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The presentation almanac «Business Ivano-Frankivsk region» is a series
of rating editions representing Ivano-Frankivsk region on the national
and international levels. It is a program for evaluation and promotion
the business life of the region, it aims at developing cooperation and
attracting investment in the external and internal markets. On the pages
of the publication there is an independent rating of the best participants
of the business life of the region.
The fifth issue of the almanac continues the series of bilingual Ukrainian-English periodicals of the project, as the magazine of the region.
The publication is dedicated to the administrative system of the region
and administrative reform, which is held on the territory of the region.
The content is grouped according to the administrative division of
the region and begins with the city Ivano-Frankivsk as a regional center,
followed by districts in alphabetical order, in which towns and villages,
enterprises and organizations are represented.
Each city, urban-type settlement and village informs on the pages
of the publication about geographical, statistical data, a brief historical
statement. It is told about the present, economic and social life and
achievements of local self-government. The main value of each
settlement is community and its inhabitants. The pages of the book are
presented by the best representatives of the communities, both past and
present, these people are pride of the land, which glorify the Carpathian
region and Ukraine.
Economics of the region is widely presented in the publication, the
enterprises highlight their achievements, technology, products on the
pages of the book and seek to popularize the activities and find partners,
investors, markets.
Institutions and organizations assist in establishing the social and
public life of the region. On the pages of the almanac they tell about
their activities, achievements and the organization of services for the
population.
In general, on the pages of the almanac, the best of the business
life of the region is represented, declaring it to be self-sufficient and
progressive. The pages of the publication collected the whole positive
of the region for the period of 2016-2018, which positioned itself as selfsufficient, progressive region of European Ukraine.
This is an interesting cognitive book for potential investors, entrepreneurs in search of reliable partners. It is also interesting to the guests
of the region, willing to rest, enjoy the original nature of the Carpathian
Mountains and the Dniester Canyon, the hospitality of the inhabitants
and to keep the mention of the unforgettable Prykarpattya.

Презентаційний альманах «Ділова Івано-Франківщина» є серією
рейтингових видань, що представляють Івано-Франківську область
на загальноукраїнському та міжнародному рівнях. Це програма оцінки та популяризації ділового життя краю, вона ставить на меті розвиток співпраці та залучення інвестицій на зовнішніх та внутрішніх ринках. На сторінках видання проводиться незалежний рейтинг учасників
ділового життя краю.
П’ятий випуск альманаху продовжує серію двомовних українськоанглійських періодичних видань проекту, як часопису краю. Присвячений випуск адміністративному устрою області та адміністративній
реформі, яка проводиться на теренах області.
Зміст видання згрупований за адміністративним поділом області
і починається містом Івано-Франківськом, як обласним центром, далі
йдуть райони в алфавітному порядку, в яких представлені міста і села
та підприємства і організації.
Кожне місто, селище міського типу, селище та село на сторінках
видання інформує про географічні, статистичні дані, коротку історичну довідку. Розповідає про сьогодення, економічне та соціальне життя та здобутки місцевого самоврядування. Основна цінність
кожного населеного пункту – це громада, його жителі. На сторінках
книги представлені ліпші представники громад як минулого, так і сьогодення. Це люди, якими пишається край, які славлять Прикарпаття
та Україну.
Широко представлена у виданні економіка області, на сторінках книги підприємства розповідають про свої здобутки, технології,
продукцію та прагнуть через популяризацію своєї діяльності знайти
партнерів, інвесторів, ринки збуту.
Допомагають в налагодженні соціального та суспільного життя області установи та організації. На сторінках альманаху вони розповідають про свою діяльність, здобутки та організацію послуг населенню.
Загалом на сторінках альманаху зібраний цвіт ділового життя
краю, що декларує його самодостатнім та прогресуючим. Видання зібрало весь позитив за період 2016-2018 років області, яка позиціонує
себе краєм європейської України.
Це цікава пізнавальна книга для потенційних інвесторів, підприємців у пошуку надійних партнерів. Цікава вона і для гостей краю, які
прагнуть відпочити, насолодитися первозданною природою Карпатських гір та Дністровського каньйону, гостинністю мешканців та зберегти згадку про незабутнє Прикарпаття.
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ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ АЛЬМАНАХ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

PRESENTATION ALMANAC
OF IVANO-FRANKIVSK REGION

Випуск п’ятий
«Ділова Івано-Франківщина»
2019 р.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ
АЛЬМАНАХУ «ДІЛОВА
ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА»!
Dear readers of the
almanac «Business IvanoFrankivsk region»!

The fifth issue of the international presentation almanac of the region «Business Ivano-Frankivsk region» represents the Carpathian region as a perspective region, it is
possible and necessary to direct investments in it, to develop foreign economic activity. Moreover, comfortable
work conditions are created for doing business.
I would like to note with pleasure that our region is one
of the industrialized regions of the western part of Ukraine.
Production and sales of electricity, chemical products, and
the manufacture of wood products are increasing annually.
Prykarpattуa is also famous with natural recreational
resources that allow the development of the tourism industry. The picturesque Carpathian mountains attract more and more tourists each year, which has a positive impact
on the socio-economic development of Ivano-Frankivsk
region.
I am convinced that this edition of the almanac will
satisfy the most demanding readers of the business environment in finding important information for them about
the business life of the tourist capital of Ukraine, will help
in finding reliable partners, establishing close, mutually
beneficial cooperation.

Head of the Ivano-Frankivsk
Regional State Administration
Oleh Goncharuk

П’ятий випуск міжнародного презентаційного альманаху області «Ділова Івано-Франківщина» представляє Прикарпаття як перспективний край, у який можна
і потрібно спрямовувати інвестиції, розвивати зовнішньоекономічну діяльність. Тим паче, для ведення бізнесу створюються комфортні умови роботи.
Із приємністю відзначу, що наша область входить у
число промислово розвинених областей західного регіону України. Щорічно зростають виробництво та реалізація електроенергії, хімічної продукції, виготовлення
виробів із деревини.
Славиться Прикарпаття і природними рекреаційними ресурсами, які дозволяють розвивати туристичну
індустрію. Мальовничі Карпати щороку приваблюють
все більше туристів, що позитивно впливає на соціально-економічний розвиток Івано-Франківщини.
Переконаний, що цей випуск альманаху задовільнить найвибагливіших читачів бізнес-середовища у пошуку важливої для них інформації про ділове життя туристичної столиці України, допоможе у пошуку надійних партнерів, налагодженні тісної, взаємовигідної співпраці.

Голова Івано-Франківської обласної
державної адміністрації
Олег Гончарук

ДОРОГІ ФРАНКІВЦІ
ТА ГОСТІ МІСТА!
Dear residents of IvanoFrankivsk and city guests!

We are the heart of Prykarpattya. Not only cultural,
historical, but also economic. The city is dynamically developing and it is noticeable in every corner of it. These
changes are made by the community. These are people
who go to work every day and give a part of their soul to
their hometown.
Ivano-Frankivsk is a city of glorious past and innovations. It combines modern enterprises with those that have
been around for decades. We set the rhythm and we impress. Having visited us for the day, one wants to stay here
forever.
In Ivano-Frankivsk, guests are always welcome, we are
happy to get new ideas and projects. We are the city where the most daring dreams and the most successful intentions are implemented.

Mayor of Ivano-Frankivsk
Ruslan Martsinkiv

Ми – серце Прикарпаття. Не лише культурне, історичне, але й економічне. Місто динамічно розвивається, і це помітно в кожному його куточку. Ці зміни
творить громада. Люди, які щодня йдуть до праці та віддають частинку своєї душі рідному місту.
Івано-Франківськ – це місто славного минулого та
інновацій. Тут з легкістю поєднались сучасні підприємства з тими, яким вже кілька десятків років. Ми задаємо
ритм і вражаємо. Завітавши до нас на день, хочеться лишитись тут назавжди.
В Івано-Франківську завжди раді гостям, новим ідеям та проектам. Ми – місто, де втілюються найсміливіші
мрії та найуспішніші задуми.

Міський голова Івано-Франківська
Руслан Марцінків

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ,
ПАРТНЕРИ ТА ГОСТІ ПРИКАРПАТТЯ!
Dear compatriots,
partners and guests of Prykarpattуa!
I congratulate you on the significant event, the publication
of the fifth edition of the presentation almanac of the region
«Business Ivano-Frankivsk region», a periodical, which has already
become the modern chronicle of the land!
The edition covers the period of 2015-2018 and is devoted
to the administrative structure of the region, which is one of the
most densely populated and long-time developed regions of
Ukraine. In the present territorial boundaries, the Ivano-Frankivsk
region (until 1962 – Stanislav) was founded in 1939 from ten
counties of the Stanislav Voivodship and the regional center,
Ivano-Frankivsk (Stanislav, until 1962).
At present in the region there are 14 districts, 804 settlements, including 15 cities (6 cities of region significance and 9 cities of district significance, 24 urban-type cities and 765 rural
areas (745 villages, 20 settlements). Local governance includes
14 district councils, 15 city, 23 settlement, 459 village and plays
an important role in the life of the land. So such a wide range of
information is presented in this edition.
The publication highlights the reform that has been carried
out in Ukraine since 2015, when the Verkhovna Rada of Ukraine
adopted the Law of Ukraine «About Voluntary Unification of
Territorial Communities». More than 120 participants have joined
the edition! These are cities, towns, villages and enterprises,
institutions, organizations of the region. The publication is divided by an administrative principle.
The pride of every city, village is its business life, and these
are enterprises and entrepreneurs who, with their tireless work,
develop this flourishing multifaceted land. The establishments
and organizations of the region on the pages of the publication
tell about their achievements and successes in establishing
social life, assistance to business and residents of the Carpathian
region.
The publication proves the world about the positive sights of
our region, its identity and hospitality.
I invite guests and partners to get acquainted with Prykarpattya, to love it, to establish cooperation, to have a good time
and to make friends with the wonderful people who live here!
I express my gratitude to everyone for understanding the
importance of the publication for the modern environment, in
the context of expanding and establishing international and
regional cooperation, business relations. Everything that is on
the pages of the almanac has already become part of history for
contemporary and future generations, both of Ukraine and the
world.

Sincerely,
International Project Manager
«Business Ivano-Frankivsk Region»
Georgiy Solyanyk

Вітаю Вас зі знаменною подією – виходом у світ п’ятого випуску презентаційного альманаху області «Ділова Івано-Франківщина», періодичного видання, яке вже є сучасним літописом
краю! Цей випуск охоплює розвиток області за 2015-2018 роки, це були непрості часи, як для України, так і Прикарпаття,
роки великих змін в країні, агресії, зовнішніх конфліктів, перебудови країни та мислення, осмислення незалежності в світобаченні людей.
П’ятий випуск присвячений адміністративному устрою області, яка є одним із найбільш густонаселених і давно освоєних регіонів України. У сьогоднішніх територіальних межах
Івано-Франківська область (до 9.11.1962 р. – Станіславська)
була утворена 27.11. 1939 р. з 10 повітів Станіславського воєводства з обласним центром м. Івано-Франківськом (Станіслав до 1962 р.).
Сьогодні ж у складі області 14 районів, 804 населені пункти, з них: 15 міст (6 міст обласного значення та 9 міст районного значення), 24 селища міського типу, 765 – сільського типу
(745 сіл та 20 селищ). Місцеве самоврядування налічує 14 районних рад, 15 міських, 23 селищні, 459 сільських та відіграє
неабияку роль у житті краю. Ось такий широкий пласт інформації охоплений в цьому виданні.
Випуск висвітлює реформу, яка проводиться в Україні з 5
лютого 2015 року, коли Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». До цього випуску долучилось більше 120
учасників! Це міста, селища, села крізь призму місцевого самоврядування та підприємства, установи, організації області.
Такого широкого кола учасників ще не було в попередніх виданнях. Видання поділено за адміністративним принципом.
Благополучність кожного міста, селища, села свідчить про
його ділове життя. А це підприємства та підприємці, які невтомною працею розвивають цей квітучий край. Місцеві установи та організації розповідають у виданні про свої здобутки
та успіхи, що сприяють розвитку бізнесу та забезпечують комфортне життя мешканцям Прикарпаття.
Видання разом з його учасниками хоче довести світу про
позитивність цього краю, його самобутність та гостинність.
Запрошую гостей та партнерів познайомитись з Прикарпаттям, вподобати його, налагодити співпрацю, провести
гарно час та заприятелювати з чудовими людьми, які тут мешкають! Дякую всім за розуміння у важливості видання для сучасності в контексті розширення міжнародної, регіональної
співпраці, ділових зв’язків краю. Все, що є на сторінках альманаху, вже увійшло в історію для теперішнього та майбутнього
поколінь України і світу..

З повагою,
керівник міжнародного проекту
«Ділова Івано-Франківщина»
Георгій Соляник

Прикарпаття...
Івано-Франківська область за територією порівняно невелика, але за характером рельєфу належить до числа найбільш
мальовничих в Україні. Третину території займають Карпатські
гори, а дві третини – передгірська і рівнинна зони.
Кліматичні умови – м’яка зима і тепле літо – сприяють організації цілорічного відпочинку та лікування.

8

...............

...............

.................

.................

Prykarpattya...
Ivano-Frankivsk region is relatively small in terms of territory,
but according to the relief belongs to the most picturesque parts
in Ukraine. Third part of territory is occupied by the Carpathian
Mountains, and two thirds are the foothills and plains.
Climatic is with mild winters and warm summers; this contributes to the organization of year-round recreation and treatment.
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The plain area is located in the northeast and adjoins the Dniester River. The
foothill part is hilly. The mountainous part
of the region is occupied by the Eastern
Carpathians, which are divided into arrays
of Chornogora, Grinava, Chivchyna. Here,
on the Chornohora ridge, the highest
mountain of Ukraine is Hoverla (2061 m).
Snow on the slopes of the Carpathian
Mountains is during several months,
which is important for the development
of skiing. The rivers are largely fleeting,
forming cascades and waterfalls, which
are valuable for water tourism. The largest
rivers of the region are the picturesque
Dniester and the fast Prut.
The most interesting objects of ecotourism are the national nature parks «Carpathian», «Hutsulshchyna», «Halytsky», «Syniohora», «Verkhovyna»; Dnistrovsky and
Polyanytsky regional landscape parks.
Precarpathian land has a glorious princely past. In the region there are 5 cities
mentioned in the ancient chronicles: Tysmenytsya (1143), Snyatyn (1158), Tlumach
(1213), Kolomyia (1240). The oldest is Halych, the first mention refers to 898 year.
Ancient cultural monuments: the
church of St. Panteleimon near Halych
(XII century), Maniavsky skit (XVII century),
Wooden Hutsul and Boik churches are
known outside the country. Church of the
Descent of the Holy Spirit in the Rhagotina and the Nativity of the Blessed Virgin
Mary in the village. Village Lower Verbiz of
Kolomyia District 2013 is included in the
UNESCO World Heritage List.
Interesting monuments of defensive
architecture: Halych (Starostinsky) castle,
erected in the middle of the XIV century.
At the end of the XIV century. The castle
was one of the largest in Galicia.
In the village of Chernelytsia, in Gorodenka district, there are ruins of the cas-
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Рівнинна зона Карпатських гір розташована на північному сході й прилягає
до Дністра. Передгірську частину складають горбисті передгір’я. Гірська частина
області зайнята Східними Карпатами, що поділяються на масиви Чорногора, Гринява, Чивчини. Тут же, в Чорногірському хребті, на межі із Закарпаттям підноситься
найвища гора України Говерла (2061 м). Сніг на схилах Карпат лежить кілька місяців, що важливо для розвитку гірськолижного спорту. Ріки в значній частині швидкоплинні, утворюють каскади й водоспади, що є цінним для водного туризму. Найбільшими річками краю є мальовничий Дністер та швидкоплинний Прут, який бере
початок на території області з-під Говерли.
До мережі природно-заповідного фонду області віднесено 474 територій та
об’єктів загальною площею 218,8 тис. га, що складає 15,7 % від загальної площі регіону. Найцікавішими об’єктами екотуризму є національні природні парки «Карпатський», «Гуцульщина», «Галицький», «Синьогора», «Верховинський»; Дністровський і Поляницький регіональні ландшафтні парки.
Земля прикарпатська має славне князівське минуле. В області є п’ять міст, що
згадуються в давньоруських літописах. Серед них Тисмениця (1143 р.), Снятин
(1158 р.), Тлумач (1213 р.), Коломия (1240 р.). Та найдавнішим є Галич, перша згадка
про який відноситься до 898 р. Відомо, що Галич був столицею могутнього Галицького князівства і Галицько-Волинської держави.
Івано-Франківщина має велику культурно-історичну спадщину. Такі давні і цінні
пам’ятки як церква Св. Пантелеймона під Галичем (XII ст.), Манявський скит (XVII ст.),
дерев’яні гуцульські і бойківські храми відомі за межами країни. Церкви Зішестя
Святого Духа у Рогатині та Різдва Пресвятої Богородиці в с. Нижній Вербіж Коломийського району у 2013 р. включені до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
У туристичну карту України Івано-Франківщина вписана не лише мальовничими гірськими хребтами Карпат. В області розташовані цікаві пам’ятки оборонної
архітектури. Привертає увагу туристів Галицький (Старостинський) замок, споруджений в середині XIV ст. після входження Галичини й Волині до складу Польщі. Одні
історичні джерела пов’язують будівництво замку з польським королем Казимиром
Великим, інші стверджують, що замок спорудив волинський воєвода Любарт у 13501352 рр. Наприкінці XIV – у XV ст. Галицький замок був одним з найбільших у Галичині.
На скелястому березі Дністра, в селі Чернелиці Городенківського району збереглися руїни замку, який 1659 р. спорудив князь Михайло Єжи Чарторийський.
У с. Раковець Городенківського району розташована замкова вежа від замку, який
звів галицький підчаший Домінік Войцех Беньовський після закінчення національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Раковецький замок
неабияк допоміг полякам під час походів короля Яна ІІІ Собеського проти турків у
1685-1691 рр.
Поблизу міста Надвірної, на пагорбі річки Бистриці, розташований Пнівський
замок. У другій половині XVI ст. його збудували шляхтичі Куропатви, які за військову
службу одержали ці землі від польського короля Владислава Опольського.
Замок у селі Маріямполі Галицького району збудований 1691 р., – безперечна
заслуга польського шляхтича Станіслава Яблоновського. Того, який возив із собою
в походи образ відомої чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Вона явила диво
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у битві з турками під Віднем 1683 р. Відтоді її називають Переможницею. А коронний гетьман Яблоновський збудував для ікони костел поблизу Дністра. Так виник
Маріямпіль – місто Марії, яке в середньовіччі було типовим містом-фортецею з кількома рядами оборони.
Етнографічно населення Івано-Франківщини поділяється на Опілля, Покуття,
Бойківщину та Гуцульщину. Їх мешканці зберегли деякі відмінності в мові, одязі,
культурі та побуті й уже цим привертають увагу туристів. В області розвинені різні
види художніх народних промислів. Під руками різьбярів, гончарів, мосяжників,
ткачів народжуються мистецькі вироби, що розходяться по світу. Визнаним центром
гуцульського мистецтва є Косів, де працює мистецький ярмарок.
В області є десять курортних місцевостей. Для курортної терапії використовуються кліматичне лікування, мінеральні ванни. Серед курортів – низькогірні
Татарів, Яремче і Микуличин Яремчанської міськради, Мислівка і Новий Мізунь
Долинського району, Шешори Косівського району та м. Косів, високогірні Ворохта
і Яблуниця Яремчанської міськради і бальнео-грязевий передгірний курорт Черче Рогатинського району. Найбільш відомим на Івано-Франківщині є джерело
води «Горянка», аналогічної за дією трускавецькій «Нафтусі», в с. Новий Мізунь Долинського району. Унікальні властивості джерела «Буркут» для лікування внутрішніх
органів були відомі ще у XIX ст.
На Івано-Франківщині працює найбільший у Східній Європі гірськолижний курорт «Буковель» (с. Поляниця Яремчанської міської ради). Туристи також мають
можливість покататися на гірських лижах в Яблуниці, Косові, Вигоді, Тюдові тощо.
На Прикарпатті активно розвивається інфраструктура водного і велосипедного
туризму.
Популярними є сплави гірськими річками Білий та Чорний Черемош, Прут,
Лімниця. Найкращий час для проходження карпатських водойм – кінець квітня –
перша декада травня, коли танення снігів є найбільш інтенсивним. Каньйонами
рівнинного Дністра на плотах можна проходити з травня по вересень.
У рамках проекту «ВелоКраїна» в області проведено облаштування 32 велосипедних маршрутів у гірських районах завдовжки від 7 до 45 км.
Все популярнішим стає сільський зелений туризм. Туристів приваблює зручна
система поселення, близькість до природи, співвідношення «ціна – якість» послуг»,
гостинність та домашня атмосфера, а окрім того, чудові страви національної кухні.
Прикарпаття – регіон багатий на визначні пам’ятки природи, культури, архітектури та історії, які притаманні лише Івано-Франківщині і не мають аналогів в Україні. На базі цих об’єктів формуються туристичні бренди області та створюються
неповторні туристичні продукти. Серед найбільш відомих та привабливих об’єктів:
місто Івано-Франківськ – «столиця» Прикарпаття – розташоване на висоті майже
250 м над рівнем моря, його часто називають туристичними «воротами Карпат»,
які відомі, між іншим, сучасною туристичною інфраструктурою та витонченими
взірцями архітектури XVII–XVIII ст.; гора Говерла (2061 м, Чорногірський хребет) –
найвища гора України, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей в межах Карпатського національного природного парку. Біля її
підніжжя бере свій початок каскадом водоспадів ріка Прут; «Скелі Довбуша» (або

