Інформаційна картка
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися
за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу

Назва проекту

Ініціатор проекту

Замовник проекту (у разі наявності)

Програма регіонального розвитку

Проект створення історико-музейного
комплексу «Парк тоталітарного періоду»
Дніпропетровська обласна державна
адміністрація пр. Олександра Поля, 1, м.
Дніпро, 49000 код ЄДРПОУ - 00022467
Державне
підприємство
«Інвестиційно- інноваційний центр»
вул. Святослава Хороброго, 12, м.
Дніпро, 49000 код ЄДРПОУ - 30838090
Розвиток туризму

Підвищення туристичного потенціалу
Назва завдання Державної стратегії
регіонального розвитку на період до
2020 року, якому відповідає проект
Дніпропетровська область
Регіон(и), територія(ї) або місто(а), що
отримають вигоду від реалізації
проекту
Тривалість проекту
1 рік
Загальний бюджет проекту
3 млн 582 тис 400 грн.
Разом
1 рік
2 рік
3 рік
Очікуваний обсяг фінансування
проекту:
з державного бюджету

3,5824

3,5824

-

-

-

-

з інших джерел
Загальна (загальні) та конкретна
конкретні) цілі проекту

Загальна ціль – підвищення рівня
конкурентоспроможності регіонів
Конкретна ціль – підвищення
ефективності використання внутрішніх
факторів розвитку регіону; раціональне
використання
природно-ресурсного
потенціалу,
збереження
культурної
спадщини та найцінніших природних
територій
Цільові групи проекту та кінцеві
Цільові групи: Дніпровська міська
бенефіціари проекту
рада, мешканці м. Дніпра та

Дніпропетровської області, туристи,
підрядники та партнери реалізації
проекту та приватні підприємці виробники
туристичної
продукції,
власники готельно-ресторанного бізнесу,
транспортні і туристичні компанії
Кінцевий бенефіціар – Дніпровська
міська рада
Очікувані результати проекту

Розвиток інфраструктури у сфері
історико-музейного
комплексу
–
створення нового об’єкту туристичної
інфраструктури.
Створення
ексклюзивного
туристичного продукту для розвитку
туризму в Україні – унікальна концепція
та тематико- експозиційний план
сучасного інтерактивного музею.
Формування
ефективної системи
економічного стимулювання розвитку
туризму та рекреації для активізації
створення закладів розміщення та
відпочинку туристів в Україні –
створення
комунального
закладу,
підпорядкованого Дніпровській міській
раді.

Економічна та/або бюджетна
ефективність реалізації проекту
(наскільки дотичне)
Інші економічні вигоди (наскільки
дотичне)

Активізація використання механізмів
державноприватного партнерства у сфері
інфраструктурних
та
туристичних
проектів – укладання меморандумів та
договорів співпраці із зацікавленими
підприємствами щодо можливих форм
співпраці.
Створення нових робочих місць у
музейній та виставковій галузях. Згідно
показників економічної ефективності
проекту окупність становить 3,1 року
Благоустрій
промислового
приміщення, що знаходиться на червоній
лінії одного з найбільших проспектів
міста

Соціальний вплив (наскільки дотичне)

Екологічний вплив (наскільки
дотичне)

Сприяння поширенню демократичних
цінностей та формування адекватного
сприйняття
тоталітарного
минулого,
консолідація суспільства, поява нового
освітнього майданчика, зростання попиту
на послуги місцевих операторів ринку у
сфері обслуговування
Проект
не
забруднюватиме
навколишнє середовище

Основна діяльність за проектом

Технічне обстеження будівля
чавуноливарного цеху, проектування
історико-музейного комплексу «Парк
тоталітарного періоду», розробка
унікальної концепції та тематикоекспозиційного
плану,
створення
комунального
закладу,
укладання
меморандумів та договорів з приватними
компаніями, зацікавленими у реалізації
проекту
Актуальність проекту: обґрунтування
Туристичний
потенціал
необхідності, соціально-економічної Дніпропетровської області у повній мірі
спрямованості та реалістичності
нереалізовано, зокрема, через недостатню
виконання проекту
туристичну привабливість обласного
центру – міста Дніпра. Серед причин
неповної
реалізації
можливостей
туристичного
розвитку
міста
–
відсутність значних атракційних об’єктів.
Одним із таких об’єктів може стати
історико- музейний комплекс «Парк
тоталітарного
періоду».
Створення
історико-музейного комплексу пожвавить
туристичну активність в регіоні та матиме
позитивний вплив на розвиток сфери
обслуговування, допоможе створити нові
робочі місця, виконуватиме терапевтичну,
легітимаційну,
виховну,
освітню,
атракційну та меморіальну функції.
Спроможність забезпечити стійкий
результат реалізації проекту

Затвердження
історико-музейного
комплексу в якості комунального закладу
Дніпровської міської ради

Очікувані витрати на закупівлю
товарів, робіт і послуг національного
виробника, які використовуються під
час реалізації проекту (тис. гривень,
відсотків)
Очікувані витрати на закупівлю
товарів, робіт і послуг іноземного
виробника, які використовуються під
час реалізації проекту (тис. гривень,
відсотків)
Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли виданий)
Потреба та наявність необхідної
дозвільної документації для реалізації
проекту
Телефон, факс, електронна пошта
ініціатора (замовника) проекту

3 млн 582 тис 400 грн.

—

—

—

Ініціатор: Дніпропетровська обласна
державна адміністрація
пр. Олександра Поля, 1, м. Дніпро, 49000
Телефон: (056) 742-89-80, 742-88-59
факс: (056) 742-83-84, 770-31-22
e-mail: info(o),adm.dp.ua
веб-сайт: http// www.adm.dp.gov.ua
Замовник: Державне підприємство
«Інвестиційно-інноваційний центр»
вул. Святослава Хороброго, 12, м. Дніпро,
49000
код Телефон: 067-504-05- 05
e-mail: dnepr.investinn@gmail.com
веб- сай: httos://iic.in.ua

