
Напередодні "Євро-2012" Україна приєднається  до європейського культурного шляху 
"Віа Регія". Здійснить вона це завдяки проекту  "Віа Регія -Україна - культурний шлях 
Ради Європи".  

Про це на прес-конференції в УКРІНФОРМі повідомили представники Спілки сприяння 
розвитку сільського зеленого туризму в Україні, Державної служби туризму і курортів та 
Міжнародного фонду "Відродження". 

Як нагадав голова Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму Володимир 
Васильєв, Віа Регія (Via Regia) - назва найстарішого (що існує вже понад 2000 років) та 
найдовшого (4,5 тис. км) сухопутного зв'язку між Східною і Західною Європою, який 
поєднує 8  держав, зокрема й Україну. Цей сучасний Європейський транспортний коридор 
(С ІІІ) отримав статус офіційно визнаного Радою Європи культурного шляху в 2006 році і 
називається "Віа Регія - культурний шлях Ради Європи".  

 

За словами В.Васильєва, реалізовуватиметься проект Спілкою сприяння розвитку 
сільського зеленого туризму впродовж 2011 року. Головна мета першого етапу - 
дослідити українську частину шляху, який проходить через Київську, Житомирську, 
Рівненську, Львівську та Волинську області (з ініціативи місцевих органів влади і 
громадськості інших областей коридор можна буде розширити) з метою створення 
геоінформаційної системи, що складається з навігаційної карти та відповідної інформації 
про історико-культурні й туристичні об'єкти та населені пункти у Віа Регія-коридорі. "Ми 
маємо провести паспортизацію об'єктів, які цікаві для туристів, об'єднати їх у єдину 
мережу, виготовити і вручити дипломи учасникам проекту", - сказав він. В.Васильєв 
уточнив: це відбудеться під час виставки "Українське село запрошує" 20-22 травня в 
Києві. 



Метою другого етапу стане розміщення зібраної інформації на електронних носіях, 
Європейському інформаційному туристичному порталі кількома мовами та в ЗМІ, 
презентації проекту на туристичному салоні "Україна-2011",  туристичній виставці в 
Берліні та інших міжнародних форумах. "Йдеться про те, щоб представити сталий 
розвиток туристичної сфери в Україні в цілому і показати цікавий туристичний продукт, 
зокрема й для відвідувачів  "Євро-2012", - наголосив В.Васильєв. 

Проект, презентований Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму, дуже 
важливий для туристичного потенціалу України,  підкреслив заступник голови Державної 
служби туризму і курортів Дмитро Заруба. "Це влучна ініціатива - перед проведенням 
"Євро-2012". Віа Регія - той шлях, яким їхатимуть до нас європейські туристи на 
чемпіонат по футболу, і це ще одна можливість просування іміджу України у світі і 
пожвавлення туризму, зокрема внутрішнього", - сказав він. 

 

Як ішлося на прес-конференції, проект "Віа Регія - Україна" частково фінансується 
Міжнародним фондом "Відродження", передбачається, що він здійснюватиметься на 
партнерських засадах з облдержадміністраціями. "Держава підтримуватиме цей проект, 
але потрібна ініціатива місцевих органів самоврядування та підприємців, інакше він 
залишиться віртуальним", - наголосив, зокрема, Д.Заруба. 

Як зазначив старший менеджер Європейської програми Міжнародного фонду 
"Відродження" Дмитро Шульга, Рада Європи визнала 26 європейських культурних шляхів 
- як один з елементів загальноєвропейської культурної спадщини. "Проект "Віа Регія - 
Україна" є першою ініціативою приєднати Україну до одного з європейських культурних 
шляхів. І приєднання до інших - лише справа часу", - переконаний він. 
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