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Додаток №6

В ініціативну групу з формування складу 
громадської ради з питань розвитку 
туризму у м. Миколаєві при департаменті 
економічного розвитку Миколаївської 
міської ради_______________________ .

Командора ГО «Яхт-клуб СТРІЛКА» 
Мірошника Сергія Петровича

Телефон +38 050 394 45 48 
Електрона адреса тіго5Ііпук5Р@атаіІ.сот

Про обрання до складу громадської ради 
з питань розвитку туризму у м. Миколаєві 
при департаменті економічного розвитку 
Миколаївської міської ради

Мотиваційний лист
Я -  Мірошник Сергій Петрович
Командор ГО «Яхт-клуб СТРІЛКА».
Член експертно-громадської ради при виконавчому комітету
Миколаївської міської ради
Яхтовий капітан, майстер вітрильного спорту, Чемпіон України 2011 року.
Вітрильним спортом займаюсь з 1988 року (33 роки).

Головний конструктор ТОВ Проектно дизайнерське бюро «ПроЛайн»
Спеціалізація -  рекреаційні судна, яхти, вітрильні та моторні, плавучі 

ресторани та розважальні комплекси, пасажирські та туристичні судна, технічний 
та портовий флот. Розробка інтер’єрів кораблів на замовлення ВМС ЗС України.

Вважаю, що Миколаїв має всі підстави стати центром розвитку українського 
яхтінгу на Чорному морі. Для цього є всі складові частини цього бізнесу, але вони 
роз’єднанні, некоординовані та некеровані.

Планомірний розвиток яхтової інфраструктури дозволить приймати в місті 
чартерні і спортивні яхти для участі в міських, обласних, всеукраїнських та 
міжнародних регатах та ралі, а також іноземні круїзні і пасажирські судна, що в 
усьому світі приносить значний прибуток приймаючим містам, та сприяють 
розвитку туристичної галузі, та її забезпечення.

Маю великий досвід (більш 20 років) по проектуванню, побудові та 
експлуатації туристичних крейсерських та перегонових яхт, як вітрильних так і 
моторних, розміром від п’яти до 80-ти метрів.

Займався супроводом будівництва мега яхт в Україні, Казахстані, Росії, 
Сибіру, на Байкалі та у Хорватії.
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Два роки працював капітаном у чартері на крейсерському швертботі з 
українськими та іноземнимитуристами по північному Причорномор’ю.

Займався організацією спортивно-туристичних заходів. Зокрема -  
Фестиваль екстремальних видів спорту «Вітер свободи», регат та далеких 
спортивних плавань, присвячених Державним та міжнародним святам.

У складі громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при 
департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради планую займатися 
розвитком яхтингу, як визнаного всесвітнього бренду міжнародного туризму, його 
забезпеченню, шляхом створенйя у місті Миколаєві відповідної інфраструктури у 
вигляді яхт-клубів, марин, човнових стоянок та дитячих шкіл з водних видів спорту 
як невичерпного людського ресурсу розвитку яхтового туризму.

Дієвим результатом створення громадської ради з питань розвитку туризму 
у м. Миколаєві і моєї праці в ній, вважаю створення конкурентоспроможної 
туристичної привабливості міста Миколаєва, як центра розвитку українського 
яхтінгу на Чорному морі.

Пріоритетним напрямком діяльності, на яких планую зосередити свою увагу, 
ставши членом громадської ради з питань розвитку туризму, є:

- Створення міського муніципального яхт-клубу міста Миколаєва,* як 
ключової бази розвитку яхтингу та його основного інструменту.

- Створення яхтових туристичних маршрутів по Дніпру Південному Бугу, та 
Чорному морю.

- Організація нових та модернізація традиційних рекреаційних локацій міста
Миколаєва. .

Об’єднання існуючих туристичних напрямків, локацій та магнітів в дієві 
маршрути, які об’єднають у собі всі принади міста та області.

Аудит існуючих напрямків, маршрутів та фірм які працюють у туристичному 
бізнесу міста.

Для цього необхідна активація дієвої підтримки новоутвореного 
туристичного центру при міський раді, наповнення його конкретними діям та 
проектами, зокрема забезпечення інформаційної підтримки існуючих та 
перспективних проектів.
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