
ПроектПроект туристичнотуристично--
рекреаційногорекреаційного кластерукластеру ««ІгреньІгрень»»

к-т геогр. наук, доц. Троценко Олександра
Владиславівна

e-mail: slimm_82@mail.ru
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара

mailto:slimm_82@mail.ru


ОписОпис проектупроекту
Пропонується проект розробки унікальної

поліфункціональної територіально-
рекреаційної системи на базі вернакулярного
району Ігрень, що включає східну частину

сучасного Самарського району
м.Дніпропетровська. Район має потужні

природні та історико-культурні рекреаційні
ресурси, які за умови комплексного

дослідження, відновлення та раціонального
використання є об’єктивним підґрунтям для

створення туристичного оздоровчо-
розважального комплексу «Ігрень», 

орієнтованого на використання всіх можливих
туристичних ресурсів усього району.



Актуальність питання та існуючі
проблеми та загрози впровадження

проекту
- Відсутність туристичної інфраструктури, проблеми транспортної

доступності, майже повна відсутність рекреаційних зон, низький
рівень збереженості та репрезентативності туристично-екскурсійних
об'єктів

- Негативний суспільно-когнитивний образ історичного району у
жителів міста Дніпропетровська та майже не сформований образ
території у гостей міста

- Відсутність туристичних маршрутів різної тематики на території
району та незалученість до екскурсійно-туристичної сфери міста

- Низький соціально-економічний рівень життя населення району
- Віддаленість від головних туристичних атракцій міста

Дніпропетровська



Перспективи и потенціал
історичного району “Ігрень” в

туристичній галузі міста
• Потужний природний та історико-

культурний потенціал:
• Розташування на березі оз.ім. Леніна
• Наявність унікальних природних

комплексів
• Потенціальні місця для планування

рекреаційних зон
• Існування історико-культурних об'єктів

(релігійних, археологічних, 
архітектурних пам'яток, місць
розташування легендарних об'єктів
тощо)

• Наявність потужного медичного
комплексу

• Наявність об'єктів для розвитку
сільського зеленого туризму

• Потужний потенціал для розвитку
різних видів туризму та рекреаційної
діяльності

• Вільні робочі “руки”
• Розташування в межах міста та за

умови налагодження приватного
транспортного сполучення для туристів
відсутність т.зв.  “транспортної втоми ”
під час переїзду до місця відпочинку



Завдання проекту

Розробка та обгрунтування меж історичного району “Ігрень”

Укладання бази даних туристичних об'єктів

Розробка серії тематичних маршрутів (укладання нитки маршрутів, 
контрольного тексту, анімаційних заходів тощо)

Розробка концепції територіально-рекреаційного комплексу
“Ігрень”

Розбудова територіально-рекреаційного комплексу “Ігрень”

Розробка проекту системи засобів
розміщення різного класу

обслуговування

Розробка проекту
рекреаційних зон

кластеру
Остаточне планування



СоціальноСоціально--економічнеекономічне значеннязначення проектупроекту
• забезпечення рекреаційних потреб
мешканців міста різних соціальних
шарів за допомогою
функціонування
поліфункціонального туристичного
кластеру «Ігрень»;

• знайомство будь-яких туристів та
гостей регіону з визначними
пам’ятками найстаріших поселень
на території м. Дніпропетровська;

• збереження природних та
культурних пам’яток;

• забезпечення робочими місцями
місцевого населення та повноцінне
використання економічного
потенціалу Самарського району. 

• Стимулювання
сільськогосподарських та рибного
господарств за допомогою прямого
залучення до туристичної сфери та
інвестицій від прибутків діяльності
усього туристичного кластеру. 



