


№ 
з/п 

Захід Виконавець/ 
структурний 
підрозділ 

Місцезнаходження 
та термін/строк 
виконання 

- Міжнародний день 
біорізноманіття 

- День карпатських парків 
8. Провести тематичні екскурсії у період 

цвітіння білоцвіту весняного  
ПНДВ «Долина 
нарцисів», відділ 

пропаганди 

ПНДВ «Долина 
нарцисів», 
березень 

9. Організувати теренову гру-квест до 
Всесвітнього дня Землі  

Відділ пропаганди, 
ЕОЦ «Центр 
Європи» 

Парк культури і 
відпочинку «Буркут», 

м. Рахів 
квітень 

10. Забезпечити системні гурткові заняття 
за програмою «Юних лісівників» на 
базі Рахівського районного будинку 
дитячої та юнацької творчості 
(РРБДЮТ) 

Лісознавча 
лабораторія 

РРБДЮТ, центральна 
садиба відділення 
лютий-червень, 
вересень-грудень 

11. Взяти участь у Міжнародному 
екологічному форумі  

Відділ пропаганди м. Київ 
квітень 

12. Організувати конкурси дитячого 
малюнку «Нарцисова пісня весни» та 
«Закарпаття біорізноманітне» 

ПНДВ «Долина 
нарцисів», відділ 

пропаганди 

ЗОШ в зоні діяльності 
КБЗ Рахівського, 
Тячівського та 

Хустського районів 
березень-травень

13. Провести серію суботників та 
екологічних десантів  

Всі ПНДВ, відділи 
пропаганди та 
господарський 

Населені пункти та 
освітні заклади в зоні 

діяльності КБЗ 
Рахівського, 
Тячівського та 

Хустського районів 
квітень

14. Підготувати та видати інформаційні 
матеріали, виготовити сувенірну 
продукцію для «Долини нарцисів» 

Відділ пропаганди, 
ПНДВ «Долина 

нарцисів» 

Центральна садиба, 
ПНДВ «Долина 

нарцисів» 
 березень-квітень

15. Налагодити проведення тематичних 
екскурсій в Долині нарцисів у період 
цвітіння нарцису вузьколистого 

ПНДВ «Долина 
нарцисів», відділ 
пропаганди та  
науковий  

ПНДВ «Долина 
нарцисів»  
травень 

16. Залучити волонтерів для організації 
чергувань в Долині нарцисів під час 
масового цвітіння. Провести 
волонтерський табір. 

ПНДВ «Долина 
нарцисів», відділи 
пропаганди та 

СДО  

ПНДВ «Долина 
нарцисів»  
травень 

17. Спільно із Закарпатським обласним 
еколого-натуралістичним центром 
(ЗОЕНЦ) провести дитячий фестиваль 
екотворчості «Золотий нарцис» 

Відділ пропаганди, 
ПНДВ «Долина 
нарцисів», Музей 

екології гір 

ПНДВ «Долина 
нарцисів» 
травень 

18. Взяти співучасть в організації 
місцевих етнофестивалів 
«Берлибаський банош», «Гуцульська 
бринза» та ін.  

Відділи рекреації 
та пропаганди, 
Трибушанське 
ПНДВ, Рахів-
Берлибаське 

ПНДВ

с. Костилівка, 
травень, 
м. Рахів 

 вересень 
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19. Провести Дні відкритих дверей у 
Музеї екології гір, «Музеї нарцису», 
«Центрі Європи» та інформаційно-
туристичних центрах, «Кевелів», 
«Форелеве господарство» та «Букові 
праліси – об’єкт Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО» до Всесвітнього дня музе-
їв, Всесвітнього дня охорони навко-
лишнього природного середовища, 
Всесвітнього дня туризму та Днів 
європейської спадщини. 

Музей екології гір, 
ЕОЦ «Центр 
Європи», 

Кевелівське, 
Трибушанське, 
Угольське ПНДВ 

та «Долина 
нарцисів» 

Музей екології гір, 
еколого-освітні та 
інформаційно-

туристичні центри 
18 травня, 
5 червня, 
7 липня, 

26-27 вересня  

20. Забезпечити програму студентських 
практик  

Відділ науково-
дослідної роботи, 
відділ пропаганди 

Центральна садиба, 
Угольське, Чорногірсь-

ке, Кісьвянське, 
Трибушанське ПНДВ, 

червень-липень  
21. Оновити інформаційні щити для 

екотуристів на екопунктах у 
високогір’ї Чорногірського хребта 

Відділ пропаганди, 
Чорногірське, 

Богдан-Петроське 
ПНДВ 

Чорногірське, Богдан-
Петроське ПНДВ, 

червень 

22. Здійснити інформаційне наповнення 
двох екотуристичних маршрутів в 
букових пралісах Угольки 

Відділ рекреації, 
Угольське ПНДВ 

Угольське ПНДВ, 
липень-серпень 

23. Відзначити День працівника 
природно-заповідної справи (за 
окремим планом) 

