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Форма 1-ТР  
РЕКОМЕНДОВАНО  

Науково-технічною радою Держтуризмкурорту 
 

№  

п/п  

 
ОБЛІКОВИЙ НОМЕР ОБ'ЄКТУ 

Категорія Клас Код регіону Порядковий номер у регіоні 
1 

             

 
КООРДИНАТИ ОБ'ЄКТУ (GPS) 

  

2 

  

 

 
Місце розташування Об'єкту * 
м.Нетішин, Хмельницька область просп Незалежності, 29               6810500000 
 

(вид, назва населеного пункту або назва району, та код відповідно до КОАТУУ) 

ПАСПОРТ ТУРИСТИЧНОГО ОБ'ЄКТУ 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
1. Найменування Об'єкту * 

1.1. Назва Об'єкту поширена серед 
населення 

 краєзнавчий музей 

1.2. Тип Об'єкту 
(ресторан, музей, готель, тощо) 

музей 

1.3. Адреса/розташування Об'єкту Хмельницька обл., м.Нетішин, пр.Незалежності,29 
30100 

 
2. Загальні відомості про власника/користувача Об'єкту * 

 
 
 

2.1. Організаційно-правова форма  На правах оперативного управління 
 господарювання   

2.2. Форма власності / користування 
(державна, комунальна, приватна) 

комунальна 

2.3. Відомості про власника Об'єкту 
2.3.1. Найменування/прізвище ім'я та 

по батькові власника 
  Територіальна громада міста Нетішина  

2.3.2. Поштова адреса 30100 вул.Шевченка, 1. м.Нетішин,  
 Хмельницька обл. 

2.3.3. Юридична адреса 30100 вул.Шевченка, 1 м.Нетішин,  
 Хмельницька обл. 

2.3.4. Контактний телефон (03842) 3-37-02  
2.3.5. Контактний е-mail miskrada@netishynrada.gov.ua 
2.3.6 Код ЄДРПОУ 05399231 
2.4. Відомості про користувача Об'єкту 
2.4.1. Підстава користування  Рішення Нетішинської міської ради 
2.4.2. Найменування/прізвище ім'я та 

по батькові користувача 
 Міський краєзнавчий музей 

2.4.3. Поштова адреса  30100 пр.Незалежності,29,  м.Нетішин, Хмельницька 
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обл. 
2.4.4. Юридична адреса   30100 пр.Незалежності,29. м.Нетішин,  

 Хмельницька обл. 
 

2.4.5. Контактний телефон  (03842) 3-25-73 
2.4.6. Контактний е-mail  muzeynet@ukr.net 
2.4.7. Код ЄДРПОУ  21340415 

3. ФОТО ОБ'ЄКТУ * 

 
 
4. Клас Об'єкту: * 

а) Природний (NA)     
б) Історико-культурний (НС)  Х 
в) Соціально-економічний (SЕ)   

5. Категорія/клас, ступінь цінності Об'єкту, оголошення природних території курортними та 
наявність статусу історичного міста * (Заповнюється при наявності) 

5.1. Категорія та клас Об'єкту 
5.1.1. Категорія/клас Об'єкту туристичної 

інфраструктури 
 

5.1.2. Відомості стосовно рішення про 
надання Об'єкту відповідної 
категорії/класу 

 

5.2. Ступінь цінності Об'єкту/території (місцеве, загальнодержавне, міжнародне) 
5.2.1. Ступінь цінності Об'єкту/території 

(місцеве, загальнодержавне, 
міжнародне) 

 

5.2.2. Відомості стосовно рішення про 
надання Об'єкту/території 
відповідного ступінь цінності 

 

5.3. Оголошення природних території 
курортними 
(курорт місцевого, державного 
значення) 

 

5.4. Наявність статусу історичного міста 
(документ, яким надано статус) 

 

 

6. Рекомендації щодо обмеження відвідуваності Об'єкту * 
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7. Відомості про місце розташування Об'єкту 
7.1. Земельна ділянка на якій розташовано Об'єкт 
7.1.1. Кадастровий номер  6810500000:02:006:0038 
7.1.2. Технічний паспорт  
7.2. Відомості про: 
7.2.1. розмір земельної ділянки 1854 кв.м. 
7.2.2. місце розташування  м.Нетішин. пр.Незалежності.29 
 земельної ділянки  
7.2.3. право власності на земельну 

ділянку 
 комунальна 

7.2.4. встановлені обмеження 
(обтяжень) на використання 
земельної ділянки 

 

 
 

ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ТУРИСТИЧНУ ДОСТУПНІСТЬ ОБ'ЄКТУ 

8. Пішохідна доступність Об'єкту: * 

а) тротуари з асфальтовим покриттям або аналогічним твердим покриттям  

б) протоптані стежки  
в) стежки, що заростають  

9. Транспортна доступність Об'єкту * 

9.1. Транспортна доступність до Об'єкту по основній автодорозі * 

 

 

 Відстань до Об'єкту (км) 
від: 

Назва протяжність 
(км) 

№ авто 
дороги 

Дорожнє 
покриття 

1. обласного центру     
2. районного центру     

а). за віком  
б). за станом здоров'я  

 Відстань до Об'єкту (км) 
від: 

Назва протяжність 
(км) 

№ авто 
дороги 

Дорожнє 
покриття 

1. обласного центру м.Хмельницький 130  Асфальтоване 
2. районного центру м.Славута 22  Асфальтоване 
3. найближчого населеного 

пункту 
м.Острог 12  Асфальтоване 

4. найближчого аеропорту м.Рівне  60  Асфальтоване 
5. найближчого порту     
6. найближчого автовокзалу м.Нетішин 2  Асфальтоване 
7. залізничного вокзалу 

