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МЕТА ПРОЕКТУ

Стати новим «європейським круїзним 
Дунаєм» для розвитку економіки 
туристичної та водної інфраструктури 
регіонів України
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ЯК ПРАЦЮЮТЬ ЄВРОПЕЙСЬКІ РІЧКИ
Річка Дунай - друга найдовша річка Європи. Вона протікає через країни 
Центральної та Східної Європи.  Під час пікового сезону на річці 
використовується понад 70 великих круїзних лайнерів, а також велика 
кількість менших катерів, лодок та каное. Цікавинки довкола річок відвідує 
більше 20 млн туристів та витрчають більше 3 млрд євро щорічно

Долина річки Рейн є одним з головних туристичних напрямів 
Німеччини  та одним з найбільш мальовничих місць у всій 
Європі, що протікає вздовж декількох країн Центральної Європи. 
Річка часто використовується човнами, що катають туристів, 
охочих відвідати замки, виноградники та інші пам’ятки - 
кількість туристів обчислюється мільйонами.

Річка Дору - одна з найбільших річок Піренейського 
півострова , що протікає територією Іспанії та 
Португалії. Останнім часом процвітає туристична 
галузь, заснована на річкових екскурсіях з Порту до 
пунктів по долині Верхньої Дору з кількістю туристів у 
декілька мільйонів осіб на рік.
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ЧОМУ РІЧКА ДНІПРО?
Річка Дніпро - є третьою за довжиною в Європі й дуже 
тісно пов'язана з історією України. По Дніпру та його 
притоках поширювалась культура Київської Русі — 
писемність, архітектура, мистецтво, — виникали великі 
міста, що в свою чергу ставали центрами розселення 
людей і розвитку господарства.

Дніпро має символічне значення для країни, пронизує всі 
періоди нашої історії та проходить крізь всю Україну. 

Дніпро має надзвичайний природний та рекреаційний  
потенціал, що має бути розкритий та збережений. 

Річка Дніпро тече через величні місця української культури 
та історії.  

Дніпро має значний потенціал для транспортних 
перевезень (пасажирський та вантажних), обсяги яких 
сьогодні втрачені та мають бути відновлені. 

Дніпро є частиною загальноєвропейського водного 
коридору Е-40 , що підвищує значення та розширює 
можливості
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СТРУКТУРА ТА ЕТАПИ ПРОЕКТУ
Проект буде стосуватися низки регіонів України: м.Київ, Київська, 
Черкаська, Кропівницька, Дніпропетровська, Запорізька, 
Миколаївська, Полтавська, Херсонська, Одеська області

Реалізація проекту передбачається у декілька етапів, задля 
досягнення максимального ефекту розвитку місцевої 
інфраструктури та розкриття економічного потенціалу:

І етап:  - визначення ключових пілотних міст (регіонів) для  
планування та реалізації планів розвитку територій 
довкола  

              - створення умов для розвитку судноплавства та 
пасажирський річкових перевезень 

              - вироблення єдиної маркетингової стратегії проекту   
та туристичних продуктів 

ІІ етап: - розширення проекту на нові міста та регіони                    
та розвиток їх інфраструктури за дієвою моделлю

Управління проектом має відбуватися за наступною логікою:

Національний  
project manager

Регіональний (в кожному місті) 
project manager
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ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ПРОЕКТУ
Створення умов для розвитку судноплавства                     
та інфраструктури річкових перевезень
Відновлення інфраструктури річкових портів, навігаційних        
та інженерних споруд.

Cтворення умов для збільшення флоту засобів для 
річкових перевезень 
Заходи щодо формування додаткових стимулів для бізнесу            
у контексті збільшення флоту та залучення світових операторів.

Ревіталізація туристичної інфраструктури міст                    
та регіонів вздовж русла Дніпра
Реалізація проектів покращення та розкриття туристичного 
потенціалу міст на Дніпрі.

Розвиток прилеглих територій  довкола міст на Дніпрі 
задля розвитку локальних економік
Реалізація програм регіонального розвитку прилеглих територій до 
міст на Дніпрі з метою розвитку економіки та туристичного потенціалу.
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РОЗВИТОК СУДНОПЛАВСТВА
Відновлення інфраструктури річкових портів, навігаційних        
та інженерних споруд.

Всі основні шлюзи Дніпровського каскаду ГЕС знаходяться              
в аварійному стані та потребують термінової реконструкції.                
За підрахунками американських фахівців, на такі роботи 
знадобиться близько $20 млн.

