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Археологічні об'єкти

Городище-святилище в с.Ілів
Давньоруське городище в с.Стільське
Земляна гребля в с.Дуброва
Печерні храми в м.Миколаїв
Скельний комплекс «Диравець» в с.Дуброва

• Городище IX -XI  століття в с .  Ст ільське – пам’ятка культурної  спадщини національного 
значення зг ідно Постанови Кабінету  Міністрів  України в ід 03.09.2009 №928

• Комунальний заклад Львівської  обласної  ради «Адміністрація  історико -культурного 
заповідника «Стільське городище»» створений зг ідно з  р ішенням Львівської  обласної  
ради в ід 29.03.2016 №153



Мета:

збереження історико-культурного заповідника
«Стільське городище», розвиток його науково-
дослідницької, експедиційної, екскурсійної та культурно-
просвітницької діяльності, промоція як потужного
туристичного продукту, який у майбутньому стане
платформою для розвитку та процвітання місцевої
громади.



Короткострокова перспектива (1 рік)



-інвентаризація об’єктів + облікові картки + база даних

-встановлення меж

-проектно-кошторисна документація для облаштування входу, будівлі музею, 
безпечного доступу до об'єктів

-розробка установчих документів, штату установи, посадових інструкцій працівників
-покращення матеріально-технічної бази

-залучення додаткових коштів на потреби установи

Група заходів А – матеріально-технічна та адміністративна



-оновлений логотип + веб-сайт + соцмережі

-інформаційні щити та банери, інша промоційна продукція

-активне висвітлення діяльності, представлення на туристичних виставках/конференціях

-експозиції та/або музей археологічних артефактів + нові туристичні маршрути та 
тематичні екскурсії 

-щорічні мистецькі заходи

Група заходів Б – туристично-промоційна



-Стратегія розвитку історико-культурного заповідника «Стільське городище» + нові 
методи роботи/посилена наукова складова

-грантові проєкти з охорони культурної спадщини, розвитку туризму та рекреації

Група заходів В – стратегічно-наукова



-уроки історії + тематичні екскурсії та інтерактивні ігри + мігруюча виставка

-зустрічі з мешканцями прилеглих територій

-співпраця з:
1) підприємцями, які надають туристичні послуги
2) керівниками та працівниками Тростянецької сільської ради, депутатським корпусом
3) з представниками громадських організацій

Група заходів Г – громадська



Довгострокова перспектива (5 років)



-Завершити інвентаризацію об’єктів заповідника зі складанням облікових карток
-Створити електронну базу даних об’єктів заповідника
-Встановити межі установи
-Облаштувати вхід, музей, безпечний доступ до об’єктів заповідника
-Збільшити кількість коштів від надання платних послуг
-Поповнити матеріально-технічну базу установи
-Реалізовувати проєкти з розвитку заповідника на постійній основі
-Системно висвітлювати діяльність заповідника в засобах масової інформації та 
соціальних мережах
-Створити візуалізацію Стільського городища з фрагментами розкопок та інші експозиції 
-Постійно проводити мистецькі заходи, які будуть сприяти промоції заповідника
-Регулярно демонструвати мігруючі виставки про заповідник 

Довгострокова перспектива (5 років)



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


