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КРИВИЙ РIГ – МIСТО ДОВЖИНОЮ 
В ЖИТТЯ!

Не дивлячись на труднощі сьогодення, ми з 
упевненістю дивимося в майбутнє, сумлінно 
працюємо задля стабільного розвитку Кривбасу. 
Переконаний, що запорукою вагомих трудових та 
суспільних здобудків міста є самовіддана праця 
криворіжців і велика любов до рідного міста.

Разом ми досягнемо ще вагоміших результатів, примножимо славу 
криворізької землі, працюючи на перспективу, а спільна ініціативна праця 
та відповідальність за долю рідного міста забезпечать його розквіт як 
європейського міста, комфортного й затишного для кожного гостя та 
мешканця! 

Криворізький міський голова
Вілкул Юрій Григорович

Сьогодні Кривий Ріг - привабливе та безпечне 
місто для кожного мешканця. Це - сучасний 
мегаполіс, що стрімко розбудовується, має широкі 
можливості та потужний потенціал.
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ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

Загальна 
площа

431,4 км

Населення

639,0
тис.осіб

Географічні 
координати

47°54'37'' пн.ш.

33°23''30'' сх.д.

Довжина з півночі 
на південь

126 км

Адміністративних 
районів

До складу входять:

3 селища

(Авангард, Гірницьке, 
Коломійцеве)

2 села 

(Новоіванівка, 
Тернуватий Кут) 2

Кривий Ріг – місто, розташоване в 
Дніпропетровській області в степовій зоні 
України на злитті річок Інгульця й Саксагані.

Заснування

08 травня (27 квітня) 1775 р.

Статус міста

з 1919 р.

Тернівський
район

12,2%

15,9%

Центрально-Міський
район

13,7%

13,6%

Покровський
район

20,3%

12,2%

Довгинцівський
район

15,2%

10,9%

Інгулецький 
район

8,7%

30,3%

Саксаганський
район

20,2%

8,0%

Металургійний
район

9,7% 9,1%
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ЕКОНОМІКА, ПРОМИСЛОВIСТЬ

Кривий Ріг – великий індустріальний центр України. 
Провідними напрямами розвитку в промисловому секторі 
економ іки  традиц ійно  були  г ірничодобувна  та 
металургійна галузі. За підсумками роботи підприємств 
цих галузей вдалося закріпити позитивні тенденції у 
виробництві промислової продукції шляхом підвищення 
технологічного рівня виробництва, реконструкції та 
переоснащення підприємств, а також реалізаці ї 
природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення 
екологічного стану Кривого Рогу.

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  -

42 026 од., з них 

фізичні – 28 529 осіб,

юридичні – 13 497 осіб.

’

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА 
РІК 

2 507 суб єктів

Річний обсяг реалізованої промислової продукції 

по місту -119,9 млрд.грн.

37% в загальнообласному

обсязі

6,8% від загальноукраїнського

показника

На 17% 
більше 

порівняно з 
2015 роком

Рівень зареєстрованого безробіття - 1,08%
На 0,2% 
менше 

порівняно з 

2015 роком

11,5% середньообласного
показника

9,3% загальноукраїнського

показника

Середньомісячна заробітна плата –

5 670 грн., що більше на:

На 14,2% 
більше 

порівняно з 

2015 роком



БЮДЖЕТ
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ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ

5 239,9 млн.грн.

Податки, збори 
та обов’язкові 

платежі

2 974,5
млн.грн.

Дотації та цільові
субвенції з 

бюджетів вищих
рівнів

2 265,4 
млн.грн.

ВИТРАТИ БЮДЖЕТУ

5 275,9 млн.грн.

• Загальний фонд 

4 684,9 млн.грн.

• Спеціальний фонд –

591,0 млн.грн.

–

Соціально захищені 
видатки 

3 838,5 млн.грн.

Інші видатки 

1 384,0млн.грн.

Капітальні видатки

425,4 млн.грн.

Найбільшу частку надходжень складали 
податок на доходи фізичних осіб та плата за 
землю – 53% і 31% відповідно. За іншими 
джерелами -16%.

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ
БЮДЖЕТУ  МІСТА  (%)

72,8%
27,2%

Захищені видатки

Інші поточні видатки
та капітальні видатки

Заробітна плата 
з нарахуваннями -31,7%

Трансферти населенню та 
іншим бюджетам - 30,5%

Енергоносії й  комунальні 
послуги – 7,3%

Харчування – 2,4%

Медикаменти – 0,9%

На виконання 30 міських програм проведено 
видатків з міського бюджету в сумі                  
1 331,9 млн. грн. 