Інфраструктура річкових портів на Дніпрі потребує значної 
модернізації. У 2015 році фахівці Світового банку вивчали, у що 
поновлення річкової портової інфраструктури для вантажних та 
пасажирських перевезень потребуватиме близько $300 млн.

Вирішення питання адекватних річкових зборів для кораблів    
під українським та іноземним прапорами 

Прийняття закону "Про внутрішні річкові перевезення» для 
врегулювання питань пасажирських та вантажних перевезень

Днопоглиблювальні роботи у деяких перекатах Дніпра 
(підводні скелі між містами Кам'янське і Дніпро, Дніпро) - 
вартість робіт оцінюється експертами у $3-4 млн.
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ТРАНСПОРТНИЙ КОМПОНЕНТ
Заходи щодо формування додаткових стимулів для 
бізнесу у контексті збільшення флоту та залучення 
світових операторів

Одним з проблемних моментів розвитку річкових перевезень є 
також питання дефіциту флоту (як пасажирських так і 
вантажних суден), що може стати перепоною для реалізації 
проекту. 

Проект має створити умови для інвесторів з допомогою 
держави та міжнародних фінансових інституцій, що стануть 
додатковими стимулами:

✓ отримання дешевих кредитних ресурсів під закупівлю нових суден 
✓ податкові пільги для операторів нових пасажирських напрямів  
✓ звільнення від річкових зборів на певний період  для операторів нових 

маршрутів 
✓ можливе впровадження інструментів стимулювання за прикладом 

підтримки авіаційних «low cost»

Робота з залучення міжнародних круїзних операторів до 
України та розвиток міжнародних круїзних маршрутів
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ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА

Реалізація проектів покращення та розкриття туристичного 
потенціалу міст на Дніпрі.

Реалізація низки проектів розвитку ключових туристичних 
дестинацій на Дніпрі та оновлення ї х туристичної 
інфраструктури 

Напрацювання інтерактивних та сучасних проектів розвитку 
«родзинок» того чи іншого містечка 

Проведення та підтримка крутих заходів та подій задля 
розвитку подієвого туризму 

Ревіталізація та збереження об’єктів історико-культурної 
спадщини 

Використання ресурсів Фонду регіонального розвитку та 
програм технічної допомоги ЄС та донорських інституцій
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РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
Реалізація програм регіонального розвитку прилеглих 
територій до міст на Дніпрі з метою розвитку 
економіки та туристичного потенціалу

Ключові проекти розвитку туристичної інфраструктури міст на 
Дніпрі дадуть поштовх до регіонального розвитку територій 
довкола себе  

Розробка дієвих програм регіонального розвитку територій 
через публічні консультації з громадськістю та місцевою владою  

Проведення обговорення через онлайн-конкурс ідей для 
більшого поширення та залучення населення 

Використання ресурсів Фонду регіонального розвитку та 
програм технічної допомоги ЄС та донорських інституцій
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І ЕТАП ПРОЕКТУ

Місто 25 музеїв

Шевченківські Місця

Затоплені Перлини

Козак Ленд
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Величний Дніпро

Українська Пустеля

м. Переяслав-Хмельницький, Київська область

м. Канів, Черкаська область

м. Світловодськ, Кропивницька область

м. Дніпро, Січеславська область

о. Хортиця, м. Запоріжжя, Запорізька область

м. Олешки , Херсонська область
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Переяслав-Хмельницький (Київська область) - одне з 
найдавніших міст Київської Русі — вперше згадується у 907, 
було столицею Переяславського князівства.  
Відстань до Києва — 85 кілометрів. Має 25 діючих музеїв 

І ЕТАП - МІСТО 25 МУЗЕЇВ

Можливі проекти розвитку:
Роль держави:

✓ розвиток річкової інфраструктури для пасажирських перевезень (порт) 
та сучасної набережної міста 

✓ регіональні дороги за ключовими транзитними напрямами (Київ, Канів)
Місцева влада:

✓ розвиток музейних комплексів за сучасними стандартами та благоустрій 
територій музеїв, їх інтерактивізація та «осучаснення»  

✓ напрацювання мережі туристичних продуктів та маршрутів  

Бізнес:
✓ створення сучасних закладів розміщення та харчування для туристів та 

відпочиваючих 
✓ розвиток маршрутів водного транспорту на основі державно-приватного 

партнерства

Додаткові продукти та розвиток територій довкола:
✓ розвиток рекреаційного потенціалу природного парку Білоозерський та 

Трахтемирів 
✓ включення пам’ятних місць Яготина пов’язаних з Тарасом Шевченко та 

Катериною Білокур до туристичних маршрутыв
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І ЕТАП - ШЕВЧЕНКІВСЬКІ МІСЦЯ
Канів (Черкаська область) розташований на перетині історичних епох, 
серед унікальних природних ландшафтів. Історія міста налічує багатьох 
видатних особистостей, які залишили свій слід в історії людства, а 
історичні пам’ятки та музеї розповідають про Канівщину від палеоліту до 
сучасності.