Конкуренті
переваги

Стратегічні
– проект передбачає

покрокову реалізацію із
поступовим розвитком і

розширенням рекреа-
ційного комплексу,

починаючи із екскурсійного
сектору (розробки та

облаштування різних туристично-
екскурсійних маршрутів та

об’єктів), розважально-оздоровчого
парку на березі Самари, побудови
готелів типу «Панська садиба» та

«Козацький хутір» до повного
функціонування розбудова-
ного комплексу

Терито-
ріальні

туристичний кластер
знаходиться в зоні
транспортного
комфорту має

зручне сполучення
із різними райо-

нами містаРесурсні
на відміну від багатьох

т.зв. туристичних
комплексів «на

порожньому місці»,  
район вже має природні
та історико-культурні

ресурси різного
характеру

Концептуальні
• вперше пропонований проект

створення єдиного
туристичного кластеру на базі
потенційного туристичного
району Ігрень. На відміну від

звичайних рекреаційно-
розважальних комплексів та
зелених садиб, «Ігрень» має

багатофункціональне
спрямування, що компенсує

ризики зниження популярності
на ти чи інші види послуг,  а

також передбачений для різних
верств населення



Найбільші туристичні атракції району

Природні Узбережжя та акваторія оз. Леніна та річки Маячка
Природні комплекси району та наближені до району і доступні об'єкти ПЗФ (балки Панкратьєва, 
Чернеча, Сад, заказник Павловський ліс)
Відносно добра екологічна ситуація (в тому числі відсутність промислових підприємств та
автомагістралей)

Історико-культурні

Релігійні - Свято-Миколаївська церков в Старій Ігрені (найдавніша кам'яна церква в місті, за переказами тут
вінчався Н. Махно;  богослужіння не переривалися у радянський час);
-Храмовий комплекс в Одинковці, до якого входить Покровська церква, перевезена із м. 
Новобогородицька в 1799 р.
-Церква Ксенії Римлянини на території Ігренської лікарні, памятка архітектури ХХ ст., побудована у
вигляді хреста із ротондою зі скляним куполом посередині;
- Церква в ім'я О. Невського;
-Церква в ім'я великомучеників Романових

Архітек-
турні

Будівля “Просвіти” в стилі українського барокко (зараз приватний будинок) - єдина, що збереглася в
первозданному вигляді
Будівля 2-гої школи Катерининської (згодом Сталінської) залізниці - зараз НМК №122
Окремі приватні будівлі ХІХ –ХХ ст.
Фрагменти забору Жировського саду

Об'єкти “із
легендою”

-Неврологічний диспансер, де лікувалися радянські та українські відомі політики
- Місце розміщення легендарного міста “Пересечень” (Поповий мис)
- Місце легендарної битви І. Сірка та татар (легенда про “прокляте місце”)
- Місця, пов'язані із подіями Вітчизняної війни
Будинок, де проживав відомий конструктор “Катюші” І.І. Гвай

Інші Об'єкти наукового туризму (Сільгосп “Самарський” – передові технології сільського господарства -
та численні археологічні об'єкти), фототочки, місця та території для спортивного орієнування та
спортивного туризму, повітрянного туризму тощо



Будівля “Просвіти”

Церква в ім'я Ксенії
Римляніни

Церква в ім'я
Усіх Святих

Одинковського
храмового
комплексу

Заказник
“Павловський

ліс”



Ігрень є перспективним туристичним районом, що має напрочуд великий

природний та історико-культурний потенціал: унікальні природні та історико-

культурні об’єкти, цікаві біографічні факти та туристичні легенди, об’єкти для

різних видів спортивного туризму – рибальства (за допомогою професійних рибаків

та працівників Самарського рибгоспу ми плануємо укласти спеціальну карту для

рибальського туриз-му), водного та повітряного спорту, місця для спортивного

орієнтування та пішохідного туризму (зокрема, розроблено кілька маршрутів, що

пропонуються для професійного опрацювання студентів геолого-географічного

факультету ДНУ), об’єкти наукового туризма

(численні кургани для археологічних

наукових екскурсій та подорожей, 

Самарське учбово-виробниче господарство із

передовими технологіями селекції та вирощування рослин),

широку базу для фототуризму тощо



ЗапрошуємоЗапрошуємо додо співпраціспівпраці! ! 