На утримання 493 установ бюджетної 
сфери направлено 2 709,5 млн. грн. 



ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
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Створення 
умов для 
розвитку 
творчих 

здібностей 
дітей та 

молоді 

Облашту-
вання скверів 

та 
спортивних 
майданчиків 

Підтримка 
дітей з 

обмеженими
можливостями

й закупівля 
спеціального 
обладнання 

для їх   
навчання 

Надання 
допомоги 

людям 
поважного віку

Покращення 
умов життя 
мешканців 
будинків, 

направлене 
на 

енергозбере-
ження

СФЕРИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТІВ:

на суму 

14,8
МЛН.ГРН.

на суму 

9,6
МЛН.ГРН.

ПЛАНУЄТЬСЯ
РЕАЛІЗУВАТИ

У
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1
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IНВЕСТИЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ

за 2016 рік

КАПІТАЛЬНІ  ІНВЕСТИЦІЇ  

8 833,9 млн. грн.

28,7%

від 
загально-

областного
показника

ІНВЕСТИЦІЇ надійшли з 

30 країн світу

47,4%

станом на 01.01.2017

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ  

понад $ 1 084,3 млн. 

Добувна промисловість
та розроблення кар’єрів

Переробна промисловість

513,9

554,2

1,6%

Інша промисловість 16,2 

$ млн.

51% Німеччина 

540,6 млн.$

Нідерланди

426,2 млн.$ 

Кіпр 

97,4 млн. $

Велика Британія  

6,1 млн. $

ОСНОВНІ 
ІНВЕСТОРИ:

31,1%

від 
загально-

областного
показника



7

РЕАЛІЗОВАНО

НОВИЙ ПРОЕКТ:

«Кривий Ріг – місто дитячих розваг»:
ініційовано проведення заходів дозвілля для
всіх категорій дітей, які потребують
підтримки.

У рамках соціального проекту «Зігріємо 
турботою ветерана» оновлено мережі 
об’єктів бізнесу з пільгового торговель-
ного обслуговування інвалідів та учасників 
бойових дій.

Розширено коло учасників муніципального 
проекту «Найкраще – дітям» до якого 
приєдналися 26 об’єктів бізнесу.

У МІСТІ :

• Проведено 350 спеціалізованих 
п р о д о в о л ьч и х  я р м а р к і в  і з                     
залученням майже 1 тис. осіб

Відкрито 86 об’єктів роздрібної 
торгівлі та 23 заклади ресторан-
ного господарства

•

Функціонує понад 8 тис. об’єктів 
торгівлі

•

ПIДПРИЄМНИЦТВО

Успішно діє муніципальний проект

Зросли обсяги виробництва:

65,4% МАСЛА
ТВАРИННОГО 

12,6%   
КОНДИТЕРСЬКИХ
ВИРОБІВ

19,4%   ДРІЖДЖІВ 

РИБОПРОДУКТІВ   35,6%

ОЛІЇ    48,3%

КРУП   42,6%

88,4% 
КУЛІНАРНИХ  
ВИРОБІВ

«Марка якості «Криворіжжя»

У ньому беруть участь 20 підприємств 
міста та Криворізького району.
Право на використання логотипу 

проекту отримали 134 найменування 

продукції, у томі числі в 2016 році – 41 
найменування.

Збільшення показника роздрібного 

товарообігу на 12%
Зростання частки надходжень коштів 
від малого й середнього бізнесу в 
доходну частину місцевих бюджетів на 

6,5%
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АДМIНIСТРАТИВНI ПОСЛУГИ

  

Ключові аспекти реформи
адміністративних

 

послуг:

 

  

Надання послуг
Міністерства

 
юстиції

 

України,
 
Державної

 

міграційної
 
служби

 
України,

 

що
 
дозволило

 
обслужити

 

понад
 
309,5

 
тис.