tle, built in 1659 by Prince Mikhail Jerzy
Czartoryski. In the village Rakovets of
Gorodenka district is the tower of the castle, which was built by the Galician submarine Dominique Wojciech Benewski.
Near the city of Nadvirna there is the Pniv
castle. XVI century Built by the nobles of
the Kuropatva.
Castle in the village Mariyampol of the
Galician district (1691), – undeniable merit
of the Polish nobleman Stanislav Yablonovsky. Ethnographically, the region’s population is divided into Opil, Pokuttia, Boykivshchyna and Hutsulshchyna, where differences in language, clothes, culture and
everyday life are preserved and are already interesting for tourists. The recognized
center of Hutsul art is Kosiv with an artistic
fair. There are 10 resort areas in the region,
climatic treatment, mineral baths. Among
the resorts: Tatars, Yaremche and Mykulychyn Yaremcha, Myslivka and Novy Mizun,
Sheshory and Kosiv, alpine Vorohta and
Yablunitsa, and the balneo-mud foothill
resort of Cherche.
There is the largest ski resort in Bukovel
in Eastern Europe, it is possible to go skiing in Yablunitsa, Kosiv, Tudos, etc. In the
Carpathian region, the infrastructure of water and cycling tourism is actively developing. Popular alloys of the mountain rivers
White and Black Cheremosh, Prut, Limnitsa, canyons of the plain Dniester on rafts.
Within the framework of the VeloCrain
project, 32 cycling routes were arranged
in mountainous areas from 7 to 45 km.
Popular is rural green tourism, attracts
a convenient system of settlement, proximity to nature, the ratio «price – quality».
The Carpathian region is rich in monuments of nature, culture, architecture
and history, which have no analogues in
Ukraine. The city of Ivano-Frankivsk is the
«capital» of the Carpathian region, the
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tourist «gate of the Carpathians» with the
modern tourist infrastructure, architecture of the XVII-XVIII centuries; Mountain
Hoverla (2061 m, Chornohora Range) is
the highest mountain in Ukraine; «Dovbush Rocks» (or «Carpathian Sphinx») is
a complex natural monument of national
significance near the village Bybnysche.
The stone labyrinth, 200 meters wide,
stretches from east to west almost a kilometer in the middle of a beech forest;
Maniavsky Falls is the highest in the region and Ukraine, 20 meters high, not far
from the active monastery Skit Maniavsky;
Starunya mud volcano (Starunya village) –
geological monument of nature – the
only active volcano in Western Ukraine;
The construction of the astronomicalmeteorological observatory on Pip Ivan
(2028 m) is the highest located building
in Ukraine («White Elephant»). Dniester
Canyon is a deep gorge of the Dnister
River with numerous geological, hydrological, botanical monuments; Museum
«Pysanka» in Kolomyia. The central part of
the house is shaped like an Easter egg, it
is the only museum in the world of Easter
eggs; The center of Hutsul art is Yavoriv
village. «Carpathian tram» – a complex
of Carpathian narrow-gauge railways is
a monument of historical and technical
cultural heritage of Ukraine; the national
reserve «Ancient Halych», created to preserve the monuments of history and
culture Halych, in protected areas. Guards
are monuments of national and world
significance, the foundations of 14 chronological churches of XII-XIII centuries,
more than 200 archeological sites, and
18 nature protection objects organically linked with the monuments of history
and architecture; Museum of I. Franko and
the hatha-goddess in the village of. Kryvorivnya, «Ukrainian Athens», the village was
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«Карпатський Сфінкс») – комплексна пам’ятка природи загальнодержавного значення поблизу с. Бубнище, що на Болехівщині. Кам’яний лабіринт завширшки
200 метрів тягнеться зі сходу на захід майже на кілометр посеред букового лісу;
Манявський водоспад – найвищий в області та Україні, висотою до 20 м, який розташований в Богородчанському районі на р. Манявка, недалеко від села Пороги і
діючого монастиря Скиту Манявського; Старунський грязьовий вулкан (с. Старуня) – геологічна пам’ятка природи – єдиний діючий вулкан в Західній Україні, що
виник внаслідок людської діяльності; споруда астрономо-метеорологічної обсерваторії на г. Піп Іван (2028 м) у Верховинському районі – найвище розташована
споруда в Україні (інша назва об’єкту – «Білий Слон»). Свою назву гора отримала від
скелі на вершині, яка нагадувала «попа в рясі»; Дністровський каньйон – глибока
ущелина р. Дністер з численними геологічними, гідрологічними, ботанічними
пам’ятками; музей «Писанка» у м. Коломия, збудований у 2000 році. Центральна
частина будинку має форму писанки, це єдиний в світі музей писанкового розпису;
центр гуцульського мистецтва – село Яворів Косівського району. Самобутня
культура гуцулів проявляється у архітектурі, господарських та побутових речах,
декоративно-вжиткових виробах, декорованих магічними солярними знаками та
оберегами; «Карпатський трамвай» – комплекс Карпатських вузькоколійних залізниць в Долинському районі, який є пам’яткою історико-технічної культурної
спадщини України; національний заповідник «Давній Галич», створений з метою
збереження пам’яток історії і культури Галича, на заповідних територіях, які охоплюють майже 80 кв. км земель давнього Галича та його околиць. Під охороною
перебувають пам’ятки загальнодержавного та світового значення, фундаменти 14
літописних церков XII–XIII ст., понад 200 пам’яток археології, 18 природоохоронних
об’єктів, органічно пов’язаних із пам’ятками історії і архітектури; музей І. Франка та
хата-ґражда в с. Криворівня Верховинського району, яке є одним із найстаріших
сіл на Гуцульщині, відомий етнограф В. Гнатюк назвав його «українськими Афінами», тому що село було місцем праці та відпочинку видатних діячів української культури – І. Франка, М. Грушевського, В. Стефаника, Лесі Українки, М. Коцюбинського,
Марка Черемшини, О. Кобилянської, Г. Хоткевича. Тут створювались такі шедеври
української кінематографії, як «Тіні забутих предків», «Анничка», «Довбуш».
СТАТИСТИКА. В області функціонує близько 400 туристично-рекреаційних
закладів на 18,5 тис. місць, послуги розміщення надають понад 800 садиб сільського
зеленого туризму; зареєстровано близько 200 суб’єктів туристичної діяльності, з
них 33 мають туроператорську ліцензію. Працює 9 центрів туристичної інформації.
За підсумками 2015 року Івано-Франківська область зайняла третє місце в Україні за загальною кількістю туристів, яким було надано послуги, другі місця в Україні за кількістю внутрішніх туристів і доходом від наданих туристичних послуг.
За даними зведеної звітності Прикарпаття у 2015 році відвідало 1 850,3 тис. осіб
(з врахуванням даних ТзОВ «Парктур» (ТК «Буковель»), що на 18% більше у порівнянні з попереднім роком. За попередніми даними у 2016 р. область відвідало
понад 2 200,0 тис. осіб.
Туристичний збір за 2015 р. становив 1 578,46 тис. грн., за 2016 рік – 2 292,8 тис.
грн. Приріст - 45 %.
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ЛОГІСТИКА. Упродовж 2015-2016 рр. відбулося значне покращення логістичного сполучення. Проведено капітальний ремонт автошляхів Львів – Івано-Франківськ, Івано-Франківськ – Чернівці. Потяг «Гуцульщина» Київ – Рахів (через Коломию, Ворохту, Яремче) став цілорічним, запущено експреси Харків – Івано-Франківськ – Чернівці, Львів – Чернівці (через Івано-Франківськ), потяг Миколаїв – Херсон – Івано-Франківськ.
Потяг Київ – Івано-Франківськ продовжений до Ворохти. У січні 2017 року запущено новий поїзд («Нічний експрес» №149) з вагонами трансформерами ІваноФранківськ - Київ. У лютому – другий швидкісний потяг з Києва до Івано-Франківська
(Інтерсіті №749/750).
В області працює авіакомпанія МАУ, яка відкрила прямі рейси з Івано-Франківська до Києва, Валенсії, Аліканте.
ФЕСТИВАЛІ. На Прикарпатті тисячолітні надбання народу закарбовані у традиціях та звичаях. Усі народні звичаї, святкування сповнені щирістю, душевністю і
зворушливістю спілкування. Адже саме це спокон віків було найбільшою цінністю
для людей, що і донині часто живуть на відстані десятків кілометрів одне від одного
у горах і передгір’ї.
Найпопулярнішими заходами подієвого туризму є:
– Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» (квітень, м. Коломия, kolomyya.org)
– Етнографічний фестиваль «Галицька брама» (квітень, м. Галич, www.davniyhalych.com.ua)
– Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято ковалів» (травень,
м. Івано-Франківськ, www.mvk.if.ua)
– Міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону «Карпатський простір» (травень, м. Івано-Франківськ, www.if.gov.ua)
– Гуцульське народне дійство «Полонинське літо» (червень, урочище Запідок,
с. Верхній Ясенів, Верховинський район)
– Фестиваль автентичного одягу і традицій «Лудинє» (липень, м. Косів, ludyne.
if.ua)
– Туристично-краєзнавчий фестиваль «Сальви лицарській звитязі» (серпень,
м. Галич, www.davniyhalych.com.ua)
– Свято бойківського меду і ремесел (серпень, м. Долина)
– Міжнародний гуцульський фестиваль (вересень, м. Коломия (у 2017 р.), kolomyya.org)
– Фестиваль «Довбушфест» (серпень, м. Івано-Франківськ, www.mvk.if.ua)
– Виставка-ярмарок робіт народних майстрів «Прикарпатський вернісаж»
(вересень, м. Івано-Франківськ, www.mvk.if.ua)
– Фестиваль аматорського мистецтва «Покутські джерела» (вересень, м. Городенка)
– Фестиваль «Покутське Яблуко» (вересень, м. Снятин)
– Фестиваль-конкурс «Мальований дзбаник» (вересень, м. Косів)
– Вернісаж гуцульських ліжників «Барвограй» (вересень, с. Яворів, Косівський
район, yavoriv.if.ua)

a place of work and recreation of prominent Ukrainians I. Franko, M. Hrushevsky,
V. Stefanyk, Lesia Ukrainka, M. Kotsyubinsky, Marko Chermeshyna, O. Kobilyanska,
G. Khotkevych. Here were created masterpieces of Ukrainian cinema: «Shadows of forgotten ancestors», «Annichka», «Dovbush».
FESTIVALS. The most popular events
for event tourism are:
– All-Ukrainian Folk Festival «Pysanka»
(April, Kolomyia, kolomyya.org)
– Ethnic Festival «Halytska Brama»,
(April, Halych, www.davniyhalych.com.ua)
– International Blacksmith Festival
«Blacksmith Festival» (May, Ivano-Frankivsk, www.mvk.if.ua)
– International Carpathian Region artistic festival «Carpathian Space» (May,
Ivano-Frankivsk, www.if.gov.ua)
– Hutsul folk theater «Poloninske Summer» (June, tract Zapidok, village Upper
Yaseniv, Verkhovyna district)
– Festival of authentic clothes and traditions «Luding» (July, Kosiv, ludyne.if.ua)
– Tourist and lore festival «Salvi knight’s
wins» (August, Halych, www.davniyhalych.com.ua)
– Holiday of Boyk honey and crafts
(August, town Dolyna)
– International Hutsul Festival (September, Kolomyia (in 2017), kolomyya.org)
– Festival «Dovbuscfest» (August, Ivano-Frankivsk city, www.mvk.if.ua)
– Exhibition-fair of works of folk artists «Prykarpatsky vernisage» (September,
Ivano-Frankivsk, www.mvk.if.ua)
– Festival of Amateur Art «Pokutskie
Sources» (September, town Gorodenka)
– Festival «Pokutske Apple» (September, Sniatyn)
– Festival-competition «Malovnychyi
dzbanok» (September, Kosiv)
– Vernissage of Hutsul bedchairs «Barvohraj» (September, v. Yavoriv, yavoriv.if.ua).
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IVANO-FRANKIVSK REGIONAL MANAGEMENT
OFFICE OF FORESTRY AND HUNTING
31, М. Hrushevsky St.,
Ivano-Frankivsk, 76000

Осташук Руслан Васильович
директор
Ruslan Ostashuk
director

Forestry enterprise of the region provides the needs of the local population
and industry in the wood and products of
abutment, performs the nature protection
and recreation functions. The total amount
of forestry land granted for permanent use
is 626 thousand hectares. Of these, 468,7
thousand hectares (75 %) are provided to
17 enterprises of the regional forestry and
hunting management, which is subordinated to the State Agency of Forestry of
Ukraine.
The nature reserve fund is 14 % of the
administrative area of the region (22 %
of the forest area) and is the greatest in
Ukraine (439 objects, 30 of them are of
national significance) with a total area of
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Очолює управління Руслан Васильович Осташук, 31.07.1972 р. н., здобув вищу
освіту у Брянському технологічному інституті. Пройшов всі трудові щаблі в лісогосподарстві – від майстра лісу до директора ДП «Надвірнянське лісове господарство». 2017 р. став керівником обласного управління лісового та мисливського
господарства (ІФОУЛМГ). Автор п’яти наукових праць, відзначений нагородами:
іменним годинником Голови Держлісагентства, нагрудним знаком «Відмінник лісового господарства». 2015 р. нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України, депутат обласної ради від БПП «Солідарність».
Івано-Франківщина характеризується унікальністю та різноманіттям природних
ландшафтів, де особливе місце займає ліс. Область є одним із найбільш лісистих
регіонів України. Ліси Прикарпаття – смарагдові крутосхили Дністра, Вигодські
Бескиди, смерекові плаї Верховини є візитівкою краю. Вони відіграють важливе
екологічне, соціальне та економічне значення в розвитку регіону.
Лісове господарство області забезпечує потреби місцевого населення і промисловості в деревині та продукції побічного користування, виконує природоохоронні та рекреаційні функції. Площа земель лісогосподарського призначення, які
надані в постійне користування, складає 626 тис. га. Із них 468,7 тис. га (75 %) – надані
17 підприємствам обласного управління лісового та мисливського господарства,
яке підпорядковане Держлісагентству України.
Обласне управління лісового та мисливського господарства сприяє забезпеченню, формуванню та реалізації державної політики у сфері лісових відносин та
ведення лісового та мисливського господарства, полювання на території області.
Природно-заповідний фонд складає 14 % від адміністративної площі області
(22 % площі лісового фонду) і є найвищим в Україні (439 об ‘єктів, із них – 30 загальнодержавного значення) загальною площею майже 190 тис. га.
У підпорядкуванні державних лісогосподарських підприємств перебуває 320
територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 63,6 тис. га.
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За 20-річний період вікова структура насаджень покращилася, частка середньовікових насаджень зросла на 6 %, пристигаючих – на 5 %, стиглих та перестійних – на 8 %. Загальний запас деревини складає 122,8 млн. м3, і зріс на 12,5 млн. м3.
Запас стиглих та перестійних насаджень зріс на 22,8 млн. м3. Це без врахування того,
що близько 20 тис. га лісів були вилучені до складу національних природних парків. Також зросла частка листяних лісоутворюючих порід бука лісового на 2 %, дуба
звичайного – на 3 %, хвойної лісоутворюючої породи ялиці білої – на 1 %. Частка
ялини європейської зменшилася через всихання ялинників та їх заміну корінними
деревостанами інших цінних порід. За кошти Європейського Банку Реконструкції
та Розвитку проведено сертифікацію лісів підприємств управління. Відповідно
до вимог Лісової Опікунської Ради (FSС) сертифіковані 10 лісогосподарських підприємств, підпорядкованих ІФОУЛМГ. Сертифікація держлісгоспів засвідчила відповідність лісогосподарським вимогам системи сталого управління лісами.
Відтворення лісів проводиться на всіх ділянках суцільних зрубів, що з’явилися
після рубок головного користування, суцільних санітарних та лісовідновних рубок
щорічно в середньому на площі 2,9 тис. га шляхом створення лісових культур (46 %
під площ зрубів) та природним способом на тих ділянках, де в результаті господарської діяльності отримано в достатній кількості поновлення корінних лісоутворюючих порід, яке завдяки застосуванню природозберігаючих технологій при лісозаготівлях було збережене. На цих ділянках проводяться заходи щодо сприяння
природному поновленню (54 %). Ця пропорція перебуває в межах середнього показника по Україні.
Підприємствами створена потужна лісонасіннєва база, до якої входить 28,4 га
клонових лісонасіннєвих плантацій, 2 565 га генетичних резерватів, 584 га постійних лісонасіннєвих ділянок та 189 плюсових дерев. Починаючи з 2002 р. підприємства створили 546 га захисних лісових насаджень на угіддях, непридатних для
сільськогосподарського використання. Переведено у вкриту лісом площу, тобто
сформовані нові ліси на площі 46,6 тис. га.
Усіма лісокористувачами в області щорічно заготовлюється 1–1,2 млн. м3 ліквідної деревини, що не перевищує 20 % щорічного приросту, за розрахунками інвентаризації. За висновками зарубіжних експертів Світового банку, які працювали
в області, розмір лісокористування без збитків для природи можна подвоїти за
умови будівництва мережі лісових доріг і застосування природозберігаючих технологій лісозаготівель. За рахунок позитивних змін вікової структури і в зв’язку
із законодавчими змінами, внесеними щодо вікових рубок похідних ялинників,
розрахункова лісосіка рубок головного користування зросла. Також збільшилася
площа рубок формування та оздоровлення лісів.
За період роботи держлісгоспів збільшено заготівлю деревини вибірковими та
поступовими рубками головного користування з 16 % до 35 %. Частка вибіркових
рубок становить 75 % від площі всіх рубок. Для ефективного використання ресурсу
необхідно розвивати інфраструктуру, будувати дороги, мости. За 2007-2017 рр.
підвідомчими підприємствами управління збудовано 477 км лісових автодоріг.
У лісах створена інфраструктура для організованого перебування відпочивальників і туристів, тільки на території державних лісогосподарських підприємств
облаштовано понад 300 рекреаційних місць відпочинку, 155 з яких паспортизовано.
На рекреаційних місцях одночасно може відпочивати близько 3 000 туристів.

almost 190 thousand hectares. In the structure of state forest enterprises there are
320 territories and objects of the nature
reserve fund with a total area of 63,6 thousand hectares.
At the expense of the European Bank
for Reconstruction and Development, forest management certification was carried
out. In accordance with the requirements
of the Forest Stewardship Council (FSC),
10 forestry enterprises, which are in structure of IFRMOFH, are certified. The certification of state-owned forestry enterprises
has certified compliance with the forest
management requirements of the system
of sustainable forest management.
All forest users in the region annually
produce 1-1.2 million m3 of wood, which
does not exceed 20 % of annual growth,
according to inventory data. According to
summaries of foreign experts of the World
Bank who worked in the region, the size
of forest use without losses for nature can
be doubled, provided the construction of
a network of forest roads and the application of nature preservation technologies of
logging.
During the period of operation of stateowned forestry enterprises the harvesting
of wood by selective and gradual cuttings
of main use from 16% to 35% has been
increased. The share of selective felling
makes up 75 % of the total felling area. In
order to efficiently use the resource, it is
necessary to develop the infrastructure,
build roads and bridges. During 2007-2017,
477 km of forest roads were built by subordinate management companies.
In the forests, an infrastructure has been
created for the organized rest of tourists
and people who want to relax; only more
than 300 recreational places have been arranged on the territory of state forest enterprises, 155 of which have been certified.
At recreational places, about 3,000 tourists
can relax at the same time.

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина

15

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

РЕЙТИНГОВІ УСТАНОВИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 2

IVANO-FRANKIVSK NATIONAL
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Рожко Микола Михайлович
ректор
Mykola Rozhko
rector

Будівлі, як і міста, мають свою ауру. Хоча період становлення цього навчального
закладу був нелегким, проте в його енергетиці переважає щось світле. Мабуть, цей
дух зуміли утримати ті, хто вчився тут. І хто навчав…
Івано-Франківський національний медичний університет (тоді Станіславський
державний медичний інститут) заснований 6 жовтня 1945 р. На той час в інституті
було 395 студентів і 47 викладачів, функціонувало 14 теоретичних і 2 клінічні кафедри. Колектив інституту жваво включився в
педагогічну, науково-дослідну та лікувальну роботу, і вже через 10 років у виші стало 12 професорів і більше тисячі студентів.
Інститут працював як педагогічний, науковий, лікувальний, культурно-освітній осередок області. Ветерани інституту сьогодні
пригадують, як їздили на заготівлю дров, щоб було чим опалювати навчальні аудиторії, як дружно жили в гуртожитку, як ділилися шматком хліба та книжкою. З плином часу зміцнювалась матеріально-технічна база інституту, і сьогодні університет працює вже
на 128-ми клінічних базах. Студентський колектив – понад 11 тис. студентів і понад тисяча науково-педагогічних працівників.
За останні роки під керівництвом Миколи Рожка відбулася реструктуризація університету, перетворення його на престижний науково-педагогічний центр. Університет визнаний одним з лідерів медичної освіти в Україні. ІФНМУ має медичний,
стоматологічний, фармацевтичний і факультет післядипломної освіти. З 1994 р. готує сімейних лікарів, з 2002 р. – навчає іноземних студентів, сюди приїздить молодь із 48 країн світу. Проводиться передатестаційна підготовка лікарів різних спеціальностей. Навчання студентів і вдосконалення фахової підготовки лікарів здійснюється на 53 кафедрах. У числі вчених
університету – академіки, заслужені діячі науки і техніки України та вищої школи України, лауреати Державної премії України.
Університет є базою студентської національної олімпіади з анатомії. Зі студентського наукового гуртка починали сходження в науку заслужені діячі науки і техніки України: відомий на Прикарпатті кардіолог – академік Нестор Середюк; професор
Лариса Ковальчук, яка започаткувала у виші медико-генетичні дослідження; заслужений лікар України, досвідчений клініцист
професор Любомир Глушко, професори Михайло Шевчук, Степан Геник, Михайло Василюк, Ігор Вакалюк. За роки плідної праці
колектив університету зробив вагомий внесок у скарбницю української медичної науки та організацію медичної допомоги на
теренах краю. Починаючи із 1945 р. підготовлено понад 27 тис. лікарів.
До сьогодні свій досвід і знання передає студентам Михайло Шевчук, професор кафедри хірургії ФПО, заслужений діяч
науки і техніки України. Цікаво, що, у свої 34 роки, він був наймолодшим в Україні професором з хірургії.
У 90-х тут почали тестувати довкілля, й саме тоді завдяки професору Ларисі Ковальчук в університеті розвинувся напрям
медико-генетичних досліджень. Згодом ця кафедра разом із швейцарськими науковцями, серед яких, до речі, теж учні профе-

Ректор отримує урядову нагороду / Хору «Сурма» – 50 років / Оновлена кафедра анатомії людини / Проект «Лікарня для ведмежат» Європейської медичної студентської асоціації (EMSA) / Присяга офіцерів запасу, тато вітає випускницю
The rector receives a government reward / Choir «Surma» is 50 years / Innovated department of human anatomy / Project «Hospital for teddy-bears» of Europaen
medical student association (EMSA) / Oath of reserve officers, father congratulates the graduete
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сора Л. Ковальчук, отримала перший європатент. Продовжують справу своїх вчителів, а також підтримують дружні стосунки з кафедральними колективами рідного вишу
ті випускники Івано-Франківського медінституту, які працюють за кордоном. Наприклад, учень відомого вченого Георгія Бабенка Ігор Погрібний очолює лабораторію епігенетики Національного центру токсикологічних досліджень США і є одним із найцитованіших у світі науковців українського походження з усіх спеціальностей. Учениця
професора Лариси Ковальчук – Ольга Ковальчук працює в університеті м. Летбрідж
(Канада), де очолює Кафедру молекулярної біології, вивчає епігенетичні модифікації
при канцерогенезі. Вона також є провідним науковцем CIHR – Канадського Інституту
досліджень здоров’я та засновником Інституту епігенетики у штаті Альберта.
Університет дбає про стратегію розвитку, найперше – це забезпечення умов
навчання: нові комп’ютерні класи, нові практичні центри, нові засоби для навчання
та оснащення. 2014 р. група науковців під керівництвом професорів Миколи Рожка
та Ганни Ерстенюк отримала Державну премію за велику розробку засобів і комплексу заходів щодо зменшення негативного техногенного впливу довкілля на людину.
Це найвища відзнака у державі. Співпрацювали з науковцями ІФНМУ вчені ІФНТУНГ,
Полтавського націонельного політеху нічного університету ім. Ю. Кондратюка, медичної та гірничорудної академій із Дніпра. До речі, в історії університету це другий
раз, перший був 1992 р., коли професори Мамчур і Євген Нейко отримали Державну
премію за фітопрепарат «Уролесан». Тільки за останні роки близько 200 ефективних
наукових розробок, нововведень і лікувально-діагностичних технологій передано
практичній охороні здоров’я.
Кваліфікована медична допомога хворим міста і області надається вченими університету за 40 спеціальностями. Близько 40 % операцій у лікарнях міста виконують
співробітники вишу. В університеті успішно працює спеціалізована вчена рада зі
спеціальностей: кардіологія, гастроентерологія і стоматологія. Тільки за останній
рік захищено 20 дисертацій, в тому числі 3 докторські. Отримано 14 позитивних
рішень на винаходи, 5 патентів, із них 4 патенти України і 1 європатент (за тест-систему біоіндикації радіонуклідного забруднення довкілля).
Професорський склад – це сотня докторів наук. Здійснюється комплексна перебудова всіх напрямів діяльності університету. Його вчені є учасниками, а наукові
лабораторії – базою, багатьох міжнародних і національних конгресів, з’їздів, симпозіумів. В університеті діє 10 акредитованих державою лабораторій, зокрема молекулярно-генетична та Центр біоелементології. Функціонують лабораторії біохімічної екології, «Мікроелементи в медицині», електронно-мікроскопічна, імуноферментна, лабораторія ортопедичної стоматології.
До сьогодні «Центр стоматології» є структурним підрозділом університетської
клініки. Лікувально-навчально-науковим структурним підрозділом ІФНМУ є університетська клініка, яка вже 10 років працює в тому числі для населення краю.
Університет, за роки свого існування славиться такими школами: біохіміків, або
мікроелементологів, анатомів, терапевтів, хірургів, стоматологів.
Упродовж останніх років за підсумками колегій МОЗ університет займає лідируючі позиції у загальноукраїнському рейтингу. «У нас одна з найкращих спортивних
баз, а деякі напрями, вже рекомендовані як корисний досвід для медичних вишів
країни», – зазначає ректор Микола Рожко.

The University is one of the leaders of
medical education in Ukraine. Over the past
7 years, under the management of Rector
Mykola Rozhko, the university was restructured, it was transformed into a prestigious
progressive scientific and pedagogical center. In 2018 the personnel entrusted him to
head the institution for the second time.
In the University there are medical, dental, pharmaceutical faculties and faculty of
postgraduate education; the university prepares doctors of general practice, nurses,
paramedics, and also teaches foreign students. Today, young people from 48 countries of the world study at the university.
The whole team is more than 11 thousand
students and more than a thousand scientific and pedagogical employees.
The structural units of the University are
the «Dental Center», the university clinic, the
educational and recreational complex «Arnika» in town Yaremche. There are more than
fifty educational and practical centers where students improve their practical skills.
In recent years, the University has offered about 200 effective scientific developments, innovations and therapeutic and diagnostic technologies for practical health
care. IFNMU has a partnership with many
medical and educational institutions on
national and international levels. Scientists,
doctors, tutors and students are active participants of international internships, exchanges, and educational programs.
In general, over the years of university
existence, more than 27 thousand doctors
have graduated from the university.
The University, over the years of its existence, is famous for such schools: biochemists or microelementologists, anatomists,
therapists, surgeons, dentists.
In recent years, according to the results
of Boards of the Ministry of Health, the university holds leading positions in the nationwide rating.