Можливі проекти розвитку:
Роль держави:

✓ розвиток річкової інфраструктури для пасажирських перевезень (порт)   
та сучасної арт-набережної міста (державно-приватне партнерство) 

✓ регіональні дороги за ключовими транзитними напрямами (Київ, Черкаси)
Місцева влада:

✓ розвиток музейного комплексу Тарасова Гора та Музею Тараса 
Шевченка за сучасними стандартами та благоустрій території довкола 
музеїв, їх інтерактивізація та «осучаснення»  

✓ наповнення дестинації цікавими подіями та заходами 
✓ напрацювання мережі туристичних продуктів та маршрутів 

Бізнес:
✓ створення сучасних закладів розміщення та харчування для туристів та 

відпочиваючих 
✓ розвиток маршрутів водного транспорту на основі державно-приватного 

партнерства

Додаткові продукти та розвиток територій довкола:
✓ розвиток потенціалу місць козацької сили (Чигирин-Суботів-Холодний яр) 
✓ розвиток територій археологічних комплексів 
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Світловодськ (Кропивницька область) - місто розташоване на 
Кременчуцькому водосховищі на Дніпрі. Перша писемна згадка 
про край датується 1190 р. і представляє землі на яких виник 
Крилов — історичне місто, що мало Магдебурзьке право, край де 
відбувалися історичні бої та який було затоплено під час 
будівництва Кременчузької ГЕС.

І ЕТАП - ЗАТОПЛЕНІ ПЕРЛИНИ

Можливі проекти розвитку:
Роль держави:

✓ розвиток річкової інфраструктури для пасажирських перевезень (порт)   
та сучасної набережної міста (державно-приватне партнерство) 

✓ регіональні дороги за ключовими транзитними напрямами (Київ, Полтава, 
Кропивницький)

Місцева влада:
✓ створення вечірнє світлове інтерактивне  шоу затоплених містечок на 

набережній (державно-приватне партнерство)  
✓ наповнення дестинації цікавими подіями та заходами 
✓ напрацювання мережі туристичних продуктів та маршрутів 

Бізнес:
✓ створення сучасних закладів розміщення та харчування для туристів та відпочиваючих 
✓ розвиток маршрутів водного транспорту на основі державно-приватного партнерства

Додаткові продукти та розвиток територій довкола:
✓ розвиток потенціалу індустріального туризму (ГОКи, НПЗ, велике промислові об’єкти) 
✓ розвиток рекреаційного потенціалу навколишних територій
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І ЕТАП - ВЕЛИЧНИЙ ДНІПРО
Дніпро -  місто на Дніпрі що є "космічною столицею України". Місто 
має великий діловий потенціал та велику кількість індустріальних 
об'єктів разом з красою нових будівель та популярних місць 
єврейської культури.  

Можливі проекти розвитку:

Роль держави:
✓ розвиток річкової інфраструктури для пасажирських перевезень (річпорт)    
✓ реалізація проекту сучасної арт-набережної міста (державно-приватне 

партнерство)
Місцева влада:

✓ розвиток потенціалу ділового туризму та бізнес-туризму 
✓ наповнення дестинації цікавими подіями та заходами 
✓ напрацювання мережі туристичних продуктів та маршрутів 

Бізнес:
✓ створення сучасних закладів розміщення та харчування для туристів та 

відпочиваючих 
✓ розвиток маршрутів водного транспорту на основі державно-приватного 

партнерства

Додаткові продукти та розвиток територій довкола:
✓ розвиток дестинації та культурного надбання Петриківського розпису 
✓ розвиток потенціалу індустріального туризму підприємств міста



ВОДНИЙ МАРШРУТ ДНІПРОМ
ПРОЕКТ-МАГНІТ

Регіон проекту характеризується наявністю великих 
нафтогазових компаній та агрохолдингів, разом                 
з великою кількістю історичних місць пов’язаних з 
шведско-українською історією

І ЕТАП - КОЗАК ЛЕНД 

Можливі проекти розвитку:
Роль держави:

✓ розвиток річкової інфраструктури для пасажирських перевезень (річпорт)    
✓ регіональні дороги за ключовими транзитними напрямами на та довкола 

острова Хортиця
Місцева влада:

✓ залучення партнерів та безпосередня підтримка проекту інтерактивного 
музейно-розважального комплексу на о.Хортиця та осучаснення заповідника.   