 
криворіжців

Передача
 
функцій

 

реєстрації
 
місця

 
проживання

 

громадян
 
виконкомам

 

районних
 
у

 
місті

 
рад,

 

послугою
 
скористалися

 

103,9
 
тис. громадян

Застосування нових  

механізмів  надання  
адміністративних,  інших  

публічних  послуг

За принципом організаційної єдності в Центрі
адміністративних послуг «Віза» :

• розглянуто 181,7 тис. звернень

• кількість послуг збільшилася до 423
• рівень позитивних мотивацій становить 98%
• забезпечено роботу повноважних представників

19 підприємств, організацій, установ – надавачів
послуг

У місті організовано щоденну роботу 8
територіальних підрозділів Центру в усіх районах

міста, в Інгулецькому районі їх 2

Щоденна максимальна кількість звернень до

Центру зросла на 18,4% та становить ≈ 700
осіб

 

Серед інновацій:

запровадження пілотного в Україні проекту 
надання послуг одним пакетом при народженні дитини. 

Послугою скористалося 12 сімей.
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БЛАГОУСТРIЙ, ЖИТЛО

Капітально відремонтовано конструктивні елементи 17 житлових будинків, мешканцями 
яких створено ОСББ. Здійснено капітальний ремонт житлового фонду (конструктивні 
елементи будинків). Виконано капітальний ремонт 39 ліфтів, експертне обстеження 40 
ліфтів. Здійснено заміну вікон у 25 житлових будинках (583 одиниці).

Відремонтовано 662 дорожні знаки, придбано та встановлено – 192 дорожні знаки 
та 15 зупиночних павільйонів. 

Установлено 29 комплектів обладнання (елементи)  дитячих і спортивних 
майданчиків, 433 лавки та 220 урн. 

Виконано поточний ремонт 346 вулиць та доріг міста на площі                  
2632,9 тис.м , дренажних мереж і дощової каналізації

Виконано капітальні ремонти мереж зовнішнього 
освітлення 13 вулиць, 2 парків, 2 скверів, замінено       
3,5 тис. світильників, 20,9 тис. ламп.  

Завершено капітальний ремонт скверу 
«Квітка Кривбасу», розпочато капітальні 
ремонти районного парку «Ювілейний», 
дитячого парку ім.Ю.Гагаріна і скверу 
«Алея «200 каштанів».

Висаджено 1 860 дерев, 4190 чагарників, 

1 280 од. живоплоту, 11 238 м  квітників

Засіяно газонів 

на площі 6,0 га

Видалено 1 280 сухостійних 
та аварійних дерев

Обрізано 16 070

та омолоджено 2 170 дерев

Викошено газонів

на площі 1 956,6 га

2
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БУДIВНИЦТВО

Підприємствами міста виконано будівельних робіт 
власними силами на суму 2,4 млрд. грн., що становить 41,3% у 
загальному обсязі Дніпропетровської області.

За характером будівництва обсяги робіт розподілилися таким чином: з нового 
будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 75,5%, з капітального та поточного 
ремонтів – 12,2% та 12,3% відповідно. 

Прийнято в експлуатацію житлові будинки загальною площею 26 597 м², що на 36,2% 
більше, ніж у 2015 році.

Реконструкцію
підземного
пішохідного
переходу на 

площі Визволення

Будівництво
мереж 

зовнішнього
освітлення

Реконструкцію
скверів біля

кінотеатру ім.Леніна
та Криворізької

школи мистецтв №2  
у рамках  проекту 
«Проспект Карла 

Маркса, м. Кривий Ріг
– реконструкція»

Будівництво котелень та 
теплових мереж у закладах 
освіти міста

Будівництво та реконструкція 
спортивних комплексів

Будівництво інженерних та 
каналізаційних мереж і 
споруд

Реконструкція та будівництво 
закладів освіти та культури 
міста 

На будівництво та 
проектування об’єктів 
використано 

Завершено:

106,9 млн.грн.

Виконано проектно-
вишукувальні роботи для 

нових об'єктів
будівництва:Будівництво 

пам’ятника воїнам, 
загиблим у ході 

проведення анти-
терористичної 
операції на сході 

України
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ТРАНСПОРТ

Відновлено курсування
швидкісного потягу 
Інтерсіті №740/739 
сполученням Київ –
Кривий Ріг-Головний – Київ. 

Комунальним електротранспортом 

перевезено 67,6 млн. пасажирів: 

КП«Швидкісний трамвай» - 46,1 млн. 

КП «Міський тролейбус» - 21,5 млн. 

Перевезено 43,5 млн.
пасажирів пільгових категорій. 