День університету. Студенти зустрічають гостей / Відкриття навчально-практичного центру «Гігієна та екологія» / Центральний
корпус ІФНМУ / Посвята першокурсників на площі Бастіону
Day of the university, students meet guests / Opening of educational-practice center «Hygiene and ecology» / Central building of IFNMU / Dedication of the firstyear students on the square Bastion
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ
ІМЕНІ ІРИ МАЛАНЮК
76000, м. Івано-Франківськ,
вул. Л. Курбаса, 3

IVANO-FRANKIVSK REGIONAL
PHILHARMONIC NAMED AFTER IRA MALANYUK
3, L. Kurbasa St.,
Ivano-Frankivsk, 76000

Тимків Василь Миколайович
директор
Vasyl Tymkiv
director

Ivano-Frankivsk regional Philharmonic
was founded on 1-st of November, 1940
with the purpose of holding concert activity in the cities and districts of the region.
The number of employees is 181 people.
The academic chamber orchestra «Harmonia Nobile» (artistic director – People’s
Artist of Ukraine Natalia Mandryka), string
ensemble «Quattro Corde» (artistic director Anjela Pryhodko), ensemble of folk music «Brevis» (artistic director – People’s artist of Ukraine Yaroslav Bybyk), jazz quartet
«ART PRESTIGE» (artistic director – Arsen
Buchynskiy), academic symphony orchestra (artistic director and chief conductor –
Sergiy Chernyak), ensemble of saxophonists (artistic director – Myroslav Pasichnyak)
vocal soloists are: Oksana Krechko, Iryna
Klyuchkovska, Olga Yalovenko, Iryna Ko-

+380 34 2 70-57-65 приймальня
+380 34 2 53-26-53 каса
Filarmonia.12@gmail.com

Івано-Франківська обласна філармонія утворена 1.11.1940 р. з метою проведення концертної діяльності в містах і районах області. Філармонія стала центром професійного музичного мистецтва на Прикарпатті. За час існування установу очолювали: В. Сегаль, П. Барчук, М. Воротняк, М. Коник, Я. Собко, В. Турянин,
А. Савка.
3 вересня 2015 р. очолює обласну філармонію на посаді директора Василь Миколайович Тимків. Народився 9.09.1959 р. в с. Маркова, Богородчанського р-ну,
Івано-Франківської області. Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут
ім. І. Островського, природничо-географічний ф-т та Українську Академію державного управління при президентові України (м. Київ) за спеціальністю «право та законодавчий процес, державне управління». Вчений ступінь – кандидат наук з державного управління. Має понад 20 опублікованих наукових праць. Пройшов трудовий шлях від шкільного вчителя до керівника апарату Івано-Франківської ОДА на
державних посадах, нагороджений Грамотою Верховної Ради України.
Слід згадати, що у різний час тут виступали славетні майстри української сцени:
М. Заньковецька, М. Садовський, С. Крушельницька, М. Менцинський, Л. Курбас,
Н. Ужвій, Г. Юра, А. Бучма, З. Гайдай, І. Паторжинський, І. Маланюк, І. Козловський,
капела під орудою О. Кошиця; хормейстери: Я. Барнич, Б. Дерев’янко, М. Магдій,
Б. Катамай, М. Гринишин, А. Кушніренко, І. Легкий, П. Князевич, В. Турянин; диригенти: Н. Рахлін, С. Турчак, Д. Котко, М. Гобдич, М. Кацал, І. Пилатюк, К. Хагель,
П. Маркс, В. Фогель, М. Скорик; скрипалі: І. Ойстрах, С. Кравченко, О. Горохов,
О. Криса, Б. Которович, Л. Шутко, Б. Каськів, Б. Півненко; віолончелісти: М. Ростропович, О. Пірієв; піаністи: С. Ріхтер, О. Козаренко, Й. Ермінь, Е. Чуприк, О. Полянський, О. Козлов, Т. Кальмучин; баяніст В. Безфамільнов; кларнетисти: І. Моз-

Академічний камерний оркестр «Harmonia Nobile» (художній керівник – народна артистка України Н. Мандрика) та солістка І. Ключковська / Учні балетної школи обласної філармонії на прем’єрі дитячого балету «Історія Кая та Герди» (композитор – В. Павліковський)
The academic chamber orchestra «Harmonia Nobile» (artistic director – People’s Artist of Ukraine N. Mandryka) and vocal solist I. Klyuchkovska / Рupils of ballet
school of regional Philharmonic named after Iryna Malanyuk at the premiere of child’s ballet «Story of Kai and Gerda» (composer – V. Pavlikovskii)
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говенко, Дж. Карананте; гобоїст Т. Войнович; саксофоніст О. Козлов; вокалісти:
Д. Гнатюк, Є. Мірошниченко, Г. Ципола, А. Кочерга, А. Солов’яненко, М. Стеф’юк, В. Лук’янець, А. Шкурган, О. Гурець, Ф. Мустафаєв.
На сцені філармонії виступали музиканти з усього світу: І. Ойстрах (Росія), Б. Которович, Н. Пилатюк (Україна), П. Амойял (США), В. Мрозек, А. Кулька (Польща),
Ж.-П. Лоре (Франція), Дж. Караннанте (Італія, композитор присвятив свій Скрипковий концерт Наталії Мандриці, прем’єра його відбулася 2010 р.), О. Полянський
(фортепіано, Німеччина), А. Стефанова (Велика Британія), М. Зеккіні (Франція),
диригенти: В. Фогель (США), Р. Ревакович (Польща), П. Генрі (Англія), Д. Штефаник
(Словаччина), Ф. Наззаро (Італія), Л. Вакаріс (Литва) та багато інших. Штатна чисельність працівників – 181 людина.
При філармонії працюють такі колективи: академічний камерний оркестр «Harmonia Nobile» (художній керівник – народна артистка України Наталія Мандрика),
струнний ансамбль «Quattro Corde» (художній керівник – Анжела Приходько), ансамбль народної музики «Бревіс» (художній керівник – заслужений артист України Ярослав Бибик), джаз-квартет «ART PRESTIGE» (художній керівник – Арсен Бучинський), академічний симфонічний оркестр (художній керівник та головний диригент – Сергій Черняк), ансамбль саксофоністів (художній керівник – Мирослав
Пасічняк) солісти-вокалісти: Оксана Кречко, Ірина Ключковська, Ольга Яловенко,
Ірина Королевич, Олександр Семчук, Оксана Романюк, Василь Михайлович та балетна школа (директор – заслужений діяч мистецтв Володимир Павліковський). Ці
колективи дають концерти не лише в стінах філармонії, їх часто можна почути в
концертних залах всієї України та багатьох країн Європи.
2018 р. з успіхом відбулася прем’єра дитячого балету «Історія Кая та Герди»,
написаного Володимиром Павліковським, лібрето – Олени Хандакової та Віталія
Небора.
Учні балетної школи регулярно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і здобувають високі нагороди: VII Міжнародний конкурс «Premier»
(м. Київ) – здобуто І та ІІІ премії; VIII Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль-конкурс з хореографії та вокального мистецтва «Яскрава країна» (м. Одеса) – здобуто
ІІІ премію та дипломи; Всеукраїнський конкурс «Stanislaviv Dance Festival» – здобуто І премію, ІІІ премію та дипломи; ІІ Міжнародний конкурс класичної та сучасної
хореографії «Юніор Балет-Фест» (2017 р., м. Львів) – здобуто ІІІ премію та 4 дипломи;
V Загальнопольський конкурс балетного мистецтва (м. Ельблонг) – ІІІ місце в категорії «модерн» та ін.); перше місце на танцювальному конкурсі «La Scène Française»
в категорії Danse Klassique в м. Парижі (Франція).
Починаючи з 50-х років ХХ ст. у філармонії відбувається щорічний фестиваль професійного мистецтва «Прикарпатська весна», в рамках цього фестивалю вже декілька років на сцені виступає наше майбутнє покоління – «Прикарпатський первоцвіт», також з ініціативи Наталії Мандрики діти мають можливість
реалізовувати свій творчий потенціал разом з «Harmonia Nobile», а минулого року
вперше – із симфонічним оркестром на концертах «Юні віртуози». Філармонія з
великим задоволенням бере участь і в фестивалях: «Порто Франко», «Карпатський
простір» та інших.

rolevych, Alexander Semchuk, Oksana Romanyuk, Vasyl Mykhailovych and ballet
school (director – Honored Artist Volodymyr Pavlikovskiy). The collectives give concerts not only within the walls of the Philharmonic, they can often be heard in concert halls throughout Ukraine and many
European countries.
In 2018, the premiere of the children’s
ballet «History of Kai and Gerda», written
by Volodymyr Pavlikovskiy, and the libretto
by Olena Khandakova and Vitaliy Nebor,
were successfully performed.
The pupils of the ballet school regularly
take part in all-Ukrainian and international
competitions and receive the best awards
(VII International Contest «Premier» (Kiev),
I and III prizes, the VIII International Children’s and Youth Festival-contest for Choreography and Vocal Art «Bright country»
(city Odesa), the ІІІ prize and diplomas
were awarded, the All-Ukrainian competition «Stanislaviv Dance Festival», the І Prize,
the III Prize and diplomas, the II International Contest of Classical and Modern Choreography «Junior Ballet Fest» 2017 (city Lviv),
III prize and 4 diplomas were obtained, V
general Polish ballet art competition (city
Elblong), ІІІ prize in the category «modern»,
etc.), first prize at dance competition «La
Scène Française» in the Danse Klassique
category in Paris (France).
Starting from the 50-th of the twentieth
century, the annual festival of professional
art «Precarpathian spring» takes place in
the Philharmonic, within the framework of
this festival, our next generation - «Precarpathian pervozvit» has been on the stage
for several years. Also on the initiative of
Natalia Mandryka children have the opportunity to implement their creative potential together with «Harmonia Nobile», and
this year for the first time with the symphony orchestra at concerts «Young virtuosos».

Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії імені Іри Маланюк / Ансамбль народної музики «Бревіс»
Аcademic symphony orchestra of the regional Philharmonic named after Iryna Malanyuk / Еnsemble of folk music «Brevis»
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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Незалежності, 20

CMAIN OFFICE OF STATE FISCAL SERVICE
IN IVANO-FRANKIVSK REGION
20, Nezalejnosti St.,
Ivano-Frankivsk, 76018

Столярик Ірина Михайлівна
начальник
Iryna Stoliaryk
head
Main office of state fiscal service in the
region is a territorial body of the State Fiscal Service of Ukraine, which is subordinated to State Fiscal Service of Ukraine and
ensures implementation of tax and customs policies, policies for administering a
single contribution to compulsory state
social insurance and in the field of contending offenses during the application of
tax, customs legislation, carries out control
over the receipt of taxes, duties and other
payments to the budgets.
In 2017, the Consolidated Budget of
Ukraine collected 9.1 billion UAH of taxes
and fees, which is 36,1 % more than in
2016. Of these, 4,1 billion UAH received
local budgets, which is 920,9 million UAH
more than last year. The increase in revenues to the budget was facilitated by last
year’s reform of the tax system, improvement of tax administration processes and
a conscious position of business entities in
Ivano-Frankivsk region.
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+380 34 2 77-19-00
www.if.sfs.gov.ua
if.official@sfs.gov.ua

Начальник Головного управління ДФС в Івано-Франківській області, радник
податкової та митної справи І рангу – Ірина Михайлівна Столярик, закінчила Тернопільський інститут народного господарства. В системі державної фіскальної
служби розпочала свою діяльність 2005 р. Крім того, протягом 2010-2014 рр. вона
очолювала Івано-Франківську об’єднану державну фінансову інспекцію. Нагороджена нагрудним знаком ДПА України «За заслуги» та нагрудним знаком Всеукраїнської професійної спілки працівників органів ДПС «Знак пошани».
ГУ ДФС в області є територіальним органом Державної фіскальної служби України, який підпорядковується ДФС України та забезпечує реалізацію податкової та
митної політики, політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та у сфері боротьби з правопорушеннями під час
застосування податкового, митного законодавства, здійснює контроль за надходженням до бюджетів податків, зборів та інших платежів.
Пріоритетними напрямами роботи служби є: сервісне обслуговування платників, адміністрування податків і зборів, проведення контрольно-перевірної роботи та робота зі стягнення податкового боргу. Приділяється значна увага роз’яснювальній роботі щодо застосування податкового та митного законодавства
шляхом проведення веб-конференцій, семінарів, тренінгів.
Важливим напрямом роботи Головного управління ДФС в Івано-Франківській
області є співпраця з інститутами громадянського суспільства, які представляють
бізнес-спільноту нашої області. Зокрема, при Головному управлінні ДФС працює
Громадська рада, до складу якої ввійшли представники 24 громадських організацій
області.
За 2017 р. до Зведеного бюджету України зібрано 9,1 млрд. грн., податків та зборів, що на 36,1 % більше, ніж 2016 р. З них 4,1 млрд. грн. отримали місцеві бюджети,
що на 920,9 млн. грн. більше, ніж попереднього року. Зростанню надходжень до
бюджету сприяли реформа податкової системи, вдосконалення процесів адміністрування податків і зборів та свідома позиція суб’єктів господарювання ІваноФранківщини.
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Івано-Франківське обласне телебачення

ГАЛИЧИНА
76018, м. Івано-Франківськ
вул. М. Грушевського, 21
Ivano-Frankivsk regional TV

GALYCHYNA
21, М. Hrushevsky St.,
Ivano-Frankivsk, 76018

Дебенко Ігор Богданович
генеральний директор
Ihor Debenko
general director

«Galychyna» is the only one among regional and local TV channels in the Precarpathian region, which has been successfully broadcasting satellite for more than a
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Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина» – єдиний телеканал на теренах Прикарпаття, що вже більше року успішно здійснює супутникове мовлення.
Телеканал, заснований обласною радою першого демократичного скликання
30.11.1991 р., став першою в Україні спробою і прикладом громадського телевізійного мовлення та відіграв значну роль у процесах декомунізації, демократизації,
становлення громадянського суспільства на Івано-Франківщині та Україні.
Золотими літерами в історії «Галичини» викарбувані імена Ольги Бабій, яка відіграла визначальну роль у створенні та подальшому розвитку телеканалу, очолюючи його протягом 25 років, В. Лесіва, О. Олексишина, Т. Собка, Р. Захарчука, Т. Майстришина, В. Ганущака, багатьох інших, які своєю щоденною невтомною працею
творили «Галичину» як сучасне телебачення модерної Української держави.
16.01.2017 р. «Галичина» розпочала супутникове мовлення, одержавши ліцензію першим серед телеканалів Прикарпаття. Це дозволило вийти на якісно новий
рівень, тож тепер канал забезпечує інформаційні потреби мешканців краю, всієї
України та за кордоном.
Здійснюючи цілодобове мовлення в цифровому та супутниковому форматах,
будучи широко представленим у кабельних мережах й охоплюючи мільйони телеглядачів в Україні, країнах Європи та Азії, телеканал «Галичина» має не лише найбільш реальне покриття та охоплення аудиторії з-поміж конкурентів, а й є найбільш
вдалим для розміщення комерційної реклами та промоції бізнесу. Не менш важливо
те, що він здійснює мовлення на 100 % державною – українською мовою, власним
прикладом протидіючи повзучій русифікації національного інформаційного
простору.
ОТБ «Галичина» – це самобутній, самодостатній та самовідданий колектив, у
якому вдало поєднуються досвід, талант та молодеча енергія. Саме ця синергія
стала запорукою здобуття понад 300 різноманітних нагород міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів, відзначення телеканалу Почесним дипломом та
Почесною грамотою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення,
Почесним дипломом Держкомтелерадіо України.

Телемарафон до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні/ Цікаві співрозмовники О. Лісовської у програмі «Живи яскраво» / Пізнаємо вулиці
Івано-Франківська / Колектив ОТБ
А telethon to the day of honoring the heroes of the heavenly hundred / Interesting interlocutors of O. Lisovska in programme «Live brightly» / Getting to know
streets of Ivano-Frankivsk / Stuff of regional TV channel
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Марцінків Руслан Романович
міський голова
Ruslan Martsinkiv
мayor of the town
The city Ivano-Frankivsk is an administrative, economic and cultural center of region
and Prykarpattya region of Ukraine. The city
is located in the southwest of Ukraine at a
distance of 150-300 km from the borders of
Poland, Romania, Hungary, Slovakia.
The city Ivano-Frankivsk is a city of regional significance with industrial, economic
and scientific potential, and has wide opportunities for the development of both internal interregional and external intergovernmental relations. The great prospects of the
city are connected with close location of the
Carpathians as a unique region of tourism,
rest and recreation.
• The territory of Ivano-Frankivsk city is
83.73 square km.
• Ivano-Frankivsk city council includes 5
villages: village Kryhivtsi, village Vovchynets,
village Ugornyky, village Mykytyntsi, village
Hryplyn. The city has no district division.

Mісто Івано-Франківськ є адміністративним, економічним і культурним центром Івано-Франківської області – прикарпатського краю України. Місто розташоване на південному заході України на відстані 150-300 км від кордону з Польщею,
Румунією, Угорщиною, Словаччиною.
Івано-Франківськ є містом обласного значення із промислово-економічним
та науковим потенціалом, широкими можливостями для розвитку як внутрішніх
міжрегіональних, так і зовнішніх міждержавних зв’язків. Великі перспективи міста
пов’язані з близькістю Карпат як унікального регіону туризму, відпочинку та
рекреації.
• Територія міста Iвано-Франкiвськ становить 83,73 км2.
• Івано-Франківській міській раді підпорядковані 5 сіл: Крихівці, Вовчинець,
Угорники, Микитинці, Хриплин. Місто не має районного поділу.
• Чисельність населення Івано-Франківської міської ради становить 251,5 тис.
осіб. Питома вага населення міської ради від населення України – 0,59 %.
• Місто зв’язане мережею автомобільних та залізничних шляхів з країнами
Європи та СНД. Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» обслуговує повітряні
судна всіх типів. Відстані від Івано-Франківська до кордону: з Румунією (митний
перехід «Порубне») – 180 км; з Польщею (митний перехід «Мостиська») – 200 км; зі
Словаччиною (митний перехід «Ужгород») – 300 км; з Угорщиною (митний перехід
«Чоп») – 320 км.
• Найбільша кількість працездатного населення міста зайнята у таких сферах, як
«Оптова і роздрібна торгівля», «Промисловість», «Професійна, наукова та технічна
діяльність», «Тимчасове розміщування й організація харчування».
• Місто має документально оформлені поріднені зв’язки з 23 органами місцевого самоврядування зарубіжжя; є членом Асоціації міст України, котра підтримує
тісні зв’язки з Радою Регіонів Європи, Міжнародною Спілкою Громад та Організацією міст-побратимів; членом мережі міст сталого розвитку України (згідно з Ольбаргською Хартією), що тісно співпрацює з численними містами держав – членів

Розташування міста Івано-Франківськ на території України, карта міста
Location of Ivano-Frankivsk on the territory of Ukraine, map of the city
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Європейського Союзу; членом Міжнародного форуму історичних центрів; членом
Асоціації поріднених міст із центром в місті Бая-Маре (Румунія); членом Асоціації
європейських муніципалітетів «Energie-cites» (Енерджі-сіті), членом Кола ковальських міст.
• Місто є другим українським містом, які удостоєні 4 високих нагород ПАРЄ –
Європейського диплома, Почесного Прапора, Почесного Знака Ради Європи та
Почесного Призу Ради Європи.
• 2018 р. місто ввійшло до п’ятірки міст-фіналістів та отримало найвищу нагороду
Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) – Європейський приз.
• Івано-Франківськ посів 9-те місце у рейтингу найкращих міст для бізнесу, де
комфортно розвивати підприємства і починати свою справу, який у червні 2017 р.
оприлюднив журнал «Forbes».
Основне завдання місцевої влади полягає в забезпеченні належного рівня життя населення, сталого і збалансованого розвитку міста. Спроможність будь-якого
міста залучати зовнішні інвестиції визначається багатьма чинниками, серед яких
стан технічної інфраструктури, доступність будівель і добре підготовлених ділянок
для нової забудови, наявність кваліфікованої робочої сили, бізнес-клімат у місті та
його імідж, обсяг та якість послуг, що надаються містом.
Івано-Франківськ із добре розвиненим промисловим сектором має певний
потенціал для підготовки привабливих пропозицій для інвесторів. Місто розвиває
традиційні для себе галузі харчової, машинобудівної, легкої, деревообробної промисловості, в які вже залучено значні обсяги іноземних інвестицій.
Пріоритетом у сфері економіки м. Івано-Франківська визначено розвиток малого бізнесу, що є вагомим джерелом наповнення дохідної частини міського бюджету, створення нових робочих місць, надходження інвестицій в економіку міста.
Впродовж останніх років тут спостерігався динамічний розвиток малого та середнього бізнесу, розширення сфер діяльності суб’єктів підприємництва, збільшення
кількості та покращення якості послуг.
Стан комунальної інфраструктури, безперебійне надання комунальних послуг
має безпосередній вплив на якість життя – важливий чинник не тільки для самих
мешканців міста, їхнього життєзабезпечення, але й для розвитку існуючого та потенційного бізнесу. Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради забезпечують проведення робіт з підвищення ефективності комунального господарства,
впровадження новітніх енергоощадних технологій. Протягом останніх років у місті
особливу увагу приділялось наданню високоякісних послуг населенню, забезпеченню прозорості та створенню більш відповідальних стосунків між владою і громадою міста. Івано-Франківськ першим в Україні відкрив у жовтні 2010 р. Центр
надання адміністративних послуг (ЦНАП) для мешканців міста. В Центрі об’єднані
муніципальні служби, Дозвільний центр та Реєстраційна палата, які надають адміністративні послуги згідно із затвердженим Реєстром, що дозволило суттєво покращити стан обслуговування населення.
Для ефективного обслуговування платників податків з червня 2011 р. в ДПІ в
м. Івано-Франківську функціонує Центр з обслуговування платників податків. У

• The population of Ivano-Frankivsk city
is 251.5 thousand people. The share of the
population of the city council from the population of Ukraine is 0.59 %.
• The city is connected by a network
of automobile and railway tracks with the
countries of Europe and the CIS. International airport «Ivano-Frankivsk» provides services for aircraft of all types. Distances from
Ivano-Frankivsk to the borders: with Romania (customs crossing «Porubne») - 180 km;
with Poland (customs crossing «Mostyska»)
- 200 km; with Slovakia (customs crossing
«Uzhgorod») - 300 km; with Hungary (customs crossing «Chop») - 320 km.
• The largest number of population of the
city is employed in such spheres as «Wholesale and retail trade», «Industry», «Professional, scientific and technical activity», «Temporary placement and organization of food».
• The city has documented affiliated
links with 23 local self-government bodies
abroad; is a member of the Association of Ukrainian Cities, which maintains close connections with the Council of the Regions of Europe, the International Community of the
Commonwealth and the Organization of the
Twin Cities; a member of the network of
cities for sustainable development of Ukraine (according to the Olbarg Charter), which
works closely with the numerous cities of the
member states of the European Union; Member of the International Forum of Historic
Centers; a member of the Association of Associated Cities with a center in city Baia Mare
(Romania); a member of the Association of
European Municipalities «Energie-cites», a
member of the Union of Blacksmiths cities.
• The city is the second Ukrainian city to
receive 4 high PACE honors – the European
Diploma, the Honorary Banner, the Council
of Europe Honorary Badge and the Council
of Europe Honorary Prize.

Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» (січень 2017 р.) / Концерт «Територія незалежних» (серпень 2017 р.)
Christmas festival «Carols on Maizliah» (January 2017) / Concert «Territory of independent» (August 2017)
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• In 2018, the city became one of the five
finalist cities and received the highest award
from the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) – the European Prize.
• Ivano-Frankivsk took 9th place in the
ranking of the best cities for business, where
it is comfortable to start and develop businesses that was published in June 2017 by
Forbes Magazine.

Historical reference
The first mention of Ivano-Frankivsk, named than as Stanislaviv dates back to 1662,
when it received Magdeburg Law. The city
was founded as a fortress to protect against
the attacks of the Crimean Tatars and the
reference point of the Polish magnates Potocki in Galician land. The fortress repeatedly
withstood the siege of the Turkish and Russian troops.
During XVIII-XIX centuries the city was a
significant trade and craft center of Poland,
and from 1772 – of the Hapsburg Empire
(since 1804 – of the Austrian Empire, since
1867 – of Austro-Hungarian). In addition to
Ukrainians, Poles, Jews and Armenians, communities of which were numerous, made
their contributions to the development of
its crafts and culture.
Second half of XIX century was marked
by the rapid development of industrial relations, the creation of enterprises. Significant
impetus for this was construction of the railroad in 1866. After the collapse of AustriaHungary in 1918, the Western-Ukrainian Peоple’s Republic was created. Stanislav during
January-May 1919 was its capital. At this time, outstanding Ukrainian figures such as
M. Hrushevskiy, V. Vynnychenko, S. Petliura,
E. Konovalets visited the city.
From September 1939 to June 1941, Stanislaviv was part of the Soviet Union. During
the Second World War, the city has been un-
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центрі надають комплекс послуг при отриманні дозвільних документів, податкових
консультацій, а також удосконалено процес приймання податкової звітності.
Громадяни мають вільний доступ до всіх приміщень міської ради, можуть вільно
відвідувати сесії міської ради, засідання виконавчого комітету та депутатських
комісій. На сайті виконавчого комітету широко висвітлюються діяльність міського
голови, виконавчих органів та депутатського корпусу, події та новини міста.

