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Підтримка та інформаційне 
наповнення туристичного  
порталу Krystynopol.info  

Інтернет-платформа для 
популяризації регіону та 
його туристичної 
привабливості  
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Розробка та встановлення 
ознакування об’єктів 
культурної спадщини 
історичної частини міста 

Ознакування буде проведено у 
старій частині міста. За основу 
прийнята біло-синя гамма 
кольорів - кольори 
загальноприйнятого охоронного 
знаку культурної спадщини 
“Блакитний щит” 
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Інформаційні стенди 
на вулицях та 
навчальних закладах 
міста 

Інформаційні стенди з історичним та 
туристичним контентом реалізують 
концепцію неформальної освіти 
громадян. Розміщення таких 
інсталяцій у шкільних закладах 
сприятиме популяризації туризму та 
вивчення історії рідного краю серед 
молоді. 
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Розробка та створення 
промоційних туристичних 
відеороликів про регіон  

Промоційні відеосюжети, які 
розкривають туристичний 
потенціал регіону та 
запрошують відвідати місто, 
познайомитись з його 
культурним надбанням, 
історією та звичаями. 
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Створення і впровадження 
туристичних та 
екскурсійних маршрутів, їх 
ознакування та маркування 

Впровадження піших та 
веломаршрутів сприятиме 
розвитку зеленого та 
агротуризму у регіоні 
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Розробка та виготовлення 
промоційної поліграфічної 
та сувенірної продукції з 
символікою громади 

Горнята, футболки, буклети, 

ручки, блокноти, магніти та 

інша сувенірна продукція із 

промоцією Червонограда 
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Будівництво туристично-відпочинкового 
комплексу «Площа Ринок» у історичній 
частині міста 

 туристично-інформаційний 
центр 

 конференц- та виставковий зали 
 кінозал 
 кав’ярня «Червоноградська 

копальня» 
 інтернет-кафе 
 літня тераса  
 відпочинкова зона та зона 

дозвілля 
 сувенірна  крамниця 
 шафа буккросингу 
 гуртки юних гідів, краєзнавців, 

реставраторів 
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В об’єкті 



Будівництво туристично-відпочинкового 
комплексу «Площа Ринок» у історичній 
частині міста 

 паркова зона, алеї з лавками, 
освітлення прилеглої території, 
відеонагляд 

 інформаційний стенд «Історія 
міста» 

 карта-схема історичних об’єктів 
міста 

 фотозона «Кристинопіль. Я був тут» 
 «Нульовий стовп» з вказівниками 

напрямку та кілометражу до 
великих міст та міст-побратимів 
Червонограда 

 «сухий фонтан» 
 зона вільного Wi-Fi-покриття 
 дитячий майданчик 
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При об’єкті 



Будівництво туристично-
спортивного центру 
«Червоноградська вежа» 9 

 приміщення для 
мистецьких подій та 
конференцій  

 зал для невеликих 
презентацій та 
виставок 

 міні-музей 
 панорамний зал для 

огляду міста 

В об’єкті При об’єкті 

 станція водного- 
та велотуризму 

 скелодром 
 літня тераса з кафе 
 зона вільного  
 Wi-Fi-покриття, 
 відеонагляд 



Будівництво туристичного 
хостелу 

Створення доступного 
місця проживання для 
гостей міста без особливих 
вимог до сервісу. 
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Створення  
ботанічного саду на 
території ЧЗШ №4 

Об’єкт буде корисним у 
вивченні учнями шкіл 
природничих наук та 
виховуватиме 
шанобливе ставлення  
до природи 
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Розробка документації та 
дозвільних документів для 
занесення гірничого 
підземного полігону 
Червоноградського 
гірничого технікуму в 
туристичні маршрути міста 
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Полігон – туристична 
особливість міста 



Розвиток різних  
видів туризму 

Сприяння розвитку 
діяльності суб’єктів, що 
займаються перспективними 
для міста видами туризму 
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Навчання щодо розвитку 
туризму 

Проведення форумів, 
семінарів з розвитку туризму 
та охороні культурної 
спадщини 
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Участь у конференціях, 
семінарах, круглих столах, 
нарадах з питань розвитку 
туризму 