Перевезення забезпечують:

47 вагонів 
міського 

трамвая на 16
маршрутах

42 вагони 
швидкісного 

трамвая на 4
маршрутах

68
тролейбусів 

на 26
маршрутах

До системи GPS-моніторингу підключено близько 1 тис. од. 
рухомого складу пасажирського автомобільного транспорту та 

70 од. рухомого складу комунального підприємства «Міський 
тролейбус».

Тепер мешканці міста мають змогу оперативно
дізнаватися про перебування транспортних засобів
будь-якого міського автобусного та тролейбусного маршрутів

загального користування через мобільний додаток EasyWay.

Функціонують 3 великі залізничні 
станції: 

Кривий Ріг-
Головний

Кривий Ріг Рокувата

Впроваджено новий тролейбусний
маршрут №24 «мкр-н Східний-3 –
ст. Кривий Ріг», який обслуговує

тролейбус з дизель-генераторною 
установкою для забезпечення

автономного руху

Міжнародним аеропортом 
Кривого Рогу

забезпечено переліт 
8,9 тис. пасажирів, 

оброблено 21,8 тонн вантажу 
та обслуговано 512 авіарейсів.

Започатковано роботу міського 
автобусного маршруту загального 

користування №228
«пл. Визволення – зуп. «Рудозба-

гачувальна фабрика №1»
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ЕКОЛОГIЯ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Відображенням промислової та еколо-
гічної діяльності є Екологічний паспорт 
міста Кривого Рогу.
     Його розповсюджено серед закладів 
освіти, культури, громадських органі-
зацій, діяльність яких пов'язана з еколо-
гією, та розміщено на офіційному веб-
сайті виконкому Криворізької міської ради. 

Індекс забруднення атмосфери - 8,73

у порівнянні з 2015 роком (14,18)

зменшився на 38,4%.

Реалізовано масштабний екологічний проект, який не 
має аналогів в Україні – у межах проекту «Протиповеневі
заходи та поліпшення гідрологічного стану р. Інгулець у 
Дніпропетровській області» збудовано підпірний шлюз

Обсяги промислових відходів: 
утворено - 194,7 млн. тонн 
розміщено – 130 млн. тонн 

На порталі «Криворізький ресурсний центр» 
упроваджено модуль «ЕКОМОНІТОРИНГ»

Обсяги викидів забруднюючих речовин у 
повітря – 342,0 тис.тонн

Обсяги скидів у водойми – 72,7 млн.м 3

За рік заощаджено 

  92,65 тис. тонн 
   умовного палива:

 природного газу 53 млн.м 
е лектроенергії 80,6 млн.кВт/год.
т еплової енергії 11,1 тис.Гкал.

3
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СІМ’Я, МОЛОДЬ, ДIТИ

У місті мешкають близько 200 тис. молодих 

громадян віком від 14 до 35 років: 

• студентської молоді – 35 тис. осіб;

• робітничої молоді – 100 тис. осіб;

• учнівської молоді – 60 тис. осіб.

Проживає близько 130 тис. сімей різних 

категорій, з яких: 3 433 багатодітні родини, в 
них виховується 11 621 дитина; молодих 

сімей – 47 тис., студентських - 37.

Звання «Мати – героїня» присвоєно 178 жінкам, 
з них – 2 жінки отримали звання в 2016 році.

Улітку  різними формами оздоровлення й 
відпочинку було охоплено 35,2 тис. дітей. 
У 3-х дитячих  оздоровчих  таборах
оздоровлено 3,5  тис. дітей пільгових 

категорій та дітей працівників комунальних 
підприємств міста. 

1 802 дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, з них 92% охоплені 

сімейними формами виховання.
Створено 6 прийомних сімей та 2 дитячих 

будинки сімейного типу.

з 
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СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8
Територіальних 

центрів 
соціального 

обслуговування

2
Будинки 

милосердя

1
Будинок 
нічного 

перебування

1 

-

Центр 
реабілітації 

дітей
інвалідів 

У місті функціонує: Кількість одержувачів житлових субсидій
зросла з 77,8 тис. до 132,1 тис. сімей. 

Загальний фонд 

146,0 млн.грн.

Спеціальний фонд 

1,8 млн.грн.

На виконання
Програми

соціального захисту
окремих категорій

мешканців м. Кривого 
Рогу з міського

бюджету спрямовано

147,8 млн. грн.

Уперше
надано 
допомогу:

•Родинам  на оплату комунальних послуг: по 500 грн. отримали 
понад 170 тис. мешканців міста.

