




комунальне неприбуткове підприємство 

 розробка стратегічних
документів

 Маркетингові та соціологічні 
дослідження 

Підтримка сталого місцевого розвитку Кривого Рогу та 
покращення умов життя мешканців міста

 Проведення заходів

 Написання грантових заявок, 
проектний менеджмент 

 Промисловий туризм 



Створення комфортних
умов для перебування
дітей з обмеженими

можливостями

Вело-
форум 

Захист прав 
ВПО

Фестиваль 
мистецтва 
«Сплав»

Індустріальний 
парк «Кривбас» 

Мінеральна 
вода 

Тепличне 
господарство 

Центр 
сучасного 
мистецтва 

Створення 
спортивних  

майданчиків                                                                         



• КП «Інститут розвитку міста 
Кривого Рогу»

• Проект «Місцевий економічний
розвиток міст України» (МЕРМ)

• Криворізька міська рада

1) Розробка бренду міста

4) Розробка порталу «Путівник інвестора»

2) Розробка інвестиційного паспорту

3) Розробка пулу інвестиційних проектів 



Мета проекту: надати громадськості можливість приймати участь в розподілі 
бюджетних коштів та реалізовувати соціально-корисні проекти

Бюджет проекту: 10 млн грн 

Період реалізації: 2016 рік

Кількість заявок: 99

Кількість переможців: 47

Основні вимоги:
- Заявник - ІГС
- 10% співфінансування
- Відповідність проекту Стратегії міста
- Реалізація проекту заявником
- Підтримка громади (онлайн та паперове 

голосування)



Впровадження програми розвитку 
промислового туризму у Кривому 
Розі до 2020 року 









Розроблено близько 50 маршрутів

За 4,5 роки проведено 769 
екскурсій для 16192 туристів 

Впроваджено 5 типів екскурсій:
- Автобусні
- Пішохідні
- Велосипедні
- Водні
- Комбіновані



Запущено двомовний сайт www.krt.dp.ua

Здійснено промозаходи (розроблено промопродукцію (буклети, 
листівки, відеоролики), взято участь в міжнародних виставках) 

 Започатковано святкування Міжнародного дня екскурсовода 

 Проведено унікальні криворізькі заходи:
- «Скарби Рудани» 
- Всеукраїнський форум з промислового туризму
"Індустріальний туризм: кращі практики для 
ефективного розвитку територій" 

 Отримано відзнаку Лейпцизької премії 















Перший, Другий та Третій Всеукраїнський форум інституцій місцевого розвитку 

Міжнародний науково-практичний форум «Індустріальний туризм: реалії та 
перспективи» 

Святкування Дня Європи у Кривому Розі

ZdravoFest

Криворізький музичний фестиваль "Не Дай СНІДу Шанс!"
Промотур "Кривий Ріг - сталеве серце України відкриває творчу душу"! 
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