
    

 

ІСТОРІЯ УСПІХУ: 

 
УНІКАЛЬНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ МАРШРУТ “МАЛИЙ ІЄРУСАЛИМ” В 
ЄВПАТОРІЇ ОТРИМАВ МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ 
 
9 травня 2012 року стало переможною датою для Євпаторії з її унікальним 
місцевим туристичним маршрутом "Малий Ієрусалим", який було визнано 
кращим у конкурсі «Європейська нагорода за видатні досягнення у відродженні 
приморських міст». Цей конкурс проводився за ініціативою Асоціації місцевого 
самоврядування Великої Британії та Конгресу місцевих і регіональних влад 
Ради Європи, та впроваджувався Центром експертизи з питань реформи 
місцевого самоврядування Ради Європи. В Україні конкурс було представлено 
Програмою Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів 
місцевого самоврядування в Україні», фінансованої Урядом Данії та 
Швейцарською Конфедерацією. Урочиста церемонія нагородження переможців  
пройшла  9 травня в м. Блекпул (Велика Британія), на якій  Президент Конгресу 
місцевих та регіональних влад Кіт Уітмор нагородив Євпаторію міжнародною 
медаллю Ради Європи. 
 
Місто Євпаторія стало кращим завдяки створенню та просуванню унікального 
туристичного проекту «Малий Ієрусалим», який розвивається в атмосфері 
толерантності та міжнаціональної злагоди, дбайливого ставлення до своєї 
багатовікової історії, відродження ремесел і народних промислів. 
 
Мер міста Андрій Даниленко так коментує цю визначну подію: " 9 травня ми широко 
відзначали День Перемоги, вшановували ветеранів. Але 9 травня євпаторійці 
святкували ще одну перемогу. У Великій Британії, у місті Блекпул, в історичному 
залі, названому на честь прем'єр-міністра Вінстона Черчилля, нашому місту в 
особі мого заступника Сергія Стрельбицького була вручена спеціальна медаль і 
диплом за перемогу в конкурі «Європейська нагорода за видатні досягнення у 
відродженні приморських міст».  Конкуренція була дуже жорстка. Хочу підкреслити, 
що підсумки підвела спеціальна експертна рада, до якої входили фахівці з великим 
досвідом роботи в сфері місцевого самоврядування». 



 
Урочиста церемонія нагородження переможців  пройшла  9 травня в м. Блекпул (Велика 
Британія), на якій  Президент Конгресу місцевих та регіональних влад Кіт Уітмор нагородив 
Євпаторію міжнародною медаллю Ради Європи. 
 
Міжнародне визнання  стало можливим завдяки участі  у конкурсі, оголошенному в 
рамках  Програми Ради Європи „Посилення Інституційної спроможності органів 
місцевого самоврядування в Україні», фінансованої Урядами Данії та Швейцарської 
Конфедерації. Євпаторія є одним з міст-партнерів згаданої програми , зокрема 
начальник відділу стратегічного планування та інвестиційної політики головного 
управління інвестиційної політики та зовнішньоекономічних зв‘язків Євпаторійської 
міської ради Зоя Повшенко покращила власні комунікативні навички в  Академії 
Лідерства, що є компонентом згаданої програми. Це, у підсумку, допомогло при 
роботі над заявкою на участь у конкурсі. 
Гідно презентувати туристичний маршрут на міжнародному рівні під час церемонії 
нагородження допомогла керівник Програми «Ради Європи «Посилення інституційної 
спроможності органів місцевого самоврядування в Україні», фінансованої Урядами 
Данії та Швейцарської Конфедерації», Наталія Старостенко. 
 



 
Гідно презентувати туристичний маршрут на міжнародному рівні під час церемонії 
нагородження допомогла керівник Програми «Ради Європи «Посилення інституційної 
спроможності органів місцевого самоврядування в Україні», фінансованої Урядами Данії та 
Швейцарської Конфедерації», Наталія Старостенко. 
 
А урочистому моменту передували декілька років кропіткої роботи об'єднаними 
зусиллями влади та громади з метою максимально розкрити величезний історично-
культурний потенціал міста, зробити його привабливим для туристів протягом усього 
року. З цією метою було розроблено унікальний за своїм значенням та змістом 
туристичний маршрут “Малий Ієрусалим”, який об'єднав на своєму шляху 7 храмів 
релігій народів світу: Мусульманську мечеть «Хан-джамі», Вірменську церкву Святого 
Миколая, Караїмські кенаси, купецьку Синагогу, Синагогу Егіє-капай, Свято-
Миколаївський собор, монастир Текіє – дервіш.  
 
