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“У краї поліському місто – перлина, 

Підводься будовами в небо могутньо, 

Дорогою світлою в добру годину 

Прямуй, місто Коростень, в щасливе майбутнє! 

Град Коростень – велич і гордість віків! “ 

IsKOP CTEHЬ - 
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“Коростень- це сучасне місто, в якому багато творчих людей,  місто роз-

вивається і багато чим славиться. Це все відображено в кольоровій гаммі 

логотипу. Яскраві  кольори символізують життя, рух, тому в логотипі 

переважають теплі відтінки червоного, синього та зеленого кольорів. Але 

так трапляється, що люди з інших міст або іноземці, які подорожують, 

можуть запитати в коростенців «Де Коростень?  Що це за місто?..»    

відповідь проста «Коростень - місто древлян!». А на запитання «Де Коро-

стень?» відповідь: «Коростень в серці!». Дійсно для коростенців іншої від-

повіді не може бути. Адже вони герої свого міста, міста Древлян,  у якого 

славетна історія, в яке хочеться завжди повернутися...“ 

Ірина Гошко (с) 

WOW 
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sKOP CTEHЬ! 

 

IsKOP CTEHЬ - 

 

 

 

“Все, що тобі близьке в Коростені і Є Коростень!”  
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Із витоків древності і моноліту… 

 У величі Коростень звівся над світом!”  

WOW WOW 
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“З історією в майбутнє!”  

Віктор Астапенко (с) 
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WOW WOW 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Тобто, робота муніципалітету щодо відродження історії власного міста, 

позиціонування Коростеня саме як історичного та культурного центру 

Полісся є ефективною в  місті  та позитивно впливає на відчуття        

гордості за своє місто у містян. 
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“- Хочемо, щоб наше місто Коростень було відомим не тільки             

Міжнародним фестивалем деруна” 
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як 

Позиціонування—має  значення! 
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Культурні столиці України :: Український культурний фонд 

(ucf.in.ua)  

“Молодіжна столиця України – 2022”: конкурс розпочато! – Мо-

лодіжна столиця України (youthcapital.org.ua)  

Вінницький стандарт гостинності: програма посилення конкурен-

тоспроможності туристичної індустрії Вінниці | спілка підприєм-

ців «Стіна» ✔ (stina.org.ua)  

№ 5627-VII від 06.02.2020 р. — Рішення міськради — Нормативні 

акти — Офіційний сайт міста Одеса (omr.gov.ua)  

Промприлад. Реновація (promprylad.ua)  

(@berlinskaya__lazur)  

https://ucf.in.ua/m_programs/5f74557e84e55b412c163442
https://ucf.in.ua/m_programs/5f74557e84e55b412c163442
http://youthcapital.org.ua/molodizhna-stolytsya-ukrayiny-2022-konkurs-rozpochato/
http://youthcapital.org.ua/molodizhna-stolytsya-ukrayiny-2022-konkurs-rozpochato/
https://stina.org.ua/vinnytskyj-standart-gostynnosti-programa-posylennya-konkurentospromozhnosti-turystychnoyi-industriyi-vinnytsi/
https://stina.org.ua/vinnytskyj-standart-gostynnosti-programa-posylennya-konkurentospromozhnosti-turystychnoyi-industriyi-vinnytsi/
https://stina.org.ua/vinnytskyj-standart-gostynnosti-programa-posylennya-konkurentospromozhnosti-turystychnoyi-industriyi-vinnytsi/
https://omr.gov.ua/ua/acts/council/178112/
https://omr.gov.ua/ua/acts/council/178112/
https://promprylad.ua/ua/#about-project
https://www.instagram.com/berlinskaya__lazur/
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