Історична довідка
Перша згадка про Івано-Франківськ під назвою Станиславів відноситься до
1662 р., коли місто одержало Магдебурзьке право. Воно було засноване як фортеця для захисту від набігів кримських татар та як опорний пункт польських магнатів
Потоцьких у галицькій землі. Фортеця неодноразово витримувала облогу турецьких та російських військ.
Станиславів починався з Ринкової площі і ратуші, які у видозміненому стані збереглись донині. В його подальшій розбудові відбилися містобудівні ідеї Ренесансу про «ідеальне місто», що втілені у плануванні середмістя, його вулицях, храмах
і кам’яницях. За оригінальність архітектури наше місто інколи називають «малим
Львовом».
XVIII -XIX ст. місто було значним торговельно-ремісничим осередком Польщі, а
від 1772 р. – імперії Габсбургів (від 1804 р. – Австрійської імперії, від 1867 р. – АвстроУгорщини). В розвиток його ремесел і культури зробили свій внесок, крім українців,
поляки, євреї і вірмени, національні громади яких були тут досить численними.
Громадське життя сколихнула революція 1848 р. У Станиславові була створена
«Руська рада» (поряд з польською), організований загін Національної гвардії, почала виходити перша газета. До новоствореного парламенту були обрані депутатиукраїнці.
Друга половина XIX ст. відзначена швидким розвитком промислових відносин,
створенням підприємств. Чималий поштовх цьому дало прокладення залізниці
1866 р. В той час були засновані локомотиворемонтний завод, лікеро-горілчане
об’єднання, шкірфірма «Плай».
1884 р. відома громадська діячка і письменниця Н. Кобринська провела у місті
установчі збори «Товариства руських женщин» (пізніша назва – «Союз українок»).
Цим було покладено початок організованому жіночому рухові в Україні.
Під час Першої світової війни, 1915-1916 рр., за місто точились жорстокі бої.
Частина історичної забудови була зруйнована і відновлена згодом уже в новітніх
архітектурних формах.
Після розпаду Австро-Угорщини 1918 р. була створена Західно-Українська Народна Республіка. Станиславів протягом січня-травня 1919 р. був її столицею. В цей
час тут побували визначні українські діячі М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра, Є. Коновалець.
З вересня 1939 р. по червень 1941 р. Станиславів перебував у складі Радянського Союзу. У цей період «червоні визволителі» чинили репресії проти населення,
апогеєм яких став таємний розстріл працівниками НКВД в’язнів та підозрюваних

Святковий бал під час святкування Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва (листопад, 2017 р.)
Dance ball during celebration the Day of culture emploees and folk arts craftmen (November 2017)

24

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина

(невинних людей), що перебували у Станиславівській в’язниці на момент розв’язання Німеччиною війни проти СРСР. Їхні тіла були поховані у спільній могилі в урочищі
Дем’янів Лаз біля міста. 1989 р. в урочищі провели розкопки. Віднайдено рештки
586 осіб, у більшості яких – кульові отвори у потилиці. На перепоховання зібралося
близько 300 тисяч українців. В цьому урочищі відкрито меморіальний комплекс.
Під час Другої світової війни місто три роки (1941-1944 рр.) було під фашистською
окупацією. Боротьбу із загарбниками очолили підпільники Організації Українських
Націоналістів та вояки Української Повстанської Армії. В серцях прикарпатців досі
відзивається болем прилюдний розстріл окупантами 27 патріотів у центрі міста в
листопаді 1943 р. Всього у Станиславові та його околицях фашисти знищили понад
100 тис. мирних громадян.
1962 р. місто відзначило своє 300-річчя. Воно було перейменоване і відтоді носить ім’я видатного письменника та громадського діяча Івана Франка, який неодноразово тут бував, мав добрих друзів, писав і читав свої твори.
Іванофранківці разом з усіма мешканцями Галичини захоплено сприйняли
демократичні перетворення 1990-х років, були їхньою рушійною силою. Національні
синьо-жовті прапори вони підняли над містом уже в квітні 1990 р., а на референдумі
1991 р. масово проголосували за незалежність України.

Культура міста
Дитячі музичні школи
Сьогодні у місті успішно функціонують три дитячі музичні школи, в них діють
більше 50 учнівських та викладацьких творчих колективів та ансамблів, які постійно
демонструюють свою майстерність під час проведення загальноміських заходів,
різноманітних свят, конкурсів, фестивалів, концертів. Три дитячі колективи музичних шкіл носять почесне звання «Зразковий», а саме: дитячий хоровий колектив
«Перлина Карпат» дитячої музичної школи № 1, фольклорний ансамбль «Вишиванка»
дитячої музичної школи № 3 та дитячий духовий оркестр ДМШ № 1. Камерному
оркестру викладачів ДМШ № 2 ім. В. Барвінського присвоєно почесне звання «Народний аматорський».
Дитяча художня школа. Активну виставкову діяльність проводять у дитячій
художній школі: постійно організовують виставки кращих учнівських робіт, персональні виставки викладачів та учнів, тематичні виставки, конкурси, різноманітні
акції. Багато учнів школи щорічно стають переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів.
Дитяча хореографічна школа заснована 2001 р. Основна мета школи полягає у створенні професійної початкової бази для розвитку та популяризації класичного танцю на Прикарпатті, а також професійної підготовки учнів зі всіх видів
хореографічного мистецтва.
Івано-Франківський Центральний Народний дім є культурно-просвітницькою
установою, яка проводить просвітницьку діяльність з метою збагачення духовності
українського народу, збереження і розвитку народної аматорської творчості, задоволення культурних потреб та організації відпочинку населення міста, курує питан-

der fascist occupation for three years (19411944). The fight against the invaders was led
by the underground members of the Organization of Ukrainian Nationalists - the Ukrainian Insurgent Army. In the hearts of Prykarpatiya citizens still there is sadness and pain
about the public shooting of 27 patriots in
the center of the city in November 1943. In
total, more than 100,000 civilians were killed
in Stanislaviv and its outskirts.
In 1962 the city celebrated its 300th anniversary. It was renamed and since then
has had the name of the famous writer and
public figure Ivan Franko, who has repeatedly been here, had good friends, wrote and
read his works.

Culture of the city
Musical schools for children
Today in the city successfully function
three children’s musical schools, they have
more than 50 students and teaching creative groups and ensembles. They constantly demonstrate their skills during city events,
holidays, competitions, festivals, concerts.
Children’s art school. Active exhibition activity is being held at the children’s
art school: a number of exhibitions of the
best student’s works, personal exhibitions of
teachers and students, thematic exhibitions
and competitions are constantly organized.
Children’s Choreographic School
was founded in 2001. The main purpose of
the school is to create a professional initial
base for the development and popularization of classical dance in the Carpathian region.
The Ivano-Frankivsk Central People’s
House is a cultural and educational institution that conducts educational activities in
order to enrich the spirituality of the Ukrainian people, preserve and develop the national amateur creativity.

Святкова програма «Верховина в Івано-Франківську» (вересень 2017 р.) / Свято хліба (вересень 2017 р.)
Holiday «Verhovyna in Ivano-Frankivsk» (September 2017) / Holiday of bread (September 2017)
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The Center for Contemporary Art is
a club-type culture institution that conducts
educational activities in order to enrich the
spirituality of the Ukrainian people, to meet
the cultural needs and organize the recreation of the population.
The festival «CHRISTMAS IN FRANKIVSK» started in 2015. It is held annually
in January. The ancient ceremonies and customs are carefully preserved, therefore the
purpose of the festival is to preserve and revive the traditions of celebration of the Birth
of Christ in the Carpathian region.
Christmas festival «Carols on Maizliah» was launched in 2010 at the monastery
of the Tsar of Christ of the Basilian Fathers of
the Ukrainian Greek Catholic Church.
The entertainment program «From
Vasyl to Vasyl» was launched in 2017. The
purpose of the event is to revive, preserve
and popularize Ukrainian traditions, ceremonial events, folk festivals and attract attention to Ivano-Frankivsk.
Festive action «Rozkoliada» – completes the cycle of New Year’s and Christmas
holidays in the city. The event was initiated in
the 90’s of the twentieth century. The aim of
the event is to popularize Ukrainian Christmas traditions and to increase the interest of
young people in Ukrainian carriages.
The festival of pop and sport dance
«FEST» was started in 1991, held annually.
The author of the idea and director of the festival is Leonilla Zhodik. The purpose of conducting FEST is the development and popularization of modern dance and the active
involvement of children and young people
in choreographic art.
Regional competition of young pianists named after V. Barvinsky was founded in 1998, held once every two years on
the basis of Ivano-Frankivsk children’s music
school № 2 named after V. Barvinsky.

ня діяльності закладів клубного типу міста та сіл приміської зони, які перебувають в
управлінні Івано-Франківської міської ради.
Центр сучасного мистецтва є закладом культури клубного типу, який проводить просвітницьку діяльність з метою збагачення духовності українського народу,
задоволення культурних потреб та організації відпочинку населення. Розпочав він
свою діяльність 2013 р. У центрі можна знайти інформацію про архів та базу даних
художників сучасного мистецтва Івано-Франківська та західного регіону України.
Фестиваль «Різдво у Франківську» започаткований 2015 р., проводиться
щорічно в січні. У місті дбайливо бережуть старовинні обряди і звичаї, тому зокрема
метою цього фестивалю є збереження та відродження традицій святкування Різдва
Христового на Прикарпатті. У рамках фестивалю відбуваються мистецькі заходи,
участь в яких беруть кращі творчі колективи міста Івано-Франківська й запрошені
хорові, фольклорні гурти та окремі виконавці з різних куточків України.
Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» започаткований 2010 р. при
монастирі Царя Христа отців Василіян Української Греко-Католицької Церкви
м. Івано-Франківська. Головною метою фестивалю є відновлення, збереження різдвяних традицій та популяризація колядок і щедрівок. За роки проведення фестивалю з концертними програмами виступило понад 300 колективів вокального
жанру.
Розважальна програма «Від Василя до Василя» започаткована 2017 р. Метою проведення заходу є відродження, збереження і популяризація українських
традицій, обрядових дійств, народних свят та привернення уваги до Івано-Франківська як до міста, перспективного щодо розвитку фестивального туризму.
Святкове дійство «Розколяда» завершує цикл новорічно-різдвяних свят
у місті. Захід започаткований у 90-х роках ХХ ст. Метою дійства є популяризація
українських різдвяних традицій та посилення інтересу молоді до української коляди. Родзинкою свята є презентація театралізованих вертепів кращими народними
колективами міста й області.
Фестиваль естрадно-спортивного танцю «ФЕСТ» започаткований 1991 р.,
проводиться щороку. Автор ідеї та директор фестивалю – Леонілла Жодік. Метою
проведення «ФЕСТу» є розвиток і популяризація сучасних танців та активне залучення дітей і молоді до хореографічного мистецтва. Упродовж тижня понад 50
танцювальних колективів зі всіх куточків України презентують свої хореографічні
постановки.
Обласний конкурс юних піаністів ім. В. Барвінського започаткований 1998 р.
Проводиться один раз на два роки на базі Івано-Франківської дитячої музичної
школи № 2 ім. В. Барвінського. Метою конкурсу є пошук та підтримка обдарованих
дітей, а також сприяння піднесенню фортепіанного виконавства на високий мистецький рівень.
Відкритий конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах
започаткований 2009 р. Проводиться один раз на два роки на базі Івано-Франківської дитячої музичної школи № 2 ім. В. Барвінського. Учасниками конкурсу є учні
дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв України. Конкурс проводиться у чотирьох

Святкове дійство «Розколяда» (січень 2017 р.)
Holiday «Rozkoliada» (January 2017)
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номінаціях: «сопілка, блок-флейта», «дерев’яні духові інструменти», «мідні духові
інструменти» та «ударні інструменти».
Всеукраїнський конкурс юних виконавців ім. М. Лисенка започаткований
2002 р. і проводиться один раз на два роки на базі Івано-Франківської дитячої музичної школи № 1 ім. М. Лисенка. У конкурсі беруть участь учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів України.
Міжнародний конкурс-фестиваль «STANISLAVIV DANCE FESTIVAL 2017»
започаткований 2013 р. Організаторами фестивалю є Івано-Франківська танцювальна школа Влада Ями та громадська організація «АРТ-ФРАНКІВСЬК». Конкурс-фестиваль проводиться щороку та об’єднує танцюристів різного віку й виконавців усіх
танцювальних жанрів із найвіддаленіших куточків України та з-за кордону.
Регіональний дитячий фестиваль хорової музики «Передзвін». Започаткований 2014 р. і проводиться один раз на два роки. Метою організації фестивалю є
сприяння розвитку духовно-естетичного потенціалу особистості дитини на основі
пізнання мистецтва через українське хорове виконавство.
Фестиваль духовної та естрадної пісні «Великодні дзвони» започаткований
2012 р. і проводиться щороку. Метою фестивалю є збереження та популяризація
великодніх українських звичаїв і залучення молоді до народних обрядів. Автентичні
гаївки та веснянки презентують іванофранківцям фольклорні колективи міста й сіл
приміської зони.
Фестиваль мистецтв «Мелодії парку» започаткований 2013 р. Свою роботу
фестиваль розпочинає у першу неділю травня і триває щонеділі аж до жовтня.
Традиційно відбувається на літній естраді міського парку культури та відпочинку
ім. Т. Шевченка. Основною метою фестивалю є організація та виступи з відпочинковими музичними програмами перед відвідувачами міського парку.
Міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону «Carpathian Space» започаткований 2017 р. з метою об’єднання країн Карпатського
регіону через мистецтво. Фестиваль, як масштабна культурна подія міжнародного
значення, є потужним інструментом культурної дипломатії, майданчиком для щорічних зустрічей митців, бізнесменів, дипломатів, політиків країн Карпатського
регіону.
Фестиваль «Івано-Франківськ – місто для життя» започаткований 2017 р.
в рамках святкування дня міста. Метою фестивалю є сприяння творчій активності
молоді та підвищенню культурного і туристичного потенціалу м. Івано-Франківська.
Захід зорієнтований на формування позитивного іміджу міста на національному та
міжнародному рівнях.
Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято ковалів» започаткований 2001 р. і проводиться щороку в рамках святкування дня міста. У дні
проведення «Свята ковалів» центральна частина міста (площа Шептицького та
фортечна галерея «Бастіон») перетворюється на одну велику кузню. Нині свято
ковалів можна сміливо назвати головною туристичною принадою міста.
Фестиваль історичної літератури «Софія» започаткований 2016 р. і проводиться щороку в рамках святкування дня міста. Метою фестивалю є патріотичне

An open competition for young performers of bass instruments was launched in 2009. It is held once every two years at the Ivano-Frankivsk Children’s Music
School № 2 named after. V. Barvinsky.
The All-Ukrainian Young Performers
Competition named after M. Lysenko
was founded in 2002 and is held once every
two years on the basis of Ivano-Frankivsk
Children’s Music School № 1 named after
M. Lysenko.
The international festival-competition «STANISLAVIV DANCE FESTIVAL
2017» was launched in 2013. The organizers of the festival are Ivano-Frankivsk Dance
School of Vlad Yama and the public organization ART-FRANKIVSK.
Regional children’s festival of choral
music «Peredzvin», within the framework
of the festival in 2014 and the Regional Children’s Choir Festival, which is held once in
two years
The festival of spiritual and pop
songs «Easter Bells» was launched in 2012
and is held annually. The purpose of the
festival is to preserve and popularize Easter
Ukrainian customs and attract young people to the national ceremonies.
The festival of arts «Melodies of the
park» was launched in 2013. The festival
begins its work on the first Sunday of May
and lasts every week until October. Traditionally, it takes place on the summer stage
of the city’s park of culture and rest named
after T. Shevchenko
The Carpathian Region International Carpathian Festival «Carpathian
Space» was launched in 2017 to unite the
countries of the Carpathian region through
art. The festival is a large-scale cultural event
of international significance.
The festival «Ivano-Frankivsk – a city
for life» was started in 2017 as part of the

Фестиваль «Барви дитинства» (червень 2017 р.)
Festival «Colors of childhood» (June 2017)
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celebration of the city’s day. The purpose of
the festival is to promote the creative activity of youth and increase the cultural and
tourist potential of Ivano-Frankivsk.
The International Blacksmith Festival «Blacksmith Festival» was launched
in 2001 and is held every year as part of the
City Day celebration. In the days of the «Blacksmiths’Holiday», the central part of the city
(Sheptytsky Square and the Bastion Fortress
Gallery) is converted into one large forge.
The Festival of Historical Literature
«Sofia» was founded in 2016 and is held
every year, as part of the celebration of the
city’s day. The purpose of the festival is patriotic education of society, actualization of
the heroic and tragic past of Ukraine, revival
of fashion for reading.
The National Contest named after
S. Nazarenko «Photoreport» was launched in 2007 in honor of the outstanding
photo artist of the Carpathian region S. Nazarenko. It is held in the spring, once in 2 years.
The festival «Mother’s song» was started in 2017 with the aim of preserving and
increasing the family traditions, honoring
mother-beregynia. The participants of the
festival are soloists and creative teams of
club establishments of the city and suburban zone, invited artists.
All-Ukrainian children’s contest-festival of popular music «Carpathian Nightingales» was launched in 1999, held annually. The festival organizer is the Cultural
and Sports Center «Gulin». The festival competition is one of the oldest in the Carpathian region and is traditionally dedicated to
the International Children’s Day.
The «Colors of Childhood» Festival
was launched in 2013. It is held annually and
dedicated to the International Children’s Day.
The festival of arts «Kupala Night»
was launched in 2015 and is held annually.
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виховання суспільства, актуалізація героїчного та трагічного минулого України, відродження моди на читання. Основна ідея проведення фестивалю полягає в популяризації художньої історичної прози українських авторів – наших сучасників.
Національний конкурс ім. Степана Назаренка «Фотопортрет» започаткований 2007 р. на честь видатного фотохудожника Прикарпаття Степана Назаренка.
Проводиться навесні один раз на два роки. Метою конкурсу є розвиток та пропагування найкращих традицій української портретної фотографії.
Фестиваль «Мамина пісня» започаткований 2017 р. Проводиться з метою
збереження та примноження сімейних традицій, вшанування матері-берегині. Учасниками фестивалю є солісти і творчі колективи клубних установ міста і приміської
зони й запрошені артисти. Фестиваль охоплює всі мікрорайони міста.
Всеукраїнський дитячий конкурс-фестиваль популярної музики «Карпатські соловейки» започаткований 1999 р., проводиться щороку. Організатор фестивалю – культурно-спортивний центр «Гулин». Фестиваль-конкурс є одним із найдавніших на Прикарпатті й традиційно присвячений Міжнародному дню захисту
дітей. Учасниками фестивалю є талановиті діти віком від 4 до 17 років, які змагаються
у трьох вікових категоріях.
Фестиваль «Барви дитинства» започаткований 2013 р. Проводиться щороку
та присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Метою фестивалю є виявлення та
підтримка талановитих дітей, стимулювання їхньої активності у сфері збереження
національних традицій і народних ремесел.
Фестиваль мистецтв «Купальська ніч» започаткований 2015 р. і проводиться
щороку. Основна ідея фестивалю – відтворення театралізованих купальських обрядів, вінкоплетіння та запалення купальської ватри. Гості фестивалю мають змогу
зануритися в атмосферу купальського свята, послухати концертну програму, ознайомитися з роботами майстрів народної творчості.
Фестиваль весільно-ресторанної музики «ЛабухFEST ІФ» започаткований
2017 р. Це проект розвитку сучасної музичної культури, спрямований на підвищення професійного рівня ресторанних та весільних музикантів. У рамках фестивалю, окрім конкурсної програми, проводяться «круглі столи», майстер-класи,
творчі майстерні, презентації, зустрічі з провідними діячами мистецтва.
Фестиваль «Все українське на новий лад» розпочав свою діяльність 2016 р.
Проводиться щороку в рамках відзначення Дня Незалежності України. Метою фестивалю є популяризація сучасних інтерпретацій традиційного народного музичного мистецтва.
Відкритий міський конкурс образотворчого мистецтва «Франковий мотив» започаткований 2016 р. на честь відзначення 160-ї річниці від дня народження видатного українського письменника, патрона нашого міста Івана Франка. Головною метою конкурсу є популяризація його літературної спадщини.
Фестиваль добрих сусідів «Каскад ФЕСТ» започаткований 2017 р. Проводиться щороку з ініціативи мешканців мікрорайону «Каскад». Метою фестивалю
є підвищення соціокультурного рівня розвитку мікрорайону та налагодження
взаємодії між його мешканцями і владою міста.

Фестиваль «Івано-Франківськ – місто для життя» (травень 2017)

Національні читання «Франко об’єднує» (серпень, 2017 р.)

Festival «Ivano-Frankivsk – a city for life» (May 2017)

National readings «Franko joins» (August 2017)
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Фестиваль молодіжної популярної музики «Едельвейс» започаткований
2001 р. і проводиться щороку. Фестиваль покликаний виявити та підтримати молоді таланти Прикарпаття, піднecти престиж сучасної української музики, сприяти
підвищенню виконавського рівня молодіжних музичних гуртів і окремих виконавців.
Міський фестиваль патріотичної пісні започаткований 2012 р. і проводиться
щороку в рамках святкування Покрови Пресвятої Богородиці, річниці створення
Української Повстанської Армії, відзначення Дня Українського Козацтва та Дня
захисника України. Головною метою фестивалю є увіковічнення правдивої історії та
вшанування пам’яті про учасників визвольних змагань.
Фестиваль «Новорічні витребеньки» започаткований 2016 р., проводиться
щороку в рамках святкування Нового року з метою популяризації українських
новорічних традицій. У фестивалі беруть участь кращі мистецькі колективи, відомі
естрадні виконавці та молодіжні гурти міста. Основною фестивальною локацією є
святково прибраний Вічевий майдан.
Народний дім с. Хриплин збудовано 1953 р. силами церковної громади та
молоді села. При Народному домі на той час працювало два аматорські гуртки –
хоровий та драматичний. В закладі проводять роботу з метою збереження та розвитку історичної та духовної культури українського народу. Цю роботу будують на
основі християнської та загальнолюдської моралі. Народний дім тісно співпрацює
із ЗОШ села, громадськими організаціями.
Народний дім с. Угорники збудований 1937 р. силами мешканців села. У вересні 1942 р. при Народному домі створили драматичний гурток, який був єдиним
у Станіславській окрузі. Окрім драматичного гуртка, в Народному домі працював
спільний мішаний хор сіл Угорники та Микитинці, створений ще 1899 р. З метою
збереження народних звичаїв, обрядів, традицій у закладі проводять тематичні
заходи, театралізовані свята, лекції, концерти, спортивні заходи, вечори відпочинку.
Патріотизм та національна свідомість – це два найголовніші стержні, на яких базується творча діяльність Народного дому.
Народний дім с. Микитинці побудований 1934 р. коштом видатного громадського діяча В. Грицишина, а також мешканців села. В закладі проводить активну
роботу щодо відродження та збереження досягнень української культури, збереження та розвитку народної аматорської творчості, задоволення культурних
потреб та організації відпочинку населення. Вже стали традицією і проводяться
щорічно Мистецькі свята: «Мистецькому роду – нема переводу» і «Таланти землі
Микитинецької», на які запрошують жителів села, що мають іскру Божу в серці і руках. При Народному домі є музей, який користується великою шаною серед жителів
села.
Народний дім с. Крихівці побудований 1934 р. З ініціативи відомого сільського педагога та громадського діяча створили хоровий колектив, який був постійним учасником районних та обласних фестивалів. Основною діяльністю закладу є
забезпечення культурного, інноваційного обслуговування населення та організа-

The main idea of the festival is the reproduction of theatricalized Kupala rites: wreath creation and inflammation of the Kupala fire.
The festival of wedding and restaurant music «LabuchFEST IF», launched
in 2017, is a project for the development of
contemporary musical culture, aimed at increasing the professional level of restaurant
and wedding musicians.
The festival «All Ukrainian into a
new system» began its activities in 2016.
It is held annually, within the framework of
celebration of the Independence Day of
Ukraine.
Open Urban Contest of Fine Arts
«Frank’s motive» was launched in 2016 in
honor of the 160 th anniversary of the birth
of an outstanding Ukrainian writer, patron of
our city Ivan Franko.
The Festival of Good Neighbors
«Cascade FEST» was launched in 2017. It
is held every year by the residents of the Microdistrict «Cascade».
The festival of youth popular music
«Edelweiss» was launched in 2001 and is
held annually. The festival is intended to
discover and support the young talents of
Prykarpattya.
The city festival of patriotic songs
was launched in 2012 and is held annually
in the framework of the celebration of the
Intercession of the Blessed Virgin, the anniversary of the establishment of the Ukrainian Insurgent Army, the celebration of the
Day of Ukrainian Cossacks and the Day of
the Defender of Ukraine.
The «New Year’s Eve» festival, launched in 2016, is held every year within the
framework of the New Year celebrations in
order to popularize Ukrainian New Year’s traditions.
People’s House in Hryplin village at
that time, there worked two amateur circles