Адміністрація, 
колектив  

Центральна садиба, всі 
ПНДВ 
липень   

24. Створити мобільну фотовиставку 
«Природа Карпат» та забезпечити її 
демонстрацію до Дня працівника 
природо-заповідної справи та Дня 
Незалежності України в центрі мм. 
Рахова, Тячева, Хуста і Виноградова 

Відділ пропаганди, 
адміністрація 

Міста Рахів, Тячів, 
Хуст і Виноградів 
червень-серпень 

 

25. Провести екологічний табір 
«Полонинське літо» 

Відділ пропаганди, 
Музей, Богдан-
Петроське ПНДВ 

Чорногірське, Богдан-
Петроське ПНДВ 

липень 
26. Проводити акцію «Чиста Говерла» 

(щомісячно) і залучити до неї 
волонтерів  

Відділ пропаганди, 
Чорногірське, 

Богдан-Петроське та 
Петрос-Говерлянське 

ПНДВ

Чорногірське, Богдан-
Петроське ПНДВ 
червень-серпень 

 

27. Налагодити збір і вивезення 
туристичного сміття в ур. Перемичка 
під Говерлою і встановити відповідні 
інформаційні стенди 

Відділи викорис-
тання та відтворе-
ння природних 

ресурсів, рекреації, 
пропаганди, Чор-
ногірське, Богдан-

Петроське та 
Петрос-

Говерлянське 
ПНДВ 

Чорногірське, Богдан-
Петроське ПНДВ 
червень-вересень 

 

28. Видати буклети «Букові праліси 
Карпат», «Музей екології гір», 

Відділ пропаганди, 
Музей, відділ 
рекреації 

Центральна садиба, 
липень, 
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виготовити сувенірну та рекламну 
продукцію  

жовтень 
 

29. Здійснити оновлення експозиції 
Музею екології гір у залах «Лісові 
екосистеми» та «Зимові Карпати» 

Музей екології гір Музей екології гір, 
липень-жовтень 

30. Відзначити 25-річчя Незалежності 
України низкою урочистих та 
охоронних заходів (за окремим 
планом) 

Адміністрація, всі 
структурні 
підрозділи 

Центральна садиба, 
Чорногірський масив 
(Говерла, підніжжя), 

всі ПНДВ 
серпень 

31. Забезпечити проведення велома-
рафону «Стежками опришків - 2016» 

Відділи рекреації 
та пропаганди 

м. Рахів, 
серпень 

32. Розпочати облаштування екологічної 
стежки у частині дендропарку біля 
Музею екології гір: розробити та 
виготовити інформаційні щити та 
таблички, елементи інфраструктури 

Музей, відділ 
пропаганди, 
ботанічна 
лабораторія 

Центральна садиба, 
дендропарк 
червень, 

жовтень-листопад 

33. Організувати заходи в рамках 
пан'європейської акції «Дні 
європейської спадщини» 

Відділ пропаганди, 
Угольске ПНДВ, 
ЕОЦ «Центр 
Європи»

Географічний центр 
Європи, 
вересень 

34. Оновити зовнішню експозицію 
еколого-освітнього центру «Центр 
Європи» 

Відділ пропаганди Географічний центр 
Європи, 
листопад 

35. Виготовити 14 великоформатних 
двомовних стендів для Кевелівського, 
Богдан-Петроського та 
Марамороського ПНДВ 

Відділ пропаганди, 
Кевелівське, 

Богдан-Петроське 
та Марамороське 

ПНДВ 

Центральна садиба, 
Кевелівське, Богдан-

Петроське та 
Марамороське ПНДВ, 
серпень-листопад 

36. Організувати акцію «День 
заповідника» з нагоди 48-ої річниці 
установи 

Відділ 
пропаганди, 

ПНДВ 

ЗОШ в зоні діяльності 
КБЗ Рахівського, 
Тячівського та 

Хустського районів 
листопад

37. Провести зимові екологічні акції 
«Годівничка», «Збережи ялинку!» 

Відділ 
пропаганди, 
зоологічна 
лабораторія, 

Музей 

ЗОШ в зоні діяльності 
КБЗ Рахівського, 
Тячівського та 

Хустського районів 
листопад, грудень 

38. Організувати 60 лекцій та екоуроків у 
підшефних ЗОШ  

Відділ пропаганди, 
наукові 

лабораторії, всі 
ПНДВ 

ЗОШ в зоні діяльності 
КБЗ Рахівського, 
Тячівського та 

Хустського районів 
впродовж року 

39. Опублікувати 70 статей, заміток, 
повідомлень у друкованих ЗМІ. 

Відділи 
пропаганди, НДР 
та рекреації,   всі 
ПНДВ, Музей 
екології гір 

Центральна садиба 
січень-грудень 

 
 
 

40. Вдосконалити систему проведення 
зустрічей з місцевими громадами в 

Відділи 
пропаганди, СДО, 

Населені пункти в зоні 
діяльності КБЗ, 



 