✓ наповнення дестинації цікавими подіями та заходами 
✓ напрацювання мережі туристичних продуктів та маршрутів  
✓ вирішення питань якісного транспортного сполучення 

Бізнес:
✓ створення сучасних закладів розміщення та харчування для туристів та відпочиваючих 
✓ розвиток маршрутів водного транспорту на основі державно-приватного партнерства

Додаткові продукти та розвиток територій довкола:
✓ розвиток потенціалу індустріального туризму (підприємства Запоріжжя) 
✓ розвиток потенціалу комплексу світої пам’ятки давної культури «Кам’яна могила»
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Олешківські піски — друга за найбільшою пустелею Європи, ця 
територія є національним природним парком. Знаходиться за 30 км 
на схід від Херсону. 

І ЕТАП - УКРАЇНСЬКА ПУСТЕЛЯ

Можливі проекти розвитку:
Роль держави:

✓ розвиток річкової інфраструктури для пасажирських перевезень у 
Херсоні  

✓ регіональні дороги за ключовими транзитними напрямами (Херсон-
Скадовськ-Армянськ,)

Місцева влада:
✓ благоустрій території Національного парку «Олешківські піски»                      

за форматом national park    
✓ створення історико-культурного комплексу Олешківська січ  
✓ вирішити питання запуску мережі якісного транспортного сполучення  
✓ напрацювання мережі туристичних продуктів та маршрутів 

Бізнес:
✓ створення сучасних закладів розміщення та харчування для туристів та 

відпочиваючих 
✓ розвиток маршрутів водного транспорту на основі державно-приватного 

партнерства

Додаткові продукти та розвиток територій довкола:
✓ розвиток потенціалу індустріального туризму Херсону  
✓ розвиток рекреаційного потенціалу природного заповідника 

«Асканія-Нова» 
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ІІ ЕТАП ПРОЕКТУ
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Київське море 
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Микитинська Січ

Українські устриці

м. Вишгород, Київська область

с. Трипілля, Київська область

м. Горішні Плавні, Полтавська область

м. Нікополь, Дніпропетровська область

м. Нова Каховка, Херсонська область

м. Коблево, Миколаївська область
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ДОДАТКОВІ СТИМУЛИ РОЗВИТКУ

Реалізація проекту створить передумови для розвитку 
туристичного та транспортного потенціалу річки Дніпро та 
максимально ефективної співпраці між місцевою владою та 
бізнесом

Транскордонна співпраця в рамках розвитку міжнародного 
транспортного коридору Е-40 «Гданськ-Брест-Київ-Одеса»    
для залучення додаткових фінансових ресурсів. 

Реалізація екологічних проектів щодо відновлення 
екосистеми річки Дніпро із залученням додаткових 
екологічних фондів та донорських інституцій   

Додаткові стимули для відродження українського 
суднобудування через створення додаткових пільг для 
бізнесу, що буде замовляти кораблі для маршрутів у них   

Сприяння створенню єдиної моделі координації розвитку 
Національних природних парків на національному рівні, 
враховуючи наявність низки парків по руслу річки Дніпро.
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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

✓ залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій (IFC, World 
Bank, EBRR) 

✓ залучення до проекту великих українських агрохолдінгів (НІБУЛОН)  
✓ залучення фондів/програм міжнародно-технічної допомоги 
✓ Залучення світових круїзних операторів Viking River Cruises, Tauck River, 

AmaWaterways та інші 
✓ реалізація проектів державно-приватного партнерства 
✓ залучення ресурсів іноземних та внутрішніх інвесторів (малий/

середній) бізнес в регіонах 
✓ програми кредитування для розвитку підприємництва в регіонах 

проекту

Регіон проекту характеризується наявністю великої 
кількістю історичних місць пов’язаних з українською 
історією та сильним бізнес-середовищем
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СТАДІЯ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ

Проект перебуває на стадії проектування та підготовки й 
отримає цілковиту підтримку громади та місцевої влади

Проект має розроблену концепцію та окреслені основні 
компоненти проекту 

Проект має наявні ініціативні групи - що будуть командами 
проекту на місцях 

Проект має готові концепти розвитку певних регіональних 
територій для подальшого наповнення та обговорення 

Проект отримає підтримку місцевої влади та громад 

Наступний етап реалізації проекту це розробка мастер-плану та 
визначення фінансової моделі реалізації 
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