VІ Hаціональний конкурс ім. Степана Назаренка «Фотопортрет 2017» (травень 2017 р.) / ІІ Міжнародний мистецький фестиваль країн
Карпатського регіону «Carpathian Space» (травень 2017 р.)
VI National contest honour of Stepan Nazarenko «Photoportrait 2017» (May 2017) / II International art festival of Carpathian region countries «Carpathian
Spase» (May 2017)
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choral and dramatic. The People’s House is
working to preserve and develop the historical and spiritual culture of the Ukrainian
people.
People’s House of Ugornyky village
was built in 1937 by the residents of the
village. In September 1942, at the People’s
House, a dramatic circle was created, which
was the only one in Stanislav district. In addition to the drama circle, a mixed chorus of
Ugornyky and Mykytyntsi villages was created in the People’s House in 1899.
People’s House in Mykytyntsi village
was built in 1934 at the expense of the outstanding public figure V. Hrytsyshyn, as well
as at the expense of the villagers. In the People’s House there is an active work on the revival and preservation of the achievements
of Ukrainian culture.
People’s House in Kryhivtsi village
was built in 1934. On the initiative of a famous rural educator and public figure, a
choir collective was established, which was
a regular participant in district and regional
festivals. The main activity is to provide cultural, innovative public services and leisure
activities.
The «Knyaginin» People’s House was
built in the 20’s of the twentieth century at
the means of the inhabitants of the Knyaginin neighborhood. As a cultural institution,
it restored its work in 2000. The People’s
House hosts various cultural and artistic
events, concerts, meetings with prominent
people, children’s entertainment programs.
Municipal Recreation Center. In fact,
the premises were saved and cultural and
educational work was the newly organized,
which was of great benefit to the community of the city. This is the only sports and
artistic complex in the city.
The City People’s House, as a cultural
and educational institution, conducts ex-

ція його дозвілля. Фундаментом діяльності Народного дому є робота з дітьми і
молоддю села. Тут проводяться заходи різного спрямування: конкурсно-розважальні програми, святкові концерти, тематичні заходи. Народний аматорський театр готує театралізовані дійства до релігійних та календарних свят.
Народний Дім «Княгинин» побудований у 20-х роках ХХ ст. на кошти жителів
мікрорайону «Княгинин». Як заклад культури він відновив свою роботу 2000 р. Тут
проводяться різноманітні культурно-мистецькі заходи, концерти, зустрічі з видатними людьми, дитячі розважальні програми. Для дітей та молоді при народному
домі працюють клуб за інтересами «Цікаві зустрічі» та університет духовного відродження.
Муніципальний центр дозвілля відкрили 1998 р. в м. Івано-Франківську на
вул. Набережній в день Пресвятої Богородиці та 142-ї річниці від дня народження
І. Франка з ініціативи колишнього міського голови Зіновія Шкутяка та заступника
голови міста Ганни Карась. Фактично було врятовано приміщення і по-новому
організовано культурно-просвітницьку роботу, що стало приносити велику користь громаді міста. МЦД – єдиний спортивно-мистецький комплекс у місті. У
його приміщенні відбувається багато культурно-мистецьких та спортивних заходів (фестивалі, концерти, конкурси, вечори відпочинку, лекції, бесіди, диспути). У
спортивних залах центру регулярно проводяться міські, обласні, всеукраїнські та
міжнародні змагання з волейболу, баскетболу, міні-футболу.
Міський Народний дім, як культурно-освітня установа, проводить широку
культурно-просвітницьку діяльність, спрямовану на задоволення духовних потреб та організації відпочинку населення. Працівники Міського Народного дому
активно використовують у своїй роботі наявні матеріальні і духовні ресурси,
активно залучають до проведення заходів дітей, молодь, інтелігенцію, громадськість міста.
Будинок культури с. Вовчинець побудований за кошти сільського бюджету,
відкритий 2013 р. Концертна зала розрахована на 300 місць. Основною діяльністю
є забезпечення культурного відпочинку, обслуговування мешканців села та організація їхнього дозвілля, робота з дітьми та молоддю. При Будинку культури працює
філія № 10 центральної міської бібліотеки. Проводяться цікаві та змістовні заходи:
лекції, концерти, зустрічі, тематичні вечори, дитячі ранки, виставки творчих робіт.
Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система – культурно-просвітницька та інформаційна установа, завданням якої є бібліотечно-інформаційне обслуговування населення, що проживає на території міста. Бібліотечна система об’єднує міську центральну бібліотеку та 17 бібліотек-філій (з них дві
дитячі бібліотеки). Сайт бібліотечної системи – www.mcbs.if.ua
Читальна зала центральної міської бібліотеки обслуговує різні категорії читачів – робітників, службовців, пенсіонерів, студентів, учнів шкіл і ПТУ, ліцею, гімназій.
Бібліотека-філія № 1 функціонує в мікрорайоні «Позитрон». У бібліотеці прекрасна читальна зала, зі смаком оформлені книжкові виставки подобаються відвідувачам.
Бібліотека-філія № 2 обслуговує мікрорайон на вул. Карпатській. У бібліотеці

Таблиця 0.1. Динаміка основних показників роботи промисловості у м. Івано-Франківську та в Україні
Table 0.1. Dynamics of main indexes of industry in Ivano-Frankivsk city and in Ukraine
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діє клуб за інтересами «Муза», виїзні засідання якого часто відбуваються в притулку
для неповнолітніх.
Бібліотека-філія № 3 функціонує в районі вул. Г. Хоткевича. У бібліотеці працюють такі відділи обслуговування: абонемент і читальна зала для дошкільнят і учнів 1-9 класів; абонемент і читальна зала для юнацтва і дорослих.
Бібліотека-філія № 4 обслуговує мікрорайон на вул. Коновальця, Петлюри,
С. Бандери, Національної Гвардії та район Європейської площі. Основна категорія
читачів – юнацтво, оскільки в цьому мікрорайоні розташовані ВПУ готельного сервісу і туризму, коледж технології і бізнесу ім. Граната, фізико-технічний ліцей, ЗОШ
№ 12 та № 21.
Бібліотека-філія № 5 розпочала свою роботу в серпні 1999 р. в мікрорайоні
«Пасічна». В бібліотеці працюють два відділи – абонемент і читальна зала. Наповнений фонд новою пізнавальною та художньою літературою. Добре підібрані матеріали з мистецтва.
Бібліотека-філія № 6 обслуговує мікрорайон на вул. Вовчинецькій, Софіївці,
Івасюка та мікрорайон «Каскад». Бібліотека тісно співпрацює з Міським Народним
домом.
Бібліотека-філія № 7 обслуговує мікрорайон на вул. Дністровській та Василіянок. Упродовж багатьох років у бібліотеці діє клуб за інтересами «Срібні передзвони», створений на базі ЗОШ № 13 та № 17.
Бібліотека-філія № 8 обслуговує мікрорайон «Опришівці», ЗОШ № 6, мешканців
району аеропорту, приватні підприємства з виготовлення меблів.
Бібліотека-філія № 14 обслуговує район вул. Довженка, вул. Сухомлинського,
вул. Гетьмана Мазепи. Партнерами є ЗОШ № 2, школа-інтернат № 1, ВПУ № 13.
Центральна дитяча бібліотека є своєрідною культурно-освітньою, виховною,
інформаційною установою, у ній навчають бібліотечно-бібліографічної грамотності
дітей та організаторів дитячого читання, вона організовує дозвілля дітей мікрорайону міста, щорічно обслуговує близько 3 600 читачів віком до 15 років. Бібліотека
передплачує газети й журнали – близько 76 назв.
Бібліотека-філія № 1 по роботі з дітьми обслуговує центральну частину міста
(ЗОШ № 4, школа-ліцей № 23, дитячий садок «Джерельце»). Обслуговування читачів
побудоване на змістовній і цікавій індивідуальній і масовій роботі.

Соціально-економічний розвиток та потенціал міста
Економічний потенціал Івано-Франківська характеризується багатогалузевою
промисловістю, розвиненою комунальною та транспортною інфраструктурою.
Місто має широку мережу ринкової інфраструктури, фінансових установ, закладів
освіти, охорони здоров’я та культури. Основними галузями економіки міста є
промисловість, туризм, будівництво, транспорт і зв’язок.
Господарський комплекс міста достатньо диверсифікований за видами економічної діяльності, при цьому промисловість займає важливе місце у міській економіці як з точки зору формування та розвитку ринку праці, так і наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом сплати податкових платежів. Івано-Франківськ входить

tensive cultural and educational activities
aimed at satisfying the spiritual needs and
organizing the rest of the population.
House of Culture in village Mykytyntsi built at the expense of the rural budget,
opened in 2013. The concert hall has 300
seats. The main activity of the culture house
is the provision of cultural recreation, servicing of residents and the organization of
their leisure activities, work with children
and youth.
The Ivano-Frankivsk city central library system is a cultural and educational
and information institution whose mission
is to provide library and information services to the population living in the city. The
library system combines the city’s central
library and 17 library libraries. The site of the
library system - www.mcbs.if.ua
Reading room of the central city library
serves different categories of readers: workers, employees, pensioners, students, pupils of schools and vocational schools, lyceum, gymnasiums.
Library-branch number 1 operates in
the positron district. The library has a beautiful reading room, tastefully decorated book
exhibitions that visitors like.
Library-branch number 2 serves microdistrict of Karpatska street. In the library
there is a club of interests «Muse», whose visiting meetings often take place in the shelter for minors.
Library-branch number 3 operates in
the area of the street. G. Hotkevich. The library has the following service departments: a
subscription and a reading room for preschoolers and students of grades 1-9; subscription and reading room for youth and adults.
Library-branch number 4 serves the
microdistrict of streets Konovaltsa, Petliura,
S. Bandera, National Guard and the European
area. The main category of readers is youth.

Малюнок 0.1. Структура промислового комплексу м. Івано-Франківська за основними галузями, %
Picture 0.1 Structure of industrial complex of Ivano-Frankivsk by main branches, %
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Library-branch number 5 began its
work in August 1999 in the Pasichna microdistrict. The library has two departments: a
subscription and a reading room. Filled with
new cognitive and artistic literature.
Library-branch number 6 serves the
microdistrict of streets Vovchynetska, Sofiivka, Ivasyuka and Microdistrict «Cascade».
The library cooperates closely with the City
People’s House.
Library-branch number 7 serves the
microdistrict with streets Dnistrovska and
Vasilyianok. For many years in the library there is a club of interests «Silver Dialers» which
was created on the basis of secondary school № 13 and number 17.
Library-branch number 8 serves the
microdistrict Opryshivtsi, secondary school
№ 6, private enterprises for the manufacture
of furniture, residents of the airport district.
Library-branch number 14 serves district streets Dovzhenko street, Sukhomlinsky, st. G. Mazepa. The library’s partners are Secondary School No.2, Boarding School № 1,
School № 13.
The Central Children’s Library is a
kind of cultural-educational, educational information institution, in which they teach
the library-bibliographic literacy of children
and organizers of children’s reading.
Library-branch number 1 for work
with children serves the central part of the
city: secondary school № 4, school-lyceum
number 23, kindergarten «Dzhereltse».

Social-economic development
and potential of the city
The economic potential of Ivano-Frankivsk is characterized by diversified industry, developed municipal and transport
infrastructure. The city has a wide network
of market infrastructure, financial institutions, educational institutions, health care
and culture. The main branches of the city’s
economy are industry, tourism, construction, transport and communications.
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до числа найбільш промислово розвинених міст західного регіону України, а його частка в загальнообласному обсязі реалізації продукції 2017 р. становила 23 %
(2016 р. – 29,5 %, 2015 р. – 31,1 %). В Івано-Франківську проводять свою діяльність
3,2 тис. економічно активних підприємств, із них 4 великі та 125 середніх підприємств.
За результатами 2017 р. підприємствами міста було реалізовано промислової
продукції на 10,9 млрд. грн., що на 5,6 % більше за відповідний показник 2016 р.
Таблиця 0.1.
У структурі реалізованої продукції за основними промисловими групами
2017 р. 62 % займала енергія, 20,4 % – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 9,1 % – інвестиційні товари, 8,5 % – товари проміжного споживання. Як і раніше, провідними галузями промислового комплексу міста залишаються: машинобудування, харчова промисловість, виробництво іншої неметалевої
продукції, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
Серед галузей переробної промисловості значну питому вагу в загальному обсязі реалізованої промислової продукції утримує харчова промисловість – за результатами 2017 р. підприємствами галузі було реалізовано продукції на суму
954,8 млн. грн., що становить 8,7 % загального обсягу. Зросли обсяги виробництва
та реалізації промислової продукції на таких провідних підприємствах галузі, як
ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат» (120,6 %), ТОВ «Лігос» (143,5 %), ПАТ «ІваноФранківська харчосмакова фабрика» (115,6 %). Малюнок 0.1.
Однією з провідних галузей міста залишається машинобудування, на яке припадало 19,5 % обсягу реалізації продукції (17,3 % 2016 р.). Провідні позиції серед
машинобудівних підприємств міста займають ДП ВО «Карпати», яке збільшило протягом 2017 року обсяги реалізації промислової продукції в 1,5 раза, ТОВ «Електролюкс Україна» та ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед».
Загалом міська економіка значною мірою залучена до зовнішньоекономічної діяльності. З початку процесу інвестування в економіку міста було залучено
498,1 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що в розрахунку на одного мешканця в 1,7 раза більше за середній показник по країні. Завдяки збереженню стабільної внутрішньополітичної ситуації в регіоні у місті, як і в попередні періоди,
зберігається сприятливий інвестиційний клімат. Протягом 2017 р. обсяги прямих
іноземних інвестицій, залучених в економіку міста, зросли на 9,2 %. Таблиця 0.2.
Чутливість підприємств міста до змін зовнішньоекономічної цінової кон’юнктури, світового попиту на продукцію та зовнішньоторговельної політики уряду
є помірною. Це забезпечується достатньою диверсифікацією ринків збуту. При
цьому 2017 р. динаміка зовнішньоторговельного товарообороту підприємств Івано-Франківська дещо уповільнилась внаслідок зменшення обсягів продуктів рослинного походження, живих тварин і продуктів тваринного походження. Обсяг
зовнішньоторговельного товарообороту підприємств Івано-Франківська склав
485,2 млн. доларів США. Основу експортних поставок міста становили механічні та
електричні машини (59,9 % обсягу експорту) і продукти рослинного походження
(24,4 %). Таблиця 0.3.
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишалося позитивним, зовнішньоторговельні операції здійснювались з 90 країнами світу. Найважливішими країнамипартнерами з експортних операцій міста були Румунія (37,6 % обсягу експорту),

Таблиця 0.2. Динаміка показників залучення прямих іноземних інвестицій в економіку м. Івано-Франківська та України
Table 0.2. Dynamics of indexes of involving direct foreign investments to economics of city Ivano-Frankivsk and Ukraine
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Чехія (12,4 %), Польща (6,5 %), Нідерланди (5 %), Туреччина (3,7 %), Іспанія (3,4 %),
Єгипет (3,3 %), Бельгія (3,1 %), Італія (3,1 %) та Ізраїль (2,9 %). Загалом обсяг експорту
товарів до країн Європейського Союзу становив 196,1 млн. доларів США (на 8,7 %
менше, ніж 2016 р.), або 77,6 % від загального обсягу експорту підприємств міста. Найбільшими підприємствами–експортерами були ТОВ «Імперово Фудз», ДП
ВО «Карпати», ТОВ «Електролюкс Україна» та ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед».
Інвестиційна активність на території міста значною мірою визначається підприємствами промислового комплексу. В Івано-Франківську, як і в попередні періоди,
зберігався сприятливий інвестиційний клімат. Протягом 2017 р. обсяги прямих іноземних інвестицій, залучені в економіку міста, зросли на 9,2 %. Основними напрямами інвестування залишаються підприємства переробної промисловості, оптової
та роздрібної торгівлі, будівельна діяльність. Переважний обсяг інвестицій (94,6 %
загального обсягу акціонерного капіталу) надійшов із країн ЄС.
Загальна сума капіталовкладень, освоєних протягом 2017 р. на об’єктах міста за
рахунок усіх джерел фінансування, склала 2 803,1 млн. грн., що на 6,7 % більше, ніж
у 2016 р., та в розрахунку на 1 мешканця на 11,8 % більше середнього показника
по країні.
Динаміка розвитку будівельної галузі країни та міста протягом 2017 р. покращилась. 2017 р. відбулося зростання виконаних підприємствами міста обсягів будівельних робіт. Івано-Франківськ залишається одним із лідерів серед вітчизняних
міст з точки зору розвитку будівельної галузі та житлового будівництва. 2017 р. в
місті прийнято в експлуатацію 243,2 тис. м2 загальної площі житла, що майже вдвоє
більше відповідних обсягів 2016 р. У розрахунку на 1 000 осіб наявного населення
обсяги введеного в експлуатацію житла у місті, як і в попередні періоди, суттєво
перевищують відповідний показник по країні загалом.
За чисельністю населення (257,5 тис. мешканців станом на 01.01.2018 р.) ІваноФранківськ відноситься до середніх міст України. Демографічна ситуація ІваноФранківська протягом 2017 р., як і в попередні періоди, характеризувалась зростанням чисельності населення як за рахунок природного приросту, так і позитивного сальдо міграції.
Станом на квітень 2018 р. місто має документально оформлені поріднені зв’язки
із 24 органами місцевого самоврядування країн Америки, Білорусі, Грузії, Молдови,
Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Угорщини, Чехії, Португалії. У місті функціонує 2 почесні представництва – Литви та Угорщини.
У парку ім. Т. Шевченка відкрито Алею поріднених міст та Простір Дружби народів.
В Івано-Франківську відбувались дні польської культури, дні чеської культури,
день поріднених міст, день Європи, також пройшла мистецька акція «Дні сучасного польського кіно», зініційована Генеральним консульством Республіки Польща у
м. Львові.
Також у місті проведено низку фестивальних заходів з метою промоції ІваноФранківська, популяризації його культурної спадщини та місцевих традицій. Найпопулярніші з них: «Коляда на Майзлях», «Карпатський простір», «Свято Ковалів»,
«Прикарпатський вернісаж», «Свято хліба», «Свято винограду та вина», «Питні меди», «Станіславівська мармуляда», «Все українське на новий лад», «Каскад фест»,
«День вуличної музики», «Дрібнота», «Меди Прикарпаття».

The city is among the most industrialized cities in the western region of Ukraine,
and its share in the total volume of sales of
products in 2017 was 23 % (2016 – 29.5 %,
2015 – 31.1 %). 3.2 thousand economically
active enterprises carry out their activities,
including 4 large and 125 medium-sized enterprises. According to the results of 2017,
industrial enterprises sold 10.9 billion UAH
of industrial products, which is 5.6 % more
than the corresponding indicator in 2016.
The food industry holds a significant share
among the processing industries - according to the results of 2017, the enterprises of
the industry sold products worth UAH 954.8
million, which is 8.7 % of the total volume.
Machine building is one of the leading
branches of the city, which accounted for
19.5 % of sales volumes (17.3 % in 2016). In
general, the urban economy is largely involved in foreign economic processes. Since
the beginning of the investment process,
the city’s economy attracted 498.1 million
U. S. dollars foreign direct investment, which
per one resident is 1.7 times higher than
the national average. The balance of foreign
trade in goods remained positive, foreign trade operations were carried out with 90 countries of the world. The most important export partner countries of the city were Romania (37.6% of exports), the Czech Republic
(12.4%), Poland (6.5%), the Netherlands (5%),
Turkey (3.7 %), Spain (3.4 %), Egypt (3.3 %),
Belgium (3.1 %), Italy (3.1 %) and Israel (2.9 %).
In total, the export of goods to the countries
of the European Union amounted to $ 196.1
million (8.7 % less than in 2016), or 77.6 % of
the total exports of enterprises in the city.
The dynamics of the construction industry in the country and the city in 2017 has
improved. In 2017 there was an increase in
the volume of construction works performed by the enterprises of the city. IvanoFrankivsk remains one of the leaders among
domestic cities in terms of development of
the construction industry and housing construction.

Таблиця 0.3. Динаміка показників зовнішньоторговельного обороту товарів підприємств та організацій м. Івано-Франківська та України
Table 0.3. Dynamics of indexes of external trading turnover of goods of enterprises and organizations of Ivano-Frankivsk and Ukraine
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Село Вовчинець
Івано-Франківська міська рада
Вовчинецька сільська рада
76491, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 39

Village of Vovchynets
Vovchynets village Сouncil
Ivano-Frankivsk city Сouncil
39, Vovchynetska St., v. Vovchynets, 76491

Назар Михайло Мирославович
сільський голова
Mykhaylo Nazar
head of the village
The first written mention of Vovchynets dates back to 1378. And only in 1662
started construction of city Stanislaviv (now
Ivano-Frankivsk). These works were performed by the craftsman from Vovchyntsi as
well. For building works were used plaster stones, brought from the Vovchyntsi
mountains. Vovchyntsi mountains represent a system of hills covered with diverse
meadow-steppe plants with outcrops of
earth’s rocks. Among the plants here there
are rare plants. This complex nature monument of local significance with an area
of 30 hectares is located near the village
and is called – «Vovchynetski Mountains».
During Austria-Hungarian times, and
after its collapse during time of Poland
there were several water mills, a distillery.
At bricks factories material for the construction of houses in Stanislaviv were
produced. In Vovchyntsi there were also

+380 34 2 78-65-11
+380 34 2 56-16-31
vovchunec@ukr.net

Як стверджують вчені-історики і краєзнавці, дата заснування Вовчинця сягає
у значно давніші часи, аніж перша згадка про це поселення, яка відноситься до
1378 р. Зафіксували її в архівному документі тоді, коли польські окупанти робили
інвентаризацію земель і майна на захопленій території Галичини. Сприяли заселенню
цієї місцевості людьми сам її ландшафт і вигідне географічне розташування. Аж у
1662 р. неподалік почали будувати місто Станиславів (нині Івано-Франківськ). До
цих робіт залучили майстрів із сусідніх сіл, зокрема і з Вовчинця. Як будівельний
матеріал вони використовували привезені з Вовчинецьких гір гіпсові камені, які
згодом було видно у фундаментах будинків. Самі ці гори являють собою систему
вкритих розмаїтою лучно-степовою рослинністю горбів з відслоненнями земних
порід. Серед рослин тут трапляються рідкісні – шавлія лучна, первоцвіт весняний, а
також занесені до Червоної книги України лілія лісова, пальчатокорінник травневий
тощо. Ця розташована поблизу села комплексна пам’ятка природи місцевого
значення площею 30 га так і називається – «Вовчинецькі гори».
Походження самої назви Вовчинець (не Вовчинці, як дехто говорить) часто
пояснюють припущенням, що до виникнення поселення тут ріс густий дубовий
ліс, у якому водилось багато вовків. Можливо, вони і справді облюбували цю місцевість, проте жителі Галичини ніколи не іменували села від назв тварин. На думку
авторитетних науковців, назва Вовчинець походить від прізвища чи прізвиська
засновника села. Це міг бути носій досить поширеного на Прикарпатті прізвища
Вовчук або прізвища Вульчин, що має німецьке походження («вульф» означає
«вовк»), – так переклали його українською мовою місцеві жителі. Чи був він людиною багатою, чи бідною – цих відомостей у вигляді писемної згадки або хоч усного переказу до нас із тих далеких віків не дійшло.