обласного центру 
    

8. залізничного вокзалу 
районного центру 

    

9.2. Транспортна доступність до Об'єкту по резервній автодорозі * 
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3. найближчого населеного 
пункту 

    

4. найближчого аеропорту     
5. найближчого порту     
6. найближчого автовокзалу     
7. залізничного вокзалу 

обласного центру 
    

8. залізничного вокзалу 
районного центру 

    

 
9.3. Рекомендовані маршрути проїзду до Об'єкту та місця розташування Туристичних 
інформаційних знаків (ТІЗ) та інших знаків орієнтування 

9.3.1. Основний маршрут 
9.3.1.1. Від в’їзду у місто зі сторони м.Славута, їхати прямо до перехрестя 

просп.Незалежності та вул. Енергетиків (до світлофорного об’єкту). Звернути 
праворуч, Їхати постійно прямо до перехрестя просп Незалежності, вул.Набережна, 
пров. Миру 

 
9.3.1.2. Опис розташування ТІЗ Карта 1 додається 

А Головний напрямок  
Б. Проміжний  
В Додатковий проміжний  
Г В'їзд на Об'єкт 

Номер 
паспорту 
прив'язки 

 
 

9.3.2. Резервний маршрут 
9.3.2.1. Текстуальний 

опис 
з'їзд з дороги міжнародної або національної категорії, номери доріг, 
відстані до поворотів, назва базового населеного пункту 

 
9.3.2.2. Опис розташування ТІЗ Карта 2 додається 

А Головний напрямок  
Б. Проміжний  
В Додатковий проміжний  
Г В'їзд на Об'єкт 

Номер 
паспорту 
прив'язки 

 
 
9.3.3. Інші знаки орієнтування, крім ТІЗ (опис) 
 
 
10. Інформаційна доступність Об'єкту 

10.1. Туристично-інформаційний центр (ТІЦ), рекомендований для відвідування туристами, на 
території якого знаходиться Об'єкт або інше місце надання туристичної інформації: 

10.1.1. _______________________________________ Назва:  
10.1.2. _______________________________________ Населений пункт розташування:
  
10.1.3. _______________________________________ Обліковий номер 
Держтуризмкурорту: _______________________________  
10.1.4. _______________________________________ Опис проїзду, відстань (км):  

10.2. Наявність інформаційних матеріалів про Об'єкт: * 
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А) веб-сайт з інформацією щодо властивостей Об'єкту ___     

Б) адреса веб-сайту (за наявності) ____________________     

В) друкована інформація про Об'єкт буклет "Нетішинський краєзнавчий музей"          
 

Г) друкована інформація про Об'єкт іноземними мовами *     
- Перелік мов: _____________________________________  

ІІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ТУРИСТИЧНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБ'ЄКТУ 11. 

Відвідуваність та рекреаційно-туристичне навантаження  

11.1. Часові та сезонні показники функціонування Об'єкту: 

11.1.1. Осіб/км /на добу: 

а) до 100  

б) 100 - 500  
в) понад 500            

Середня кількість відвідувань протягом року  19 000 

11.2. Максимально можливий туристичний потік протягом доби: 

а) обмеженої пропускної здатності (С) - до 100  
б) середньої пропускної здатності (В) - 100 - 500   
в) масового туристичного споживання (А) - понад 500  

г) Оптимальний сезон відвідування  літо ________________________  
 

12. Інфраструктура безпеки прилеглої території місця розташування Об'єкту* 
  Наявність/Кількість Відстань до Об'єкту 

1 служба охорони громадського 
порядку 

  

2 аварійно-рятувальна служба   

3 медичні заклади   
4 охорони на Об'єкті   

5 постійний персонал на Об'єкті   26 осіб  

 
13. Характеристика спеціалізованого інфраструктурного облаштування Об'єкту * 

  Площа Покриття Наявність розмітки 

1 стоянка легкових автомобілів 
(платна/безкоштовна) 

2 стоянка туристичних автобусів 
(платна/безкоштовна) 

6 
атомобілів 

Асфальтоване  так 

 
 

14. Соціально-побутова інфраструктура прилеглої до Об'єкту території: * 

14.1. Найближчі засоби розміщення (засоби розміщення - не заповнюють): * 
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 Найменування засобу 
розміщення 

Населений 
пункт 

Адреса Відстань від засобу 
розміщення до Об'єкту 

1  Готель «Горинь»  м.Нетішин  Пр.Незалеж-
ності,11 

  800-900 м 

2 Готель «Лісовий» м.Нетішин Вул.Лісова,3 1,5 км. 
 

 

14.2. Найближчі заклади харчування (засоби харчування - не заповнюють): * 
 Найменування закладу харчування Населений 

пункт 
Адреса Відстань від закладу 

харчування до Об'єкту 
1 Кафе –бар «Золоті ворота» м.Нетішин  Вул.Снігурі,2   100 м. 
2 Ресторан «Ольвія» м.Нетішин проспект 

Незалежності
, будинок 11 

500-800м 

 
Паспорт склав: * 

 
Посада та назва організації Прізвище та ініціали Дата складання 

 директор міського краєзнавчого   Кононюк О.В. 
музею м.Нетішина 

 01.11.2013 

Інформація внесена в паспорт *   

відповідає фактичному стану  /Підпис/ 
Об'єкту на момент укладання  М.П. 

контактна особа: Кононюк О.В.  

телефон: 03842 3-25-73*  

е-таіі: *  

 
 
 


