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Збереження біорізноманіття степового ландшафту з виходом гранітів 

Запорізької області шляхом розвитку сільського зеленого вело туризму   

 
UKR/SGP/OP6/Y2/CORE/BD/16/08 

Реципієнт  Громадська організація «Чисте довкілля Запоріжжя» 

Ключова сфера Біорізноманіття  

  

Операційна  фаза OП6 

Тривалість 9/2016 - 6/2017  

Сума Гранту 40 000 US$  

Типи проекту Демонстраційна діяльність, освіта, поширення інформації  

Партнери 

“Урбан-рух “Запоріжжя велосипедне”, ГО «Cпілка інвалідів ди-

тинства «Лебідонька», «УПП Утос» товариство сліпих, ГО «ЗОВ 

Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні», ГО "Україно-білоруське культурно-освітнє товариство 

"Су з і р ’ я " ,  природ ничо - гео граф і чний  факульте т 

Мелітопольського ДПУ ім. Богдана Хмельницького. Садиби 

сільського зеленого туризму Запорізької області «Страус - ЮГ», 

«Алея троянд», «Гостини у Валентини», «На хуторі», 

«Соснівський бурштин».  

Співфінансуван-
ня 

ТОВ «Надра Запоріжжя», ТОВ  НДЦ "Галицький Шелгаз"  

Адреса і  
контакти 

вул. Артема 71,оф.3, м. Запоріжжя, 69002, Україна 
e-mail: innasvec061181@gmail.com, тел.:+38 (066) 647-68-18 
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Основною метою проекту є сприяння захисту степового ландшафту в Запорізькій області, а також за-

лучення місцевих громад, людей з обмеженими можливостями та молоді до розвитку сільського та вело-

сипедного туризму.  

Результати проекту: 

 Команда проекту в тісній співпраці із ГО «Запорізьке обласне відділення Спілки сприяння розвитку 

сільського зеленого туризму в Україні», місцевими молодіжними організаціями та організаціями, що 
підтримують осіб з обмеженими можливостями розробила два велосипедних маршрути в Запорізькій 

області «Мелітополь — Степова пектораль». Ці маршрути додані до списку туристичних напрямів ре-
гіону за підтримки місцевої влади. Протяжність першого еко-маршруту складає 36 км, другого – 47 
км. 

 Іншим важливим компонентом проекту  стала розбудова інфраструктури еко-маршрутів. Проект заку-

пив та передав місцевій мережі громадських організацій 12 трекінгових велосипедів та 4 тандем-
велосипеди для використання людьми з порушенням зору, так як вони можуть бути другим пасажи-
ром. Крім того, проект обладнав маршрути дорожніми знаками, інформаційними стендами та парков-
ками для велосипедів. Всі ці інформаційні матеріали також були розроблені шрифтом Брайля. 

 Проектна команда разом з мережею партнерських організацій та місцевою владою провела прес-

конференцію та випробування еко-маршрутів в рамках святкування дня міста Мелітополь. Більше 
150 громадян взяли участь у велосипедному заїзді. 

 Більше того, проект провів обширну інформаційну кампанію для просування ідеї зеленого туризму та 

агроекології, включаючи семінари для власників ферм, голів сільських рад та інших осіб. Зупинки 
маршрутів включають домогосподарства зеленого туризму в регіоні степового ландшафту та рекреа-
ційних ділянок в охоронних зонах. 

 Як результат, більше 600 представників молоді та 120 осіб з обмеженими можливостями щорічно ма-

ли змогу насолодитись еко-маршрутами.  

 Проект розробив, опублікував та поширив 600 примірників інформаційної брошури, що описує вело-

сипедні маршрути «Мелітополь — Степова пектораль». 

 Як результат, 10 зелених сільських домогосподарств отримали переваги від ініціативи, так як кіль-

кість туристів зросла вдвічі. Три зелених домогосподарства отримали Всеукраїнську нагороду «100 
найкращих зелених домогосподарств в Україні». 

 Загалом, участь у проекті взяли 200 жінок, 90 представників віддалених громад, 600 представників 

молоді та 120 осіб з обмеженими можливостями. 