Адмінбудинок сільської ради / Пам’ятник Т. Шевченку у Вовчинці / По межі Вовчинця з обласним центром виростають нові житлові квартали / Церква святого Архістратига Михаїла діє у Вовчинці з 1865 р. / Парафіяльні місії та храмовий празник у Вовчинці
Administrative building of village council / Monument to T. Shevchenko in Vovchyntsi / On the border of Vovchyntsi with the regional center appear new
residential districts / Church of St. Michael’s Archistratig has acted in Vovchyntsi since 1865 / Parish missions and temple holiday in Vovchintsi
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На картах періоду Першої світової війни ще позначено панський фільварок,
що стояв на Вовчинецьких горах. Десь тоді появився на території теперішнього
обласного племпідприємства і фільварок-гуральня, залишки якого можна було
побачити ще донедавна. Останнім його власником був уже не поляк, а придбав у
30-х роках минулого століття цей невеличкий, говорячи сучасною термінологією,
спиртзавод українець Лаврук, який мав маєток у Чорнолізцях.
Складені в часи перебування Галичини під австрійською владою кадастрові
карти, які зберігаються у львівському архіві, засвідчують, що на немалій території
Вовчинця вже тоді не було жодного вільного клаптика землі. На тих картах позначені
земельні ділянки в цьому селі, вказано їх площу і прізвища власників.
За Австро-Угорщини, а після її розпаду – Польщі у Вовчинці діяло кілька водяних
млинів. На цегельнях виробляли цей будівельний матеріал для зведення споруд у
розташованому поряд Станиславові. Були у Вовчинці і каменярі – не Франкові, не в
політичному розумінні, а ті, що мостили в місті вулиці й дороги. То саме вони 1911 р.
збудували у своєму селі пам’ятник Тарасові Шевченку. Якщо добре придивитися,
то можна побачити на камені вирізьблені листочки та інші елементи оздоблення.
Сповнені українського патріотичного духу, каменярі заздалегідь підготували все
необхідне і вимурували пам’ятник під покровом ночі, бо сільська влада не давала
дозволу на його встановлення. Верхів’я пам’ятника завершував хрест, який не
дозволяли собі зносити ні австріяки, ні поляки. Але за радянської влади, десь у 5060-х роках минулого століття, атеїсти вночі таки відбили боковини хреста. Аж 1989
р. було відновлено хрест на пам’ятнику Шевченкові, яким жителі Вовчинця по праву
пишаються як одним із перших на Прикарпатті.
За радянських часів силоміць нав’язувана галицьким селянам колективізація
не оминула і цього приміського села. Наприкінці 40-х – на початку 50-х років у
Вовчинці організували колгосп ім. Лесі Українки. Згодом це господарство увійшло
до складу радгоспу «Перемога» в Підпечарах, який об’єднував кілька сіл. Діяв він до
початку 80-х років, коли Вовчинець визнали неперспективним селом. Планували
навіть зносити хати, щоб на вовчинецьких землях вести міську багатоповерхову
забудову. Адже тут наприкінці 60-х почали будувати великий завод «Позитрон» з
виготовлення приладів мікроелектроніки, пізніше він увійшов до виробничого
об’єднання «Родон». У 80-х роках Вовчинець втратив ще 50 га землі – її забрали, щоб
розширити це підприємство оборонного значення для всього тодішнього СРСР.
Протягом останніх 80 років історії села декілька разів змінювалось його адміністративне підпорядкування. До окупації у вересні 1939 р. Західної України Радянським Союзом Вовчинець входив до складу Угорницької гміни, а з 1940 р. вже мав
свою сільську раду. Та околиця міста, що нині знана іванофранківцям як мікрорайон
Софіївка, була за Австрії і Польщі присілком Вовчинця. Та в 40-х роках Софіївку
зробили центром району, до складу якого включили і Вовчинець. Потім це село
належало до Лисецького, Тисменицького, Івано-Франківського районів.
Після проголошення державної незалежності України його як окрему адміністративну одиницю підпорядкували Івано-Франківській міській раді. Сільрада
у Вовчинці й далі була, але реальних повноважень щодо розпорядження своїми
землями не мала. Хоча при виборі ділянок і погодженні документів під будівництво

bricklayers who made streets and roads in
the city. In 1911 exactly they built in their
village monument to the Ukrainian genius
Taras Shevchenko, which was one of the
first monuments in Precarpathian region.
During Soviet rule there was collective
farm in Vovchyntsi. In the early 80’s this village was recognized as non-perspective.
They even planned to destroy houses for
construction urban multi-storey buildings. After all, here in the late 60’s began
building of a large plant «Pozitron» for production of microelectronic devices, and
later it became part of production association «Rodon». In the 80 years the village
lost another 50 hectares of land – it was
taken to expand this enterprise of defensive significance for all former USSR.
After the proclamation of Ukraine’s independence village Vovchynets was subordinated to Ivano-Frankivsk City Council
as a separate administrative unit. The village council still acted there, but there
were no real levers of influence on the
disposal of their lands.
At present Head of the village is Mykhailo Nazar. First inhabitants of Vovchyntsi entrusted him to occupy this responsible post in 2002 for the first time, and
then on every subsequent election, they
consistently confirmed their trust in him
as the head of the village. Mr. Mykhailo,
whose speciality is technician-mechanic,
almost 20 years of his life were connected with work at «Pozitron» factory, and
thus in the association of «Rodon», he
recommended himself as a social activist, an enterprising, authoritative person
in Vovchyntsi village. For the period of
16 years of being head of the village, Mr.
Nazar managed to fundamentally change
the activities of the self-governing body
and the life of the village, to dispel people’s concern that their village was about

Урочисте відкриття ДНЗ «Ластів’ятко» у травні 2017 р. / Для кожної дитячої групи облаштовано ігрове приміщення і на території
ДНЗ / Свято першого дзвоника у школі
Ceremonial opening of the kindergarten «Lastivyatko « in May 2017 / For each children’s group there is game area at the territory of kindergarten / Holiday of
the first studies day in school
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СЕЛО
city, to inspire confidence in the future of
Vovchyntsi.
A newly-appointed head of the village
council started to work on the repair of
old premises of village council. In 2004
construction of new administrative building was began and after two years they
moved into it. On the second floor of this
building there are two offices of the medical outpatient department. The school
was completely renovated, the House of
Culture was constructed; before there was
no House of culture in the village.
As there was only one city kindergarten on the territory of the village, Mr. Mykhailo submitted to the deputies and to
community the idea to build their own
village pre-school educational institution,
taking into account the prospects of the
development of their village. Built on an
individual project kindergarten «Lastivyatko» consists of 8 groups of 24 children, it
has modern layout of premises, furniture, kitchen equipment, concert hall and
gyms, a swimming pool. The village council has reserved a place in another residential district «Krakow» for another kindergarten, taking into account that this
establishment shall occupy an area of not
less than a hectare, as well as «Lastivyatko»,
where each group has its own «territory»
in the yard so that children can stay in the
open air and play games. There are also
projects of two small kindergartens – construction companies have to commission
them together with housing.
The village council ensures that building companies strictly adhere to the general plan of Vovchyntsi, approved in 2010. This
document established official boundaries
of the village, including boundaries with
Ivano-Frankivsk, which hadn’t existed before village council made land-planning
project.

ВОВЧИНЕЦЬ

корпусів заводу «Позитрон» голова сільради обов’язково був серед членів відповідної комісії і теж залишав свій підпис.
Нинішньому сільському голові Михайлові Назару жителі Вовчинця вперше
довірили займати цю відповідальну посаду 2002 р., а потім і на кожних наступних виборах незмінно підтверджували свою довіру йому як керівникові села.
Михайло Мирославович за фахом технік-механік, майже 20 років (з 1979 р. до
1997 р.) його життя були пов’язані з роботою на заводі «Позитрон», а відтак в
об’єднанні «Родон». Зарекомендував себе громадським активістом, ініціативною,
авторитетною у Вовчинці людиною, і його 1998 р. обрали депутатом сільської
ради. Хоча сам він не місцевий, а походить із с. Сарників на Рогатинщині. Його
батько був комбайнером, мама – членом ланки, та й сам Михайло після служби в
армії трудився два роки в колгоспі, тож добре знає ціну нелегкої селянської праці.
Водночас М. Назар вельми любить село, вважає, що воно має певні незаперечні
переваги над містом. Навіть якщо стосовно побутових умов і поступається місту,
то ситуацію можна змінити на краще – це залежить передусім від самих селян, їх
наполегливості в досягненні поставленої мети. Такої думки завжди дотримувався
й далі дотримується Михайло Мирославович. І за 16 років головування зумів кардинально змінити – звісна річ, у позитивному сенсі – діяльність самоврядного
органу і життя села, розвіяти в людей тривогу, що цей населений пункт ось-ось
буде поглинутий обласним центром, вселити в них упевненість в майбутньому.
Розпочав свою діяльність новий голова сільради з ремонту тодішнього її старенького приміщення. 2004 р. приступили до спорудження, а через два роки
перейшли у новий адмінбудинок, на другому поверсі якого розміщено два кабінети
амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Капітально відремонтували
школу, звели Будинок культури, якого раніше у приміському селі не було.
Оскільки на його території до цього діяв лише міський дитсадок, то Михайло
Мирославович подав депутатському корпусу та громадськості Вовчинця ідею
(яку, правда, спершу далеко не всі підтримали), щоб з урахуванням перспективи
розвитку їхнього населеного пункту збудувати і свій сільський дошкільний навчальний заклад. Війт відмовився від типового проекту ДНЗ на користь індивідуального. Замовили проектно-кошторисну документацію, і з 2011 р. до 2017 р. тривало будівництво дитсадка. Хоч воно й затягнулося з певних об’єктивних причин,
зате «Ластів’ятко» – нині це гордість і окраса села. І це не просто заклад тимчасового перебування дошкільнят, бо відповідає усім вимогам ДНЗ – має сучасні
планування приміщень, меблі, обладнання кухні, актовий і спортивний зали, плавальний басейн, тут є аж 8 груп по 24 дітей. Та, як прогнозує М. Назар, населення
Вовчинця зростатиме, тож у житловому кварталі «Краківський» сільська рада
зарезервувала місце під ще один ДНЗ з тим, щоб цей заклад не був затиснутий
між багатоповерхівками, а займав площу не менше гектара, як і «Ластів’ятко», де
й надворі кожна група має свою «територію» для перебування дітей на свіжому
повітрі та ігор. Запроектовано і два невеликі дитсадки – забудовники повинні
будуть здати їх разом із новим житлом.
Сільська влада стежить за тим, щоб вони чітко дотримувались розробленого
й затвердженого ще 2010 р. генерального плану с. Вовчинця. Цим документом

Своє мистецтво демонструють односельцям аматорські колективи Будинку культури
Village’s amateur groups of the House of Culture show their art to villagers
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встановлено офіційні, в т. ч. з м. Івано-Франківськом, межі села, яких до виготовлення проекту землеустрою на замовлення сільради не було, що й відкривало
«лазівки» для порушень чинного законодавства як суб’єктами господарювання, так
і владними структурами міського та обласного рівнів.
Недавно на місці старої споруди сільради та ФАПу почали зводити будинок,
на першому поверсі якого розмістять амбулаторію і туди перейдуть сімейні лікарі.
На другому поверсі надаватимуть адміністративні послуги – людина зможе тут
же, в селі, отримати потрібну довідку, зареєструвати своє місце проживання чи
майновий стан, а не їхати задля цього в міський ЦНАП і вистоювати в черзі.
Тепер у Вовчинці, маючи на рахунку достатній обсяг коштів, на кожний рік формують бюджет розвитку сільського бюджету, щоб фінансувати ремонт існуючих і
будівництво нових об’єктів соціальної інфраструктури села. Тут заасфальтували
дороги не тільки на центральній, а й уже майже на всіх бічних вулицях, увечері і
вночі освітлюють їх енергоощадними діодними лампами.
Зробити ж бездотаційним сільський бюджет новообраному війтові вдалося ще
2003 р. Починав він з того, що разом із землевпорядником, якого раніше в штаті
сільвиконкому не було, обійшли пішки всю, на той час іще не розмежовану з містом,
територію села, аби з’ясувати, кому все ж таки об’єднання «Родон» та інші підприємства, фізичні особи – підприємці платять (чи взагалі не платять) за використання чималих ділянок вовчинецької землі з господарською метою. Домоглися укладення ними із сільською радою договорів про оренду тих ділянок, про
відрахування в сільський бюджет і податку з доходів фізичних осіб – усіх тих, хто
працює на цих підприємствах та у приватних підприємців. Також продали деяким
фірмам земельні ділянки, на яких стоять придбані ними у «Родону» приміщення.
Отак сільська рада отримала вагомі грошові надходження, яких раніше і близько
не мала.
Село, де на початок 2018 р. було зареєстровано 2 647 жителів, має і примножує
добрі традиції духовності й культури. Святкові заходи, концерти в Будинку культури,
поставлені силами його колективів художньої самодіяльності, збирають чимало
глядачів. А трибуни збудованого тут сучасного стадіону заповнюють під час футбольних матчів уболівальники команди «Ніка Вовчинець» – учасниці першості
м. Івано-Франківська. Тепер спортивну честь приміського села поряд із колективом
дорослих гравців захищає і юнацька команда «Ніка Вовчинець», яку заявлено у
2018 р. для участі в першості України серед юнаків U-19, створено для неї необхідну матеріальну базу. Відповідно до прийнятого виконкомом сільської ради
рішення підписано договір про співпрацю з футбольним клубом «Ніка», під егідою якого виступає новостворена команда із 17-18-річних випускників ДЮСШ
цього клубу. Отож команди із різних регіонів нашої держави приїжджають до
Вовчинця, і це, безперечно, викликає підвищений інтерес до матчів у місцевих
любителів футболу. У селі вже понад два роки діє секція «Ніки», де займаються з маленькими хлопчиками. Програмою розвитку цього ігрового виду спорту в м. ІваноФранківську передбачено створити в с. Вовчинці, яке має для того належні умови, дитячу футбольну академію. У ній готуватимуть майбутніх гравців високого
класу.

Recently, on the site of the old building
of the village council and medical outpatient point construction of new house has
begun. On the first floor of it there will be
medical outpatient point where doctors of
general practice will work. On the second
floor administrative services will be provided. People will be able to get the necessary document here on the place in the
village and not to go to Ivano-Frankivsk.
At present, having enough money on account, budget of village’s development
is being formed in Vovchyntsi, in order to
finance the repair of existing and construction of new social infrastructure objects of
the village. Here, roads were paved on the
central and almost on all the side streets,
they are lightened with energy-saving diode lamps. Head of the village managed
to make unsubstantiated budget of the
village in 2003. His first step was walking
across all the territory that wasn’t separated with the territory of the city at that time
together with the land surveyor, who had
never been employed before at the village executive committee. They achieved
that all enterprises and entrepreneurs signed lease agreements on land, deduction
of income tax of individuals employed
there to budget of the village. So the village council received significant money receipts. 2,647 inhabitants are registered in
the village at the beginning of 2018. The
village has and multiplies good traditions
of spirituality and culture. Festive events,
concerts in the House of Culture, staged
by the forces of its amateur groups, gather a lot of spectators. Football team «Nika
Vovchynets» – members of the championship of Ivano-Frankivsk train on the modern stadium built here. The youth team
«Nika Vovchynets» was declared for 2018
to participate in the Ukrainian championship among U-19 boys.

Після вшанування футбольної команди «Ніка Вовчинець» – фото на згадку із сільським головою М. Назаром / Футбольний поєдинок на
газоні зі штучним покриттям / Миттєвості матчу на сільському стадіоні
After honoring the football team «Nika Vovchynets» – a photo for memory with Head of the village M. Nazar / Football match on the artificially lit lawn /
Moments of the match at the village stadium
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Село Крихівці
Івано-Франківська міська рада
Крихівецька сільська рада
76493, с. Крихівці, пл. Двір, 1

Village of Krykhivtsi
Krykhivtsi village Сouncil
Ivano-Frankivsk city Сouncil
1, sq. Dvir, v. Krykhivtsi, 76493

Гаргат Мирон Миколайович
сільський голова
Myron Gargat
head of the village

Krykhivtsi is located between rivers
Bystrytsya Solotvynska and Mlynivka on
the banks of these rivers. The first written
mention of the village dates back to 1427,
name of this village has been written as
Krekhivtsi until 1947, but a number of
researchers claim that it has 6-thousandyear history. According to their reasonable hypotheses, krekhivtsi is the ancient
Slavic tribe from the union of white Croats, and Krekhivtsi-settlements are the fortified yard of the descendants of the head
of the Krekha family, which was founded
probably in the past and ancient Slavic
tribal times (I-VII centuries) or at least during the period of proto-state formations
of white Croats (VIII-IX centuries).
In 1900 in Krekhivtsi there were 1 262
habitants, including 1 166 Greek Catho-

+380 34 2 75-30-03
rada@krykhivtsi.if.ua

Крихівці розташовані у межиріччі Бистриці Солотвинської і колись повноводної Млинівки та на берегах цих річок. Першу писемну згадку про село, назву
якого до 1947 р. писали як Крехівці, відносять до 1427 р., проте ряд дослідників
стверджують, що воно має 6-тисячолітню історію. За їхніми аргументованими гіпотезами, крехівці – то давньослов’янське плем’я із союзу білих хорватів, а Крехівціпоселення – укріплений двір нащадків голови роду Креха, заснований імовірно
ще в пра- та давньослов’янські племінні часи (І-VII ст.) або принаймні в період протодержавних утворень білих хорватів (VIII-ІХ ст.).
На 1821 р. у Крехівцях, згідно з Францисканською метрикою, налічувався 81
власник земельних ділянок, у т. ч. двір (т. зв. домінікальне володіння, будинок № 1) і
парохія. В архівному документі за 1832 р. вказано, що дідичем Крехівців та патроном
місцевої церкви Успіння Пресвятої Діви Марії був Антоній Ромашкан. Дідичі Крехівців – Ромашкани – відома на Прикарпатті, Буковині та в Польщі давня вірменська
шляхетська родина вірмено-католицького віровизнання, яка мала власний герб.
Одним із найвпливовіших членів цієї родини в ХІХ ст. був барон Микола Ромашкан
(1811-1882 рр.), власник дібров на Городенківщині, довічний член верхньої палати
австрійського парламенту, який на поч. 1840-х рр. побудував на нинішній території
міського парку палац – родинну резиденцію його сім’ї (нині ресторан «Францішек»),
господарські споруди та ставки. Власник маєтку в Крехівцях Антоній Ромашкан (17961863 рр.) ймовірно був стриєм Миколи Ромашкана. Цей маєток у другій половині ХІХ ст. належав наймолодшому синові Миколи Ромашкана – Францішку (повне
ім’я – Франц-Микола, 1851-1935 рр.) – знаному піаністу, композитору, засновнику
та голові польського Музичного товариства ім. С. Монюшка в Станиславові. Він як
меценат допомагав і українському хоровому товариству «Боян».

Новий адмінбудинок сільської ради / Житловий масив «Калинова слобода» розташований на території колишнього двору у Крихівцях
The new administration of the village council / The residential complex «Kalinova sloboda» is located on the territory of the former yard in Krykhivtsi
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1900 р. населення Крехівців становило 1 262 особи, в т. ч. 1 166 греко-католиків,
77 римо-католиків, 13 юдеїв та ін. У селі тоді було 220 будинків, 13 із яких містилися
на двірських теренах, їх власникам належало 379 із 1 064 га земель, якими володіли
місцеві жителі. На території панського маєтку-двору в центрі села після Другої
світової війни й аж до 2005 р. розташовувалась військова частина.
А в період Першої світової війни, 24 липня 1917 р., відбулася відома битва
під Kрехівцями, внесена в підручники воєнної історії Польщі. 1-й полк польських
уланів протягом п’яти годин героїчно стримував наступ німців, за що дістав почесну
назву 1-го полку уланів Креховецьких. Напередодні цієї битви вони ж самовіддано
захистили м. Станиславів від безчинств та злочинів деморалізованих російських
військ, що відступали. Під час війни внаслідок попадання снаряда у селі згоріла
церква, і до побудови нової в 1928 р. богослужіння відбувалися в помешканні пароха о. Іоанна Ісаєва.
1926 р. у Крехівцях налічувалось 1 304 мешканці. В цей час на території села
працювали фабрика вати, млини та ін. У період 20-30-х рр. XX ст. тут активно діяли
українські товариства й організації «Просвіта», «Союз українок», «Рідна школа»,
«Пласт», ОУН. Читальню «Просвіти» в селі заснували ще 1902 р.
Чимало його уродженців залишили після себе слід в українській історії. Із
роду Креховецьких-Княгиницьких походили: архімандрит Овруцький і Слуцький Теофан Креховецький (рідний брат Івана Креховецького – видатного військового діяча й дипломата, соратника Богдана Хмельницького), з 1679 р. Київський митрополит у Великому князівстві Литовському; світський намісник Галицької митрополії на поч. XV ст. Ігнатій Крехович; ігумен Манявського скиту
Теодозій (в миру Дмитро Княгиницький, братанек Івана Креховецького). У Крехівцях жили предки засновника того скиту Йова Княгиницького. Із родинного
гнізда Креховецьких вийшли також Іван з Креховець і Княгинина – каштелян
(управитель) Галицького замку, співвласник Княгинина та Васько Креховецький –
асесор земського суду, галицький земський комірник, дідич Крехівців.
Відомі такі уродженці й мешканці села у пізніші часи: Дмитро Загайкевич (18821935 рр.) – старшина УГА, визначний кооперативний і просвітній діяч у Станиславові, професор семінарії, член дирекцій залізниць у містах Станиславові та
Радомі; Антін Дівнич, випускник Краківського університету, хорунжий УСС і УГА,
член УВО, публіцист, активний громадський діяч, член правління – головного виділу товариства «Просвіта» в Ужгороді, заступник голови, а згодом голова м. Бібрки
(1941–1942 рр.), розстріляний гестапо 1943 р. у Львові; Ольга Дівнич, дружина
Антіна Дівнича (уродженка Коломиї з родини Завадських) – знана у міжвоєнний
період і після війни виховниця, театральна діячка, провідна акторка театрів «Просвіти»; Євгенія Яценович – учасниця І з’їзду «Товариства руських женщин» у Станиславові (1884 р.); Михайло Ткачук – член повітової Господарської ради у Станиславові, обраної в період ЗУНР, у грудні 1918 р.; Іван Дяків, 1926 р. н., стрілець УПА
сотні Гамалії куреня Грегота.
У наші часи добре відомі: Дмитро Влашин – репресований тоталітарним режимом український патріот і поет; Лілія Григорович – народний депутат України ІІ-VI
скликань, голова «Союзу українок»; Микола Малофій – професор, заслужений

lics, 77 Roman Catholics, 13 Jews and
others.
During the First World War, July 24,
1917, a famous battle was near Krekhivtsi,
introduced in the textbooks of the military history of Poland. The 1st Regiment
of the Polish Uhlans for five hours has heroically restrained the German offensive,
and before that it selflessly defended the
city of Stanislaviv from the crimes of demoralized Russian troops that turned up.
In 1926, there were 1 304 inhabitants
in Krekhivtsi. At that time, a factory of cotton wool, mills and others worked in the
village.
Krykhivtsi village council was subordinated to the Ivano-Frankivsk city council
in 1982. Nowadays, the village chairman
is Myron Gargat. In 2015, the village
council moved to the new administration building, where also were located
the post and bank departments, the police station, the library, the room museum
of Krykhivtsi.
Today, about 9 thousand people are
officially registered in the village, but in
fact over 12 thousand people live here.
This together with asphalt covering of
roads, street lighting, city bus routes to
the village, its gasification, available water
supply and sewage systems proves that
Krykhivtsi in fact, has already become a
town.
In 1994 the school moved into a new
building and was reorganized into school
of secondary education. In 2017, the first
kindergarten in Krykhivtsi was opened,
and the second one is being erected.
The outpatient clinic of general practice of family medicine serves more than
12 thousand people, including about
1500 children. Modern equipment makes
it possible to perform laboratory tests
here, to make patients electrocardiogram,

Пам’ятний знак на честь скасування панщини, включений до реєстру «Звід пам’яток історії та культури України» / Пам’ятник Т. Шевченку / Меморіальний комплекс – одна з перших на Прикарпатті, насипана 1991 р., символічна могила борцям за волю України
A memorable sign in honor of the cancellation of the bondhold, included in the register «Register of History / Monument to T. Shevchenko / In the center of the
open memorial complex of 2007 – one of the first in the Carpathian region, made in 1991, the symbolic grave of the fighters for the freedom of Ukraine
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as well as physical procedures, massage,
electrophoresis. In this establishment there are also rooms for ultrasound diagnostics and women’s room, a day hospital for
two beds is organized.
Krykhivtsi is one of the spiritual centers of the Precarpathian region. Since
1996, the spiritual center of the Conventual Family of the Congregation of the Incarnate Word in Ukraine has been placed
here. Here also act the male convent of
the Congregation of the Incarnate Word,
the community of St. Pope John Paul II,
the provincial house of the Servants of the
Lord and the Virgin Mary of Matar, the novitiate of the SSGDMM of Jehoshaphata
Gordashevskaya. In 2004 here was found
the City of Mercy of St. Nicholas by the Sisters of Servants and now here stay those
who need special help - elderly disabled
people, single mothers with newborn babies, with the permission of parents - children from poor families. In 2013 the temple of the Holy Equal-to-the-Apostles Cyril
and Methodius was blessed. Today, the
temple of Protection of the Blessed Virgin
is being built in the village, the groundwork of which was laid and blessed in
2016, to the 25th anniversary of Ukraine’s
independence and in the year of the 90th
anniversary of blessing the groundwork
under the current Church of the Assumption of the Blessed Virgin.
In 2017, the People’s House moved
to a former military club building, which
was reconstructed at the expense of the
rural budget. This cultural establishment
is famous for folk amateur theater, folk
and dance groups, women’s and men’s
vocal ensembles. In Krykhivtsi every year
are organized solemn meetings, festive
concerts, folk ceremonial holidays of the
winter cycle, Easter hayivkas, religious
procession to the Green holidays, conse-

КРИХІВЦІ

МІСТА І СЕЛА ОБЛАСТІ

лікар України. Близько 60 уродженців і жителів села брали чи нині беруть участь в
АТО (ООС).
Крихівецьку сільську раду було підпорядковано Івано-Франківській міській
раді 1982 р. Нині сільським головою є Мирон Миколайович Гаргат. 2015 р. сільська
рада справила входини у новому адміністративному будинку, де розмістили також
відділення зв’язку та банку, дільничний пункт поліції, бібліотеку, кімнату-музей
Крихівців.
На сьогодні в селі офіційно зареєстровано близько 9 тис. осіб, а реально проживає більше 12 тис. Це, як і асфальтне покриття доріг, вуличне освітлення, маршрути міських автобусів до села, здійснена його газифікація, прокладені мережі водопостачання та каналізації, засвідчує: Крихівці, по суті, вже стали містечком.
Сільська школа була реорганізована в загальноосвітню середню (нинішній
директор – Світлана Каспрук) 1994 р., коли перейшла у новозбудоване приміщення.
Нещодавно капітально відремонтували його другий поверх та їдальню, підготовлено проект реконструкції будинку ЗШ І-ІІІ ст. для облаштування тут актової зали і
збільшення кількості класних кабінетів. Здійснилася давня мрія крихівчан: у травні
2017 р. на масиві «Калинова слобода» відкрито перший у Крихівцях дошкільний
навчальний заклад – «Котигорошко», тепер споруджують і другий, заплановано
будівництво ще двох ДНЗ.
Створена 2011 р. на базі ФАПу амбулаторія загальної практики сімейної медицини (завідувач – Ольга Бойчук) обслуговує понад 12 тис. населення, в т. ч. близько
1 500 дітей, із них майже 200 – віком до одного року. Сучасне обладнання дає змогу
виконувати на місці, в селі, а не їхати задля цього до міста, лабораторні дослідження, обстеження з ЕКГ-діагностики. У закладі є і кабінети УЗД й оглядовий для жінок,
роблять фізпроцедури, масаж, електрофорез. При амбулаторії організували денний
стаціонар на два ліжка. 2017 р. вона підтвердила статус «Чиста лікарня безпечна
для пацієнта», наданий їй асоціацією «Служба організації інфекційного контролю»
та Асоціацією медичних сестер України.
Крихівці – один із духовних центрів Прикарпаття. Нині в селі будують храм
Покрови Пресвятої Богородиці, фундамент якого заклали й освятили 2016 р., до
чвертьвікового ювілею незалежності України та в рік 90-ліття освячення фундаменту під чинну церкву Успіння Пресвятої Богородиці (парох із 1998 р. – отець-мітрат Володимир Чорній). 2013 р. освячено збудований на масиві Крихівці-Долина
храм Святих Рівноапостольних Кирила і Методія (адміністратор з 2007 р. – о. Йосафат Бойко, ВС). З 1996 р. Крихівці стали духовним осередком Чернечої Родини Згромадження Воплоченого Слова в Україні. Тут містяться чоловічий монастир Згромадження Воплоченого Слова, спільнота Святого Папи Івана Павла ІІ,
провінційний дім сестер Служебниць Господа і Діви Марії з Матара, новіціат
ССГДММ ім. Йосафати Гордашевської. У заснованому 2004 р. сестрами Служебницями Містечку милосердя Святого Миколая перебувають ті, хто потребує особливої допомоги, – літні неповносправні люди, одинокі матері з новонародженими
дітьми, з дозволу батьків – діти з неблагополучних сімей.