•10-ти сім’ям військовослужбовців,  які пропали безвісті в зоні 
проведення АТО або перебувають у полоні, у розмірі 1,0 млн. грн. 

•Дітям-інвалідам, які потребують забезпечення підгузками на 
загальну суму 596,4 тис. грн.  

•Непрацюючим особам, які здійснюють догляд за інвалідом І групи 
або особою, яка досягла 80-річного віку в розмірі прожиткового 
мінімуму – на загальну суму 222,4 тис.грн.

•Пільговим категоріям громадян на проведення безоплатного 
капітального ремонту житла на загальну суму 280,0 тис.грн.

Виплачено  матеріальної 
допомоги понад 

195 тис. криворіжців 

на суму 130,9 млн.грн.

Надано фінансову підтримку 8
міським організаціям, об’єднанням, 

товариствам ветеранів та 

інвалідів на суму 1 500,6 тис. грн. 

«Соціальними таксі» інвалідам-колясочникам надано 694 послуги з перевезення
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ОСВIТА

9 переможців всеукраїнських олімпіад; 

90 переможців обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України, 
9 з яких посіли призові місця на 
всеукраїнському рівні. 

1 учень КЗШ №41 отримав  звання 
стипендіата Президента України. 

На утримання закладів освіти 
спрямовано 1 339,9 млн. грн.

26 поточних ремонтів покрівлі, 

51 поточний ремонт вікон, 

31 інший поточний ремонт 1 644 переможці районного етапу
предметних олімпіад,

455 переможців міського етапу
предметних олімпіад.

Переможцями обласних
олімпіад стали 

153 школяра

383 заклади освіти:

150 дошкільних,

146 загальноосвітніх, 

43 позашкільних, 

14 професійно-технічних,

30 вищих навчальних закладів.

41 капітальний та Виконано
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

48 комунальних
 медичних закладів:

13 багатопрофільних лікарень

1 самостійна поліклініка

3 дитячі лікарні

7 центрів первинної медико-
санітарної допомоги

1 пологовий будинок

1 перинатальний центр 

8 стоматологічних поліклінік

4 диспансери

А також:
 станції швидкої медичної

допомоги та переливання крові,
 медико-генетичний центр,
 міська інфекційна лікарня,
 центр здоров’я,
 центр профілактики та боротьби

зі СНІДом,
 будинок дитини та 3 дитячі

санаторії. Уведено в експлуатацію дитячий
дихальний апарат і апарат для
штучної вентиляції легенів в 1-му
міському пологовому будинку з
метою збереження життя й здоров'я
новонародженим дітям

Підписано меморандум про співробітниц-
тво між виконавчим комітетом Криворізь-
кої міської ради та клінікою Johannes
Wesling Minden, м. Мінден, Федеративна
Республіка Німеччина, завдяки якому
реалізується можливість надання мешкан-
цям міста із захворюваннями опорно-
рухового апарату висококваліфікованої
спеціалізованої медичної допомоги.

На міську міжгалузеву комплексну програму «Здоров’я
нації» спрямовано 85,2 млн. грн. за напрямами:

 «Реформування галузі охорони здоров’я» 46,3 млн. грн.
 «Боротьба із соціально-небезпечними хворобами

(ВІЛ/СНІД та туберкульоз)» 3,2 млн.грн.
 «Охорона материнства та дитинства» 3,1 млн. грн .
 «Здоров’я дітей та молоді» й «Збереження здоров’я у

старості» 19,7 млн. грн.
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КУЛЬТУРА

3 театри, 
18 позашкільних 

мистецьких 
навчальних закладів,
12 палаців культури, 

1 міський  
виставочний зал,

1 міський історико-
краєзнавчий музей,

46 бібліотек.

68 міжнародних, 

всеукраїнських, обласних 
фестивалів та конкурсів. 

86 перемог – володарі 

Гран- прі та лауреати 
І ступеня.

56 осіб отримали 
відзнаку міського голови 
«За творчі досягнення».

. 

138 аматорських 
колективів 
об’єднують

4,3 тис. учасників, 
з  них 80 - мають 

звання  «народний» 
та «зразковий». 

18 шкіл естетичного 
виховання об’єднують                  

6,7 учнів та

190 колективів. 