Збиралися за круглими столами релігійні громади та підприємці, майстри народних 
ремесел та національних громад Євпаторії, і в цих зустрічах викристалізувалась 
думка:  в Євпаторії проживають представники близько 80 національностей, а мета у 
всіх одна - процвітання та добробут рідного міста, тож треба, об'єднавшись, 
скористатися цим унікальним потенціалом. За підтримки національних общин 
розпочалася  широка кампанія із  залучення коштів на відродження об'єктів 
культурної спадщини.  З міського бюджету було виділено 1,5 млн. евро на ремонт  та 
реставрацію історичних пам'яток, проведено благоустрій територій маршруту - 
оздоблено фасади житлових будинків, замінено комунікації, тротуарне та дорожнє 
покриття, відновлено освітлення вулиць.  
 



 
На маршруті «Малий Ієрусалим» туристів вітають етнографічні комплекси, які органічно 
доповнюють  історичні місця. 
 
І ось в центрі древнього міста, на порівняно невеликій пішохідній теріторії площею в 
два квадратних кілометри, практично “пліч-о-пліч” мирно співїснують  числені храми 
різних релігій народів, що складають колоритну палітру євпаторійського населення. 
На маршруті «Малий Ієрусалим» туристів вітають етнографічні комплекси, які 
органічно доповнюють  історичні місця. 
 
 
Розвиток старої частини міста привернув увагу бізнесу і це дало поштовх розвитку 
публічно-приватного партнерства.  Підприємливі городяни відтворили культурно-
етнографічні комплекси, відродили народні ремесла, створили нові туристичні 
продукти.    В результаті в місті була створена туристична індустрія, високоякісні 
туристсько-інформаційні центри та пункти, відкриті нові музеї, виросла сувенірна 
індустрія і торгівля предметами мистецтва.  
 
Трохи цікавих фактів та цифр: 
 
9 червня 2007 року під час відкриття екскурсійно-туристичного маршруту «Малий 
Ієрусалим» був зафіксований рекорд України в категорії «Масові  заходи» за 
організацію найбільшої за кількістю учасників екскурсії (водночас обслуговано 4877 
екскурсантів  60 екскурсоводами).  
Саме починаючи з цього часу наступив переломний момент у розвитку економіки 
курортного міста. Лише за перший рік функціонування маршруту кількість 



туристів зросла на 7 %. За наступні три роки відчутно зросли надходження до 
бюджету на 24 %. Створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, 
забезпечення безпеки для життя та здоров’я відвідувачів екскурсійно-
туристичного маршруту, охорона навколишнього середовища – все це сприяє 
стимулюванню розвитку територій міста-курорту,  позитивно впливає на 
розвиток інших галузей економіки міста. Виручка від реалізації продукції, робіт та 
послуг зросла за останні 12 років з 12 до 96 млн. евро.  
 
 
За словами мера А. Даниленка, місто не збирається зупинятися на досягнутому : " Я 
впевнений, що автобуси з туристичними групами в нинішньому році будуть їхати 
не тільки на південний берег Криму, а й до нас. Вважаю, що ми дуже серйозно 
повинні зайнятися розвитком круїзного сполучення, щоб до нас заходили круїзні 
судна, щоб їхали іноземці з далекого зарубіжжя і тим самим, поетапно, ми будемо 
не тільки Всеукраїнською дитячою оздоровницею, але і серйозним історичним і 
культурним центром на території нашої країни. Я в цьому переконаний, і самим 
серйозним аргументом є та нагорода, яку ми отримали. Хочу подякувати 
керівнику програми Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів 
місцевого самоврядування в Україні», фінансованої Урядами Данії та Швейцарської 
Конфедерації, Наталії Старостенко за підтримку у представленні нашого міста 
на міжнародному рівні. " 
 
Можливо, саме європейське визнання унікального мультикультурного проекту  стане 
ключовим і вирішальним моментом, щодо включення екскурсійно-туристичного 
маршруту «Малий Ієрусалим» в Міжнародний туристичний маршрут.  Євпаторія може 
стати одним із пунктів майбутнього транснаціонального маршруту, популярною 
туристичною метою для паломників, яких приваблює релігійний та історико-
культурний туризм, а також  знайомством з механізмами співпраці різних конфесій на 
вирішення спільних проблем щодо розвитку територіальної громади. 
 
 
 

 