Крихівецька ЗШ І-ІІІ ст. / Амбулаторія загальної практики сімейної медицини / Благодійний фонд «Карітас» Івано-Франківської архієпархії
УГКЦ у Крихівцях / Пам’ятка архітектури – дерев’яна церква Успіння Пресвятої Богородиці
Krykhivtsi school of І-ІІІ grades/ Outpatient clinic of general practice of family medicine / Charitable Foundation «Caritas» of Ivano-Frankivsk Archdiocese of the
UGCC in Krykhivtsi / Architectural monument – wooden church of the Assumption of the Blessed Virgin
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У грудні 2017 р. Народний дім (директор – Іван Малик) перейшов у реконструйоване за кошти сільського бюджету приміщення колишнього клубу військової частини. Крихівецький заклад культури славиться народним аматорським театром (режисер – Валентина Яковишина), фольклорним колективом «Криниченька»,
жіночим вокальним ансамблем «Мелодія», чоловічим вокальним ансамблем «Джерело», гуртом «Новий день», танцювальним колективом «Натхнення». У селі щороку проводять урочисті віча, народно-обрядові свята зимового циклу, Великодні
гаївки, Хресну ходу на Зелені свята, освячення могил та пам’ятних хрестів, Чин
благословення полів і урожаїв (т. зв. екзорцизми полів), храмові празники двох парафій, свято Покрови Пресвятої Богородиці, широко відзначають День незалежності України. Традиційно у програмі Дня села – урочисті Божественні Літургії в
церквах, віче на Меморіальному комплексі борцям за волю України, святковий концерт, нагородження активних мешканців села і найкращих спортсменів, спортивні
змагання, танці, феєрверк.
До 25-ліття незалежності України на Меморіальному комплексі встановили
пам’ятні плити загиблим 1950 р. в Крихівцях воїнам УПА Миколі Костишину (псевдо
«Шпіон», «Боєвий») і Дмитрові Римарю (псевдо «Ластівка») та героям, полеглим
у московсько-українській війні на Донбасі, – молодшому лейтенанту медичної
служби, старшому ординатору госпітального відділення окремої медроти ім. Пирогова Національної гвардії України Ярославові Чомку (1984-2015 рр.) і старшому
лейтенанту міліції, заступнику командира взводу, миротворцю Петрові Безпальку
(1980-2014 рр.).
Сільська футбольна команда ФК «Крихівці» (у 1934-1939 рр. називалася «Вихор»,
у 1939-2018 рр. – «Хортиця») неодноразово була переможцем чемпіонату й володарем Кубка Івано-Франківська. Стадіон із критою трибуною нині реконструюють –
облаштовують для футболістів комфортні роздягальні з душовими й санвузлами.
Декілька разів на рік відбуваються «Богатирські ігри», якими пропагують серед мешканців села здоровий спосіб життя.
Економіка Крихівців – це приватні підприємства, що сплачують податки до сільського та інших бюджетів. На території приміського села діють ковальський цех
(ПП Шпак Я. С.), майстерня з фарбування авт (ПП Гриш Д. М.), майстерня з ремонту
авт й автомобільних шин (ПП Сергенюк М. М., Сергенюк М. В.), ринок з продажу
автозапчастин (ТОВ «Карбон»), станції з бензо- та газозаправки авт, база з продажу
теплоізоляційних матеріалів ТОВ «ОлкомБуд», ринок будматеріалів, «Льодова арена» (ТОВ «КГД»), продовольчі магазини й кафе місцевих підприємців.

Любов СОЛОВКА,
член Національної спілки краєзнавців України

cration of graves and memorable crosses,
the ordinance of the blessings of fields
and harvest, the temple holidays of two
parishes, the holiday of the Protection of
the Blessed Virgin, the Independence Day
of Ukraine and the Village Day are widely
celebrated.
To the 25th anniversary of Ukraine’s
independence in the Memorial complex,
memorial plaques were installed to commemorate warriors of the Ukrainian Insurgent Army, namely, to Mykola Kostyshin
and Dmitriy Rymar, and to heroes who
fell in the current Russian-Ukrainian war
in Donbass, the younger lieutenant of the
medical service Yaroslav Chomk (19842015) and senior lieutenant of the police,
deputy of platoon commander, conciliator Peter Bezpal (1980-2014).
The village football team FC «Krykhivtsi» has repeatedly been the winner of the
championship and the winner of the Cup
of Ivano-Frankivsk. The stadium with a
covered tribune is now being reconstructed - comfortable dressing rooms with
showers are organized for football players.
Several times a year “Bogatyr Games” take
place, which promotes a healthy lifestyle
among the inhabitants of the village.
The economics of Krykhivtsi includes
private enterprise that pay taxes to rural and other budgets. In the territory of
the suburban village there is a forging
workshop (PE Shpak Y.S.), a workshop for
painting cars (PE Grish D.M.), a workshop
for the repair of cars and automobile tires
(PE Sergenyuk M.M., Sergenyuk M.V.) , the
market for the sale of automobile parts
(LLC «Carbon»), stations for petrol and
gas refueling, base for the sale of thermal
insulation materials LLC «OlcomBud», the
market for building materials, «Ice Arena»
(LLC «KGD»), food shops and cafes of local
entrepreneurs.

Храм Святих Рівноапостольних Кирила і Методія УГКЦ, освячений 2013 р., та Монастирсько-парафіяльний центр ім. Святого Папи Івана Павла ІІ, відкритий 2017 р. на масиві Крихівці-Долина / Містечко милосердя Святого Миколая
Church of the Holy Apostles Cyril and Methodius of the UGCC, blessed in 2013, and Monastery and Parish Center named after St. Pope John Paul II, opened in 2017
on the massif Krykhivtsi -Dolyna/ The city of Mercy of St. Nicolas

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина
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Село Микитинці
Івано-Франківська міська рада
Микитинецька сільська рада
76494, с. Микитинці, вул. Грицишина,10

Village of Mykytyntsi
Mykytyntsi village Сouncil
Ivano-Frankivsk city Сouncil
10, Grytsyshyna St., v. Mykytyntsi, 76494

Сіщук Михайло Петрович
сільський голова
Mikhaylo Sishchuk
head of the village

Mykytyntsi is a cozy and comfortable
to live in village that harmoniously combines history and traditions with modern,
up-to-date trends and community requests. The village is located on the eastern outskirts of Ivano-Frankivsk. The area
of the villages is 1226 ha. The village council was reinstated on 1-st of March, 1991,
and since October 2006 the council has
been in a reconstructed building.
There are up to 100 enterprises of different types of ownership in the village,
including well-known investment and
industrial enterprises such as «Tyco Electronics», «Electrolux», «Bakery Products»,
«ATP-12669», 10 garden enterprises, residential blocks «Tysmenetskii», «Yuvileinyi»,
«Veselka richkova», educational institutions of different levels of accreditation.
The village has its anthem, coat of arms
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+380 34 2 55-44-52
+380 34 2 78-72-73
www.mykytyntsi.if.ua
mykytynci@gmail.com

Село Микитинці розташоване на східній околиці м. Івано-Франківська. З півночі воно межує із с. Угорники (межею розподілу є вул. Тисменицька), з півдня – із
сусіднім Хриплином. Зі сходу пролягає межа із м. Тисменицею, а із заходу межею
розподілу з обласним центром є вул. Чебрецева, що прилягає до дамби р. Бистриці
Надвірнянської, частина вул. Декабристів та прилеглих до неї вулиць масиву «Рінь».
Площа земель села – 1 226 га.
Сільську раду відновлено 1991 р. з 2006 р. Вона перебуває у реконструйованому приміщенні колишньої Микитинецької початкової школи.
На території села функціонують близько 100 підприємств різних форм власності,
зокрема відомі інвестиційно-промислові підприємства «Тайко Електронікс», «Електролюкс», «Комбінат хлібопродуктів», «АТП – 12669», розташовані 10 садових товариств, житлові масиви «Тисменицький», «Ювілейний», «Веселка річкова», навчально-виховні заклади різних рівнів акредитації.
У селі є підприємства сфери послуг ( магазини, мотелі, перукарні, аптеки, сауни),
медична амбулаторія, Микитинецька загальноосвітня школа I-III ст., завершується
будівництво дошкільного навчального закладу.
Чисельність населення в історичному розрізі:
Роки

1857

1890

1921

1943

1989

2016

Чисельність

705

1214

1828

1254

4080

5076

Село має герб і прапор (затверджений 05.04.2012 р. 13-ю Сесією Микитинецької
сільської ради), у якому використано вихідні дані про історичне минуле населеного
пункту: постать святого Микити – засновника села, який в одній руці тримає Хрест, а
в іншій – чашу, на срібному полі герб власників Микитинців, Мисловських – «Топор»,
на зеленому полі зображено соловейка – святу і вільну Божу пташку, символ таланту, адже Микитинці давно мають співочу традицію. Цифра «1510» вказує на першу

Панорама Микитинців

Музей історії села

Panorama of Mykytyntsi

Museum of the village’s history
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офіційну згадку про село в архівних документах. Автори проекту – краєзнавець Ростислав Гандзюк і секретар сільської ради Галина Марків.
Пам’яткою історії Микитинців є колишнє приміщення будинку-читальні «Просвіти», збудоване з ініціативи та коштом Володимира Грицишина, тодішнього управителя школи (Народний дім), діяльність якого є важливою віхою в житті села та
відома на теренах області. При Народному домі діють 3 народні аматорські колективи, 3 молодіжні ансамблі, танцювальний колектив, гурток образотворчого мистецтва, гурток художнього читання, 2 клуби за інтересами.
2008 р. з нагоди Дня Незалежності у спеціально відведеній кімнаті Народного дому відкрито музей історії села. Інформаційні стенди відтворюють життя
микитинецької громади у найдавніші часи, в роки німецької займанщини, в період
більшовицької окупації, а також сучасний громадсько-культурний та духовний
розвій села. На титульних стендах із промовистою назвою «Від першовитоків до
сьогодення» – копія карти відомого французького мандрівника Гійома де Боплана,
на якій нанесено і с. Микитинці. Зібрані завдяки громаді світлини, документи, експонати, предмети побуту відтворюють життя і побут микитинців.
Серед найцінніших експонатів музею – одяг нареченої поч. XX ст., традиційні
микитинецькі костюми, предмети повсякденного побуту, унікальні саморобні цимбали, виготовлені жителями села на засланні, нагрудний знак вояка польської армії,
жорна періоду 30-х рр., піка, якою енкаведисти розшукували криївки українських
підпільників, перший синьо-жовтий прапор, піднятий над селом. Над експозицією
музею працювали краєзнавець Ростислав Гандзюк, художники-оформлювачі Іван
та Андрій Гавриліви, секретар ради Галина Марків. Щороку в музеї відбувається
краєзнавче свято, на якому першокласників приймають у члени місцевої громади.
Відомими краєзнавчо-історичними пам’ятками на території населеного пункту є
погруддя Тараса Шевченка (автор – мешканець села Іван Гринів), погруддя Степана
Бандери, встановлене біля підніжжя символічної могили «Борцям за волю України»
(автор – Василь Вільшук), відновлений на колишньому місці – вул. Юності – «Хрест
на честь скасування панщини», виготовлений за сприяння місцевих підприємців.
Історія приміського села Микитинці не менш цікава, ніж історія сусідніх Станиславова чи Тисмениці. Вперше в архівних документах Микитинці згадуються 1510 р.
Тоді село належало Познанському воєводі Андрієві Самотульському. 1672 р. у селі
побував відомий французький мандрівник Ульріх фон Вердун, котрий у своєму щоденнику зробив помітку: «Зі Станіславова піщаними полями і через малий струмок
до Микитинців півмилі. Це мале село з руською церквою». Уперше в архівних документах микитинецький храм згадується 1554 р., як зведений 1536-1554 рр. Першим відомим парохом був Ян Коблянський, згаданий у церковних візитаціях, датованих 1740-м, 1756 рр. 1815 р. парохом храму став Яків Рошкевич (1790-1866 рр.) –
батько Ольги та Михайлини Рошкевич. 1820 р. селяни звели нову дерев’яну церкву. Нині храм св. Микити розташований у центрі села і є пам’яткою історії та архітектури. Саме у цьому храмі 1989 р. з благословення єпископа Павла Василика 28
священиків приймали присягу на вірність Греко-Католицькій Церкві.
З історичним минулим села та церкви пов’язані імена відомих громадських
діячів краю та України. Більш як сто років тут мешкала родина відомої буковинсь-

Відзначення Дня Незалежності біля погруддя С. Бандери

Церква св. Микити

Celebrating the Independence Day near monument to S. Bandera

Church of St. Mykyta

and flag. The outstanding building in
terms of history of the village is the People’s House, known on the territory of the
region. In 2008, a museum of village history was opened on the occasion of the
Independence Day.
Famous monuments include the bust
of Taras Shevchenko, the bust of Stepan
Bandera, the restored «Cross in honor of
the abolition of the battleship».
Mykytyntsi are mentioned in the archival documents in 1510 for the first time,
and the first mention about temple of St.
Mykyta was in 1554. The first well-known
pastor was Jan Kobliansky, and from
1815-Yakov Roshkevich (1790-1866), who
was father of Olga’s and MikhailinaRoshkevich. Today the temple of St. Mykyta is
situated in the center of the village and is
a memorial of history and architecture. It
was in this temple on December 16, 1989,
with the blessing of Bishop PavelVasilik, 28
priests took an oath of allegiance to the
Greek Catholic Church.
The names of famous public figures
of the region and Ukraine are related to
the historical past of the village and the
churh: the families of the writer Olga Kobilyanska, the organizer of the Free Cossacks
Roman Samokishin, the famous doctor,
the public-political figure of Roman Yarossevych, a member of the Ukrainian Medical Society (UMS) and Vasyl Dzovinsky, the
hero of the national liberation movement
in Ukraine from 1914-1947, the centurion
of the Ukrainian Sichovuh Strilzivand UGA,
UPA leader, public figure and politician,
governor of the local school Volodymyr
Hrytsyshyn, initiator of creation reading
hall «Prosvita» (1908) and choir (1890), and
in organization of its activity parcicipated
Denis Sichynsky, a well-known Galician
composer. Today the choir «Pervotsvit» is
the oldest artistic collective of the region.

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина
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СЕЛО
In 2001 there was opened the modern premises of the local school, which
has close cooperation with the Center
for Professional and Continuing Education «Electric» in the city of Novaya Sul,
LubukVoivodship, Republic of Poland. The
construction of a preschool educational
establishment is being completed.
In 2006 Mikhail Syschuk was elected to
the position of village chairman. In April
of the same year, the publication of the
information bulletin «Voice of the community» was launched.
In May 2006 village development
plan was approved and a strategy for its
development was developed, measures
were taken to receive funds to budget of
the village. The project of establishing the
boundaries of the village and the normative-monetary valuation of land was developed and approved. The General plan
of the territory was approved and the
priorities of the community were identified: development of the village of the European type, creation of favorable conditions for the inhabitants’ quality living and
improvement of the village, improvement
of sanitary and ecological conditions,
funding and use of the village’s budget,
community involvement in village development, openness, tolerance, integrity,
responsibility of the authorities and the
community.
In the village during period of 20062017, taking into account community
offers, adhering to the principles of economy, graduality, relevance and objectivity,
set tasks in the ecological, informational,
communal, cultural and artistic, pedagogical and social-spiritual spheres of village
life are implemented.
Nowadaysthe infrastructure in the village is well developed - the village is completely illuminated, lamps are replaced by
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кої письменниці Ольги Кобилянської. Український поет, перекладач, літературознавець, директор Чернівецького літературного музею О. Кобилянської Володимир
Вознюк, досліджуючи творчість і життєпис письменниці, звернув увагу на цитату у її
спогадах, написаних для мовознавця і громадсько-політичного діяча Буковини Степана Смаль-Стоцького: «На жаль, дідо Яків Кобилянський і батько його, греко-католицький парох у Микитинцях у Галичині, не подбав про те за життя, щоб диплом
шляхетства заховався для одинака сина». Сліди священичої родини Кобилянських
у Микитинцях губляться в першій половині 1780-х рр.
З Микитинцями було тісно пов’язане життя громадсько-політичного діяча, управителя місцевої школи Володимира Грицишина (1865 р. н.). За його активної участі в селі побороли москвофільство, створили читальню «Просвіти» (1908 р.) та хор
(1890 р.), до роботи якого багато зусиль доклав Денис Січинський – відомий галицький композитор. 26 травня 1909 р. Січинський помер, і на його похороні співали станиславівський «Боян» і хор села Микитинці. Нині хор «Первоцвіт» вважається найстарішим мистецьким колективом області і є гордістю культурного життя не тільки Микитинців. Колективом керували відомі у краї люди: Іванна Лапук, сотник УПА
Степан Коваль, Василь Дзівінський, Богдан Ганушевський, Ігор Семків, Ганна Карась.
1892 р. на запрошення В. Грицишина та просвітян село відвідав Іван Франко – тоді
він разом із Павликом приїздив до Станиславова на віче радикалів.
У Микитинцях деякий час жив і відійшов у вічність полковник армії УНР, організатор Вільного козацтва Роман Іванович Самокишин. В експозиції Державного музею театрального та кіномистецтва України збереглися афіші вистав, на яких поряд
з такими корифеями, як Марія Заньковецька, Панас Саксаганський, Любов Ліницька,
є прізвище і Романа Самокишина. Останні роки життя він провів у Микитинцях, де і
помер 1971 р. та похований на старому цвинтарі в одній могилі з дружиною Анною.
Ще однією непересічною особистістю був лікар, громадсько-політичний діяч Роман
Яросевич, член українсько-лікарського товариства (УЛТ). Після знищення міського
цвинтаря (тепер Меморіальний сквер) родичам дозволили перепоховати останки Романа Яросевича на цвинтарі у Микитинцях. На завжди залишиться у пам’яті
жителів і Василь Дзівінський, громадський і культурний діяч, Герой Національновизвольного руху в Україні 1914-1947 рр., сотник Українських Січових Стрільців,
УГА, провідник УПА, якого розстріляли 1947 р. Нині іменем героя названа вулиця в
селі і збережено обійстя родини Дзівінських. Залишили свій слід в історії села також
громадський діяч Олекса Маланюк, розстріляний перед синагогою під час вистави
«Шаріка»; Микола Яновський – Член спілки письменників України, лауреат обласної
премії ім. В. Стефаника, поет і прозаїк, похований у Микитинцях на новому цвинтарі.
Важливою подією в житті села було створення 1941 р. сільської управи. Того ж
року насипали «Могилу борцям за волю України». Її було відновлено та освячено
1991 р. У цей буремний час жителі Микитинців беруть активну участь у суспільнополітичних процесах. 1994 р. у селі активізується жіночий рух, створюють осередок
«Союзу українок», завдяки старанням та наполегливості якого громада отримала
приміщення місцевої школи. Готується до друку книга з історії села.
Нині Микитинці – затишне і комфортне для проживання село, у якому гармонійно поєднано історію та традиції із сучасними новітніми тенденціями та за-

Аматорський колектив Народного дому с. Микитинці

Амбулаторія сімейної медицини

Amateur group of the People’s House v. Mykytyntsi

Ambulatory of family medicine
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питами громади. 2006 р. сільським головою обрано активіста і члена осередку НР
села Михайла Сіщука. Того ж року започатковано вихід у світ інформаційного вісника «Голос громади», який стає першою ластівкою інформування сільської громади
на теренах області. 2006 р. було затверджено перспективний план розвитку села,
у якому окреслено нагальні для громади пріоритети та завдання: з громадою для
блага громади, розвиток та розбудова села європейського типу, підтримка інтелектуально-духовного, соціально-культурного потенціалу села, створення сприятливих умов для якісного проживання, благоустрій села, покращення санітарно-екологічних умов, наповнення та використання сільського бюджету, залучення громади
до розбудови села, відкритість, толерантність, колегіальність, відповідальність.
Протягом 2006-2018 рр. у Микитинцях, враховуючи пропозиції громади, дотримуючись принципів господарності, поступовості, актуальності та об’єктивності,
реалізували поставлені завдання в екологічній, інформаційній, комунальній, культурно-мистецькій, педагогічній та соціально-духовній сферах життя села.
Тут є розвинена інфраструктура: вулиці села освітлені, замінено світильники
на сучасні, прокладено мережі водопостання та водовідведення майже на всій території села, що дало можливість мешканцям забезпечити господарства сучасною
сферою послуг. Більшість малих і великих доріг покрито асфальтним полотном,
розроблено проект і встановлено дорожні знаки. З метою створення сприятливого середовища для проживання, підтримки здорового способу життя, розвитку
народного спорту в різних куточках села розміщено спортивно-відпочинкові майданчики, впорядковано стадіон в районі р. Бистриці Надвірнянської та на території
школи. Налагоджено в селі і систему вивезення побутового сміття від господарств – за підтримки бюджету і за кошти громади (як самоподаток на соціальноекономічний розвиток села).
У селі є два кладовища, одне з яких діюче в районі вулиці Юності, до нього посаджено Алею пам’яті та прокладено асфальтне покриття. Щороку відбуваються
громадські толоки з прибирання села, розчищення берегів річки Бистриці, прибирання стихійних сміттєзвалищ та організовано розчищення доріг від снігу.
Одне із важливих завдань громади – підтримка місцевої освіти, медицини, культури. На реалізацію цих проектів виділяють щорічно кошти з місцевого бюджету. В
селі вперше в області започатковано проект підтримки обдарованої молоді із врученням премій кращим учням та педагогам за підсумками навчального року.
Село має два приміщення для медичної амбулаторії. Одне з них передане
підприємцем-забудовником на вул. Декабристів, планується надати під сучасний
медичний центр, що обслуговуватиме жителів і Микитинців, і масиву «Рінь» м. ІваноФранківська. 2017 р. завершили будівництво дошкільного закладу у центрі села. Затверджено Генеральний план території.
Всі ці та інші реалізовані у громаді села Микитинці проекти стали можливими завдяки активній життєвій позиції сільської влади, підтримки її громадою,
працівниками освіти й медицини, інтелігенцією села.
Незважаючи на кризи, негаразди, труднощі сучасної епохи розвитку нашої
молодої держави, громада села Микитинці є зразком упевненості, наполегливості,
господарності та любові до рідного села та України.

modern ones, water supply and drainage
networks are installed across all over the
village. Most of the small and large roads
are covered with asphalt cloth, the project is developed and road signs are installed. There was also improved system
for the removal of household waste from
farms, including the clearance of roads
from snow in the winter. There are two
cemeteries. On the way to one of them
located on Yunosti street and which is
acting Memory Alley was planted and
there is paved asphalt covering. In different parts of the village there are sports
and recreation areas, and stadiums are in
proper good state. The village has its own
football team and sports folk traditions.
The information is highlighted on the village web-site and a village history book is
being prepared to be printed.
One of the important tasks of the community is the support of local education, medicine and culture: for the first time among
the communities of the region there has
been launched a project to support gifted
youth with the awarding the best pupils
and teachers based on the results of the
studying year at school.Annually amateur
groups of the People’s House are awarded,
trips to famous places of Ukraine are organized, material assistance is provided to
various socially unprotected parts of the
population. The village has two rooms for
a medical outpatient clinic, one of which is
planned for a modern medical center.
In 2017 the construction of a preschool institution in the center of the village is being completed.
The village has not only developed
infrastructure, but also approved the General Plan of the territory.
Mykytyntsi is an example of assurance,
persistence, economy and love for their
native village and Ukraine.

