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Інформація  
щодо подій у сфері туризму, проведення яких заплановано на 2016 рік 

на території НПП «Сколівські Бескиди» 

Строк 

проведення 
Назва заходу Місце проведення Стисла характеристика заходу 

Організатор заходу (адреса, 

контактний телефон, e-

mail) 

Березень  

20 березня 

Пізнавальна 

екскурсія до місця 

проростання 

первоцвітів 

територія 

Сколівського 

лісництва 

Ознайомлення з ранньоквітучими 

видами рослин, які проростають 

на території парку 

НПП «Сколівські Бескиди», 

вул. Князя Святослава, 3, 

тел/факс (03251) 2-14-11,     e-

mail: beskydy2005@ukr.net 

Квітень 

25 квітня 
Конкурс на кращу 

пасхальну писанку 

Еколого-

просвітницький центр 

Бутивлянського 

лісництва 

Проведення конкурсу на кращу 

пасхальну писанку, метою якого є 

збереження українських традицій 

та популяризація бойківських 

звичаїв 

ЛОУЛМГ, відділ освіти 

Сколівської  РДА, НПП 

«Сколівські Бескиди», вул. 

Князя Святослава, 3, 

тел/факс (03251) 2-14-11,     

e-mail: beskydy2005@ukr.net 

Травень 

9 травня 
Пізнавальний похід 

на г.Лопата 

Гора Лопата, яка 

розміщена на хребті 

Зелемянка на відстані 

8 кілометрів на 

південь від міста 

Сколе. 

Ознайомлення  із подіями Другої 

світової війни, що відбувались на 

г. Лопата  

НПП «Сколівські Бескиди», 

вул. Князя Святослава, 3, 

тел/факс (03251) 2-14-11,     

e-mail: beskydy2005@ukr.net 
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Червень  

16 червня 
Похід на росохацькі 

полонини 

Територія 

Завадківського 

лісництва 

Ознайомлення із рідкісними 

видами рослин, що занесені до 

Червоної книги України 

НПП «Сколівські Бескиди», 

вул. Князя Святослава, 3, 

тел/факс (03251) 2-14-11,     

e-mail: beskydy2005@ukr.net 

Липень 

19 липня 
Стежками 

української слави 

Територія 

Крушельницького 

лісництва 

Ознайомлення відвідувачів  із 

місцями національно-визвольної 

боротьби. 

НПП «Сколівські Бескиди», 

вул. Князя Святослава, 3, 

тел/факс (03251) 2-14-11,     

e-mail: beskydy2005@ukr.net 

Серпень 

24 серпня 

Одноденний піший 

похід до Дня 

незалежності на 

г.Парашка 

Гора Парашка 

Ознайомлення з рослинним і 

тваринним світом, природою 

лісів, історією і культурою 

Сколівщини; активний 

відпочинок та оздоровлення. 

НПП «Сколівські Бескиди», 

вул. Князя Святослава, 3, 

тел/факс (03251) 2-14-11,     

e-mail: beskydy2005@ukr.net 

5-7 серпня 
Фестиваль                 

«Ту Стань» 2016 

С.Урич, Сколівського 

р-ну 

Проведення фестивалю 

української середньовічної 

культури «Ту Стань». Проведення 

реконструкції боїв, 

середньовічних таборів, танців, 

турнірів, штурмів фортеці. 

ДІКЗ «Тустань», с.Урич, 

Сколівський р-н, НПП 

«Сколівські Бескиди», вул. 

Князя Святослава, 3, 

тел/факс (03251) 2-14-11,     

e-mail: beskydy2005@ukr.net 

Вересень 

16 вересня 
Екскурсія до 

старовікових лісів 
Під г.Лопата 

Актуалізація питання збереження 

старовікових лісів та пралісів на 

території НПП «Сколівські 

Бесикди», проблеми їх 

збереження та охорони 

НПП «Сколівські Бескиди», 

вул. Князя Святослава, 3, 

тел/факс (03251) 2-14-11,     

e-mail: beskydy2005@ukr.net 
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Жовтень 

14 жовтня «До Альтани» 

Урочище Альтана на 

території 

Бутивлянського 

лісництва, м.Сколе 

Хресна дорога до Меморіального 

комплексу воїнам УПА та до 

меморіального дуба посадженого 

на честь Героя Небесної сотні 

Олега Ушневича 

НПП «Сколівські Бескиди», 

вул. Князя Святослава, 3, 

тел/факс (03251) 2-14-11,     

e-mail: beskydy2005@ukr.net 

Листопад 

10 листопада 

Екскурсія в 

Майданське 

лісництва 

(майданчик для 

підгодівлі зубрів) 

Територія 

Майданського 

лісництва 

Ознайомлення з єдиним видом 

диких биків, що залишились до 

наших днів у дикій природі 

Європи- бізоном європейським 

(зубром) 

НПП «Сколівські Бескиди», 

вул. Князя Святослава, 3, 

тел/факс (03251) 2-14-11,     

e-mail: beskydy2005@ukr.net 

Грудень 

7 грудня 

Екскурсія до 

оглядової площадки 

БЗВС «Тисовець» 

Сколівський р-н, 

с.Тисовець 

Подорож зимовими краєвидами, 

популяризація зимових видів 

спорту на природно-заповідних 

територіях. 

НПП «Сколівські Бескиди», 

вул. Князя Святослава, 3, 

тел/факс (03251) 2-14-11,     

e-mail: beskydy2005@ukr.net 

 

 

                            Директор                                                                                                         В.Я. Бандерич 
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