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ПРЕС-АНОНС 

 

18 грудня 2014 р., четвер, о 12.00  

Офіс Національної Спілки Журналістів України (НСЖУ): 

м. Львів, вул. Соломії Крушельницької 5, оф. 3 (2 поверх). 

 

 

Прес-конференція 

з нагоди презентації веб-сайту «Перлини українських Карпат»  

та серії інформаційних буклетів про 10 об’єктів природно-заповідного фонду  

в українських Карпатах 

 

Веб-сайт «Перлини українських Карпат» та серія буклетів українською та польською 

мовами (загальна кількість 20,000 екземплярів) про об’єкти природно-заповідного фонду в 

українських Карпатах створені в рамках проекту «Стежками Українських Карпат. Промоція 

туристичного продукту», який реалізували українські громадські організації «Екотерра» та 

«WETI» разом із польською «Фундацією Бєщадською». 

І веб-сайт, і буклети розповідають про 10 найбільших і найцікавіших об’єктів природно-

заповідного фонду в Карпатського регіону Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської 

областей: 

1. Галицький національний природний парк; 

2. Природний заповідник «Горгани»; 

3. Карпатський Національний природний парк; 

4. Карпатський біосферний заповідник; 

5. Національний природний парк «Зачарований край»; 

6. Регіональний ландшафтний парк «Надсянський»; 
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7. Національний природний парк «Сколівські Бескиди»; 

8. Державний історико-культурний заповідник «Тустань»; 

9. Національний природний парк «Синевир»; 

10. Національний природний парк «Ужанський». 

Головною метою проекту є підвищення природного і культурного потенціалу 

транскордонної території Українських Карпат шляхом охорони культурної спадщини та 

розвитку системи туристичної інформації і забезпечення вільного доступу до неї. 

 Одною із складових проекту було проведення еко-етнофестивалю «Дикі Карпати» у 

Польських Бєщадах з метою усвідомлення культурної та історичної єдності польського та 

українського народів. 

 

Запрошуємо Вас до участі у прес-конференції! 

  

Учасники прес-конференції: 

Представник Генерального консульства Республіки Польща у Львові. 

Степан Стойко, професор, головний науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України, 

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. 

Мирослав Сеньків, директор Регіонального ландшафтного парку «Надсянський». 

Оксана Марискевич, заступник директора з наукової частини Інституту екології Карпат. 

Оксана Погорілко, заступник директора департаменту міжнародного співробітництва та туризму 

Львівської ОДА, начальник управління туризму і курортів. 

Наталія Чоловська, президент Львівської міської громадської організації «Екотерра». 

Тарас Бóгдан, розробник веб-сайту. 

Альона Николаєвич, керівник проекту, віце-президент WETI. 

 

Контакти: 

тел. (067) 94 12 147, e-mail: seamija@yahoo.com  
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