Микитинецька ЗОШ І-ІІІ ст. та ДНЗ «Янголятко»

Вид вул. Зарічної з ротондою Матері Божої

Mykytyntsi school of I-III degrees and kindergarten «Yangoliatko»

View of Zarichna street with Rotunda of the Mother of God
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Село Угорники
Івано-Франківська міська рада
Угорницька сільська рада
76492, с. Угорники, вул. Просвіти, 4

Village of Ugornyky
Ugornyky village Сouncil
Ivano-Frankivsk city Сouncil
4, Prosvity St., v. Ugornyky, 76492

+380 34 2 55-42-43
ygornuku@ukr.net

Атаманчук Любов Зеновіївна
сільський голова
Lyubov Atamanchuk
head of the village
Today Ugornyky is a cosy and picturesque corner of Ivano-Frankivsk region. It
is located in the north-eastern part of the
region on the right bank of the BystrytsiaNadvirnianska river. Moderate continental
climate, natural conditions, rich rivers and
lands are favorable for the development
of agriculture.
The territory of Ugornyky is 260 hectares, the total area of all the lands of the
village council is 734 hectares. The village
is divided into 37 streets, the names of
which have special meaning, as they are
named in honor of prominent people,
villagers who have made a significant
contribution to the spiritual, cultural and
patriotic upbringing of fellow villagers.
Like the writer Olga Roshkevich, the first
teacher Anna Fedorchenko, the first director of the school, Nikolay Mikitin, the
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Моє село – краплиночка на карті,
моє село – найкраще місце на землі…

У далекі часи більшість міст і сіл будувалися ближче до річок, озер, водойм
оскільки вода завжди була джерелом життя, засобом сполучення та захисту. Перші
поселенці врахували цю обставину і дуже вдало вибрали розташування села біля
річок Бистриці, Млинівки та Вовчинецьких гір, які стали природним захистом від
ворога. Старожили переказують, що в далекому минулому територію сучасного
села вкривав густий непрохідний ліс. З часом його вирубали і проклали дорогу,
якою на Прикарпаття їздили по сіль угорці. Подорожні часто зупинялися тут на
відпочинок. Невдовзі один з угорських «чумаків», облюбувавши цю місцину, збудував собі хатину. Поступово навколо його житла з’явилися нові будівлі, які згодом
утворили поселення. Історія заселення Угорників досить складна і своєрідна. Зміна
суспільних відносин, перехід села у володіння різних власників і підпорядкування
краю впродовж його історії кільком державам істотно вплинули на особливості
формування, відтворення і структуру населення та демографічні процеси.
Назва кожного давнього населеного пункту – це частина його життєпису, що
закріпилася на довгий час, а подекуди у дещо видозміненому вигляді дійшла до
наших днів. Найвірогіднішою гіпотезою назви села Угорники є та, що виводить згаданий топонім від прізвища власника або засновника населеного пункту – Угорницького. Історія Угорників – це щастя і недоля, радість і біль, мудрість і звитяга

Виконавчий комітет Угорницької сільської ради

Сільська хата-музей

Executive comitte of Ugornyky village council

Village house-museum
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його жителів. Життєва дорога кожного – це краплина історії села. Усі населені пункти – від велетенських мегаполісів до малесеньких хутірців – живуть своїм повнокровним, багатогранним життям, і кожен з них це цілий світ великих і малих подій,
що спільно творять історію країни та народу.
Нині Угорники є затишним і мальовничим куточком Івано-Франківщини. Розташоване село у північно-східній частині області на правому березі річки Бистриці
Надвірнянської. Помірно-континентальний клімат, добрі природні умови сприятливі для розвитку сільського господарства.
Територія Угорників становить 260 га, площа всіх земель сільської ради – 734
га. Село має 37 вулиць, що названі на честь визначних людей, вихідців із села, які
внесли значний вклад у справу духовного, культурного та патріотичного виховання
односельців, – письменниці Ольги Рошкевич, першої вчительки Анни Федорченко,
першого директора школи Миколи Микитина, станичної УПА Настуні Івасишин,
повстанців Ярослава та Святослава, родини місцевого пароха Ганушевських та
ін. У селі є 950 господарств, де проживає понад 4 000 осіб. Найбільше багатство
Угорників – його жителі, а це – щирі, працьовиті, високодуховні люди.
У селі Угорниках в родині греко-католицького священика Володимира Ленкавського 6 липня 1904 р. народився Степан Ленкавський, визначний діяч українського національно-визвольного руху 1920-1940-х рр. Учасник Першого конгресу Проводу українських націоналістів у Відні (28 січня – 3 лютого 1929 р.),
один із 28-ми співзасновників ОУН. У лютому 1929 р. ввійшов до складу першого
проводу ОУН на західноукраїнських землях, був референтом ідеологічного відділу. Автор «Декалогу» («Десять заповідей українського націоналіста», 1929 р.), у
якому виклав основні морально-етичні засади учасника національно-визвольних
змагань. Із 1939 р. – член Проводу ОУН. З квітня 1941 р. – референт пропаганди
ОУН (Бандери). У повоєнний час жив у Німеччині, був членом Проводу Закордонних частин ОУН, куратором військового сектору ОУН (Б) її розвідки і контррозвідки, очолював референтуру крайових зв’язків, створив і очолив референтуру
підсовєтських справ. 1950-1951 рр., 1959-1968 рр. очолював Провід ОУН (р.), керував відділом пропаганди і редагував газету «Шлях Перемоги». Помер 30 жовтня 1977 р., похований в Мюнхені. У селі Угорники споруджено пам’ятник Степану
Ленкавському.
Тут проживала українська письменниця, перекладачка, збирачка фольклору
Ольга Рошкевич-Озаркевич. Ольга більше відома як перша любов відомого українського письменника Івана Франка. Була одним із прообразів знаменитої збірки
поезій «Зів’яле листя».
3 травня 2007 р. населений пункт очолює сільський голова Любов Атаманчук,
яка продовжує роботу своїх попередників та зосереджує увагу на соціальноекономічних аспектах розвитку життєдіяльності села, пріоритетними напрямами
якого є благоустрій, покращення екологічного стану, соціального захисту населення, розвиток і функціонування закладів освіти, охорони здоров’я, а також розвиток культури та спорту.

member of Ukrainian Insurgent Army
Nastunya Ivasyshyn, the rebels Yaroslav
and Svyatoslav, the family of the local
pastor Hanushevsky and others. There are
950 farms in the village where more than
4,000 people live.
Every year the village develops and
obtains features of the present day. The
village is gasified and has telephone lines,
there is a convenient connection with the
regional center, major repairs of roads was
done, street lighting was modernized by
replacing the lamps with modern energysaving ones. Construction of a sewerage
network and putting it into operation remains a particularly important and strategic direction of work.
In the village works Communal enterprise «Charchopromservice», where slag
blocks, lime and concrete solutions are produced, there is also enterprise providing
tire and vulcanization services, 3 hairdressers, 2 pharmacies, 2 workshops on tailoring
and repair of clothes, cafe-kolyba «Arkan»,
motel «Jockey», 10 shopping centers.
High-quality medicine is important
for life and health of every inhabitant. An
important achievement for the residents
of the village was the opening of a family medicine department with a day care
facility that meets the requirements of the
present day. The family medicine department is equipped with modern medical
equipment.
In Ugornyky there is a secondary school of I-III grades. 250 pupils study there,
schoolchildren are prize-winners of city
and regional subject competitions and
contests. The Executive Committee of
the village council set an annual prize for
the best pupils of the school. The village
council has repeatedly become the win-
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Спортивне поле з штучним покриттям

Дитячий садочок «Солов’ятко»

Ugornyky school of I-III grades

Sport field with artificial covering

Children’s kindergarten «Solovyatko»
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ner of regional and city competitions for
projects and programs of local municipality development. Due to the participation
in these projects in the secondary school
of the village Ugornyky, a major repair of
the gym was carried out.
A small oasis of childhood and the
place where dreams come true became
a modern kindergarten with euphonious name «Solovyatko», designed for 115
places, which hospitably opened its doors
to the little habitants of Ugornyky village.
Spacious playrooms, cozy bedrooms, musical and sports halls were made for children. On the territory of the kindergarten,
there is a sports field with synthetic coating and a variety of interesting children’s
playgrounds.
The villagers have also greatly succeeded in the cultural life of Ugornyky. The
center of leisure became the People’s
House, where every year the celebration
of national holidays, the celebration of significant dates, various nights of the meeting are arranged here.
At the People’s House, an amateur
choral group «Prykarpattya» was founded,
which repeatedly confirms the title of People’s, there is act ensemble of the Union of
Ukrainians «Bereginya», youth choir of sacred music, vocal ensemble «Korali», vocal
duo «Tandem» group «5th OCEAN» dance
group «Dance Art» and children’s club of
literary reading «Morning».
Within the framework of the program
«Ivano-Frankivsk – the city of heroes»,
a memorial plaque to the church and
public figure Mikhail Hrushevsky was installed at the People’s House. O. Mykhailo
consecrated the People’s House in 1927.
The development of physical culture and

З кожним роком село розвивається і набуває все більше сучасних рис. Населений пункт газифікований і повністю телефонізований, існує зручне сполучення з
обласним центром, проведено капітальний ремонт доріг, модернізовано вуличне
освітлення шляхом заміни ламп на сучасні енергоощадні. Особливо важливим і
стратегічним напрямом роботи сілської ради та її виконкому залишається будівництво каналізаційної мережі та введення її в експлуатацію.
У селі функціонує КП «Харчопромсервіс», де виготовляють шлакоблоки, вапняний та бетонний розчин, працює підприємство, що надає послуги із шиномонтажу
та вулканізації, 3 перукарні, 2 аптеки, 2 майстерні з пошиття та ремонту одягу, кафеколиба «Аркан», мотель «Жокей», 10 торговельних закладів.
Важливе значення для життя та здоров’я кожного мешканця має якісна медицина. Вагомим здобутком для жителів села стало відкриття амбулаторії загальної
практики сімейної медицини з денним стаціонаром, яка відповідає вимогам сьогодення. Заклад забезпечений сучасним медичним обладнанням. Тут розміщені
кабінети лікарів, реєстратура, оглядовий та маніпуляційні кабінети, велика лабораторія. У кабінеті функціональної діагностики встановлено новий кардіограф. На
базі амбулаторії проводяться обласні та всеукраїнські семінари.
Перегортаючи сторінки нашої далекої і близької історії, знову можна повторити
людську мудрість про те, що все починається зі школи. Школа – то завжди вируюче
джерело думки і живого слова, школа – діюча, розкрилена творчість, і кожен учень
повинен прагнути наблизитись до цього джерела, напитися з нього. В Угорницькій
ЗОШ І-ІІІ ст. навчається 250 учнів. Школярі є призерами міських та обласних предметних олімпіад і конкурсів. Виконкомом сільської ради встановлено щорічну
премію кращим учням школи. Сільська рада неодноразово ставала переможцем
обласних та міських конкурсів проектів і програм розвитку місцевого самоврядування, і завдяки участі в них у загальноосвітній школі села Угорники проведено
капітальний ремонт спортивного залу, встановлено тренажерний комплекс для
різних вікових груп на майданчику біля школи. За кошти міського бюджету відремонтовано дах школи, здійснено заміну вікон на теплозберігаючі. Перемога в
обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування проекту Угорницької сільської ради дала можливість за кошти обласної ради та села
капітально відремонтувати коридор першого поверху школи.
Маленьким оазисом дитинства і здійснення мрій малят став сучасний дитячий
садочок з милозвучною назвою «Солов’ятко» на 115 місць, який гостинно відчинив
двері для маленьких угорничан. Тут є просторі ігрові кімнати, затишні спальні,
музичний та спортивний зали. На території садка облаштовано спортивний майдан
із синтетичним покриттям та різноманітні дитячі ігрові майданчики.
Значних успіхів угорничани досягли і в культурному житті села. Центром дозвілля став Народний дім, тут щороку відзначають загальнодержавні свята, знаменні
дати, проводять різноманітні вечори зустрічей. При народному домі створено аматорський хоровий колектив «Прикарпаття», який неодноразово підтверджує зван-

Церква св. Юрія Переможця

Символічна могила борцям за волю України

Пам’ятник Степанові Ленкавському

Church of St. Yuriy the Winner

Symbolic grave to fighters for freedom of Ukraine

Monument to Stepan Lenkavskiy

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина

ня народного, діють ансамбль Союзу українок «Берегиня», молодіжний хор духовної музики, вокальний ансамбль «Коралі», вокальний дует «Тандем», гурт «5-й ОКЕАН», танцювальний гурток «Денс-Арт» та дитячий гурток літературного читання
«Ранок». Колективи художньої самодіяльності закладу є постійними учасниками
міських та обласних фестивалів і конкурсів. У рамках програми «Івано-Франківськ – місто героїв» на фасаді Народного дому встановили пам’ятну дошку церковному і громадському діячеві отцю Михайлові Грушевському. Саме о. Михайло освятив Народний дім 1927 р.
Важливу роль у житті села відіграють фізична культура і спорт. З метою створення належних умов для занять різними видами спорту введено в дію багатофункціональне спортивне поле зі штучним покриттям. Реалізовується проект реконструкції сільського стадіону, яким передбачено оновлення футбольного поля, його
бігових доріжок із синтетичним покриттям, встановлення вуличних тренажерів,
стаціонарного тенісного стола. На завершенні роботи зі спорудження глядацьких
трибун з роздягальнями для футболістів.
Для дозвілля та розвитку дітей на території села встановлено 5 дитячих майданчиків з різноманітним обладнанням.
З метою збереження історичної пам’яті насипано символічну могилу зі встановленням пам’ятної плити мешканцям села, які загинули в різні часи за волю і незалежність України. Споруджено музей історичної минувшини, тепер проводиться
його оснащення. Поруч буде встановлено пам’ятник великому Кобзареві – Тарасові
Григоровичу Шевченку.
Осередком духовного життя угорницьких вірян слугує парафіяльний храм
влкмч. Юрія, настоятелем якого є парох села отець Юрій Трухан, а сотрудником –
отець Мирослав Татумиряк. Під наставництвом отців проводяться духовні відправи і реколекції, у парафії засновано молодіжну спільноту «Матері в молитві», в
угорницькій школі проводиться щотижнева літургія та здійснюється духовна опіка.
Під час літніх канікул діти села беруть участь у парафіяльних таборах. В Угорниках
ніколи не забувають про потребуючих, сиріт, переселенців. Щирою молитвою завжди підтримують тих, хто відстоює Україну на сході, з молитвами відправляють волонтерів з допомогою для наших воїнів.
Угорники – село працьовитих, творчих, самовідданих, ділових людей. Злагода,
єдність громади, віра і мир допомагають зробити цей куточок України комфортним
і квітучим місцем, де черпають силу і міць усі покоління. Тож лине над селом
мелодійна пісня:

Угорники мої, моя ти вітчина,
Дідів і прадідів моїх свята землиця

sports plays important role in the life of
the village. In order to create the appropriate conditions for doing various kinds of
sport, a multifunctional sports field with
artificial cover has been put in place. The
project of reconstruction of the village
stadium is being implemented, which
provides the renovation of a football field
with synthetic covering, street simulators,
and a stationary tennis table. There were
installed 5 playgrounds with a variety of
equipment For the leisure of children in
the village.
In order to preserve historical memory,
the symbolic grave was created with the
installation of a memorial plate for the
inhabitants of the village, who died at
different times for the freedom and independence of Ukraine. The museum of
historical past has been erected and now
it is being supplied with all the necessary.
A monument to the great Kobzar – Taras
Grigorovych Shevchenko will be erected
nearby.
Spiritual life of villagers takes place
in the church of Martyr Yurii, whose rector is the pastor of the village, priest Yuri
Trukhan, Myroslav Tatumyryak, is an employee.
Under the supervision of priests, spiritual services and retreats are being held,
a youth community «Mother in prayer»
is founded in the parish, a weekly liturgy
is held in the school of Ugornyky, and a
spiritual ward is performed.
Ugornyky is a village of industrious,
creative, dedicated, business people. Accord, unity of the community, faith and
peace will help make every corner of
Ukraine comfortable and prosperous, a
place where all generations take power.

Маніпуляційний кабінет амбулаторії загальної практики сімейної медицини / Народний аматорський хор «Прикарпаття»
Manipulation room of outpatient clinic of general practice / Folk amateurish choir «Prykarpatiya»
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МІСТА І СЕЛА ОБЛАСТІ

Село Хриплин
Івано-Франківська міська рада
Хриплинська сільська рада
76495, с. Хриплин, вул. Берегова, 4В

Village of Hryplyn
Hryplyn village Сouncil
Ivano-Frankivsk city Сouncil
4V, Berehova St., v. Hryplyn, 76495

Соколик Роман Петрович
сільський голова
Roman Sokolyk
head of the village
The Hryplyn village is located in the
south-east from the city Ivano-Frankivsk,
to the west from Tysmenytsia, near Bystrytsya Nadvirnianska river. The distance
from the village to the regional center city Ivano-Frankivsk is 7 km. The total area
of the village is 958,4 hectares.
There are no neither chronicles nor
other references about history of the village and the fate of its inhabitants in the
prince’s time. Only after the final enslavement of Galicia by the Poles in the fourteenth and fifteenth centuries appear first
mentions about the village, which are in
Galician city and land court act.
Today Hryplin is a successful and developed village, which aims to keep up with
the times, wants to become even better. It
occupies an area of 958 hectares, there are
680 yards, where 2,000 people live. There
are eight dozen of working enterprises.
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+380 34 2 58-77-29
www.khryplyn.if.ua
hruplun_rada@ukr.net

Село Хриплин розташоване на південний схід від м. Івано-Франківська, на захід
від Тисмениці, поруч із Бистрицею Надвірнянською. Віддаль від села до обласного
центру – міста Івано-Франківська 7 км. Загальна площа села – 958,4 га.
Про історію Хриплина і долю його мешканців у княжі часи ні літописних, ні
інших згадок немає. Тільки після остаточного поневолення Галичини поляками в
ХIV-XV ст. з’являються в галицьких городських і земських судових актах перші згадки
про село.
Хто хоча б раз побував тут, неодмінно захоче приїхати сюди знову, зустрітися з
його привітними та гостинними мешканцями, які дуже люблять своє село і дбають
про нього, не забуваючи при цьому його славної історії.
Поселення Хриплин відоме з XV ст. За даними досліджень польського вченого П. Домбковського («Поділ адміністративний воєводства Руського і Белзького в
XV ст.», Львів, 1939 р.) та сучасного дослідника П. С. Сіреджука, назва «Хриплин» з’явилася вперше у письмових джерелах Галицького повіту 1436 р. Вчені давно довели, що населений пункт може існувати років сто чи двісті, перш ніж його назва потрапляє до офіційних архівних документів. Тому можна припустити, що Хриплин виник, імовірно, після Батиєвого нашестя, десь наприкінці ХІІІ чи на початку ХІV ст., а то
й раніше... Існує давня легенда, що Хриплин заснував чоловік із прізвищем Хрипко.
Він поставив млин, і навколо тієї місцини з часом виникло поселення хриплинців.
А ось зі слів старожилів Хриплина дізнаємось, що «назва села походить від слова
«хрипнути», бо люди хрипли від холодної води у потічку Студенець, який протікає
біля лісу». Але село було спалене татарами, тому людям довелося перейти ближче
до Бистриці. Багато старших жителів бачили цю спалену територію під лісом, де, до
речі, на підгорілому брусі знайшли надпис «Хриплин». Пізніше жителі цього спаленого села почали будувати наше село і назвали його також Хриплин.
Нині Хриплин успішне й розвинене село, яке прагне йти в ногу з часом, хоче
ставати ще кращим. Займає площу 958 га, в ньому налічується 680 дворів, де мешкає
2 000 осіб. Діють вісім десятків підприємств.

Сільська рада

Хриплинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Village council

Hryplyn school of I-II degrees

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина

На території села є два храми: Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ, настоятелем
якої є отець Іван Юхней, та церква великомучениці Парасковеї УГКЦ (настоятель
отець Дмитро Кривецький). Святині є свідками історичних – щасливих та трагічних
подій у житті села. На щастя, нині, щосвята та щонеділі в церквах лунають Боже слово та мелодійні співи хорів.
Хриплинська загальноосвітня школа І- ІІ ступенів, хоч і невелика, але затишна.
Триває будівництво нової школи. Навчання та виховання учнів здійснюються в тісній співпраці з батьківською громадськістю, і це дає хороші результати. Серйозну
увагу приділяють родинному вихованню, прищеплюють любов до батьків, України. Робота педагогічного колективу спрямована на розвиток індивідуальних здібностей та задатків кожної дитини. Цьому сприяють заняття школярів у гуртках вокального співу, образотворчого мистецтва, бісероплетіння, у спортивних секціях.
Школа може пишатися багатьма своїми випускниками нині успішними людьми. Це
науковці, медики, педагоги, художники, митці різних творчих напрямів, умілі рукодільники, підприємці. Теперішній сільський голова, Роман Петрович Соколик, також
є випускником Хриплинської школи, чим дуже гордиться.
25 вересня 2016 р. в рамках відзначення 580-ї річниці села Хриплин відбулося освячення дошкільного навчального закладу «Мрія» № 31, на відкриття якого
із нетерпінням чекали хриплинці. Сьогодні в цьому садочку дзвенять голоси 91 дитини.
У Народному домі села діють народний аматорський хор «Яворина», вокальний молодіжний ансамбль «Зоресвіт», драматичний колектив, вокальні тріо, дуети
та солісти. Також функціонують бібліотека, фельдшерсько-акушерський пункт та
стоматологічний кабінет. Розвивається спорт, є футбольна команда «Бистриця», яка
виступає в чемпіонаті міста. Облаштовано дитячі та спортивні майданчики, встановлено нові сучасні тренажерні комплекси.
Плідно працює апарат виконавчого комітету Хриплинської сільської ради
на чолі з головою Романом Петровичем Соколиком. Сільський голова – молода
цілеспрямована людина, а перш за все справжній патріот та ревний християнин,
він уже здійснив багато добрих справ, а ще більше спланував на майбутнє.
Розташування села, його мальовнича природа дають змогу Хриплину бути успішним селом. Через територію Хриплина проходить залізниця, функціонує Хриплинський промисловий вузол, що зручно для підприємницької діяльності. Природне різнобарв’я милує око не тільки хриплинцям, а й гостям. Село оповите лісом,
річкою Бистрицею Надвірнянською, також тут протікає річка Млинівка, є озерця.
Село газифіковане й телефонізоване. На початку 2017 р. проведено мережу водопостачання до центральної частини Хриплина. Село живе, розвивається й оновлюється.
Хриплинці ніколи не були байдужими громадянами своєї української держави. Вони гордяться тими героями, які виростали в їхньому селі. Багато синів хриплинських матерів полягло за незалежність нашої Батьківщини в минулому, чимало
хлопців нині захищають Україну від ворога на сході. На землях Хриплина завжди
жили і в наш час живуть і працюють талановиті й успішні люди.

There are two temples on the territory
of the village: the UAOC of the Christmas
of the Blessed Virgin, proir of which is the
priest Ivan Yukhnei and the UGCC, the
prior is priest Dmitry Krivets’kyi. The Saint
places are witness of the historic happy
and tragic events. Fortunately, today, every
holiday and on Sunday in the churches,
God’s Word and melodic chants are sung.
Hryplyn secondary school of І-ІІ degrees, though is not large, but cozy. Construction of a