89 колективів та 

338 солістів – переможців 
міжнародних конкурсів, 

115 колективів та

317 солістів -
всеукраїнських

Під час проведення Днів української культури в  Будапешті (Угорська Республіка)
     і Любліні (Республіка Польща) презентовано унікальний культурний і творчий 

ПРОЕКТ «КРИВИЙ РІГ - ЄВРОПЕЙСЬКЕ МІСТО»

Проведено капітальні ремонти в 16-ти закладах
культури.

Уведено в експлуатацію після завершення першого
етапу капітального ремонту будівлю Криворізького
академічного міського театру музично-пластичних
мистецтв «Академія руху».

Спрямовано 
34,4 млн.грн. 
на укріплення 
матеріально-
технічної бази 

закладів культури

Відкрито сучасну малу сцену в 
Криворізькому академічному 
міському театрі драми та музичної 
комедії імені Тараса Шевченка.

Установлено пам’ятники: «Козак 
Мамай», Святителю Миколаю 
Чудотворцю, захисна споруда 
(атріум) з експозицією артефактів.
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СПОРТ

Проведено 589 спортивних 
змагань 

усіх рівнів з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту:

332 районних, 

205 міських, 

27 обласних та 

25 всеукраїнських  

Реконструйовано запасне футбольне 

поле спортивного комплексу 

«Металург», капітально відремонтовано 

плавальний басейн Палацу водних 

видів спорту дитячо-юнацької 

спортивної школи №1 та плавального 

басейну Палацу спорту дитячо-

юнацької спортивної школи №10

Підготовлено 1 заслуженого 
майстра спорту України;

1 майстра спорту України 
міжнародного класу;

16 майстрів спорту України;

194 кандидати в майстри 
спорту;

235 спортсменів І розряду;

більше 2 тис. спортсменів 
масових розрядів

1 430 спортивних споруд: 
17 стадіонів,

15 плавальних басейнів,
234 спортивних залів,

212 приміщень для фізкультурно-
оздоровчих занять,

822 спортивних майданчиків, 
2 криті споруди зі штучним 

льодом,
1 автодром «Кривбас-Екстрім»
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ТУРИЗМ

ЕКСКУРСІЇ:

• Пішохідні
• Автобусні
• Автобусно-пішохідні
• Велосипедні
• Водні (на байдарках по р. Інгулець)
• Екстремальні (дайвінг, спуск в шахту)

ПРОВЕДЕНО: 1 442 екскурсій

за участю понад 25 848 екскурсантів

ЕКСКУРСОВОДІВ: 16 осіб

ПРОВЕДЕНО

ВЕЛОМАРАФОН 

«ЗАЛІЗНА СОТНЯ»

Для Центрів туризму та 
загальноосвітніх шкіл-

інтернатів придбано 105
велосипедів  з велокомплектами

на суму 682,5 тис. грн. та 

встановлено 18 велопарковок

на суму 78,8 тис.грн.

ПРОТЯГОМ 2016 РОКУ РОЗРОБЛЕНО: 

9 нових екскурсійних маршрутів містом: 
«Кривий Ріг - екологічний», «Від Червоної до 

Карачунів»,«Деконська петля», «Червоне озеро 
Кривбасу», «Стара Галковка», «Криворізький 
тунель Кохання і маєток Харіна», «Провалля 

Кривбасу»,«Від Фрунзе до Сухої Балки», 
«Криворізьке море ЦГЗК» 

3 екологічні екскурсії: «Полігон відходів», 
«Річкою Саксагань», «Відродження криворізької 

води»

5-денний екскурсійний маршрут містом з теми 
«Місто довжиною в життя»

У м. Кошице Словацької 
Р е с п у б л і к и  б у л о 
презентовано потенціал  
промислового туризму 
м. Кривого Рогу
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ДЛЯ НОТАТОК
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ДЛЯ НОТАТОК

Фото: Едуард Дворчук, Олександр Водолазський, Євгенія Ярмоленко,
               Костянтин Демченко, архів КП «Редакція міської

               комунальної газети «Червоний гірник»



Виконком Криворізької міської ради
пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101

тел.:+38 (0564) 40-05-15
факс: +38 (0564) 74-17-00
e-mail: mvk99@ukrpost.ua

сайт: kr.gov.ua

Управління економіки
тел.:+38 (0564) 74-73-32

факс: +38 (0564) 92-13-72
e-mail: u.economy@kr.gov.ua

  +38 (0564) 74-71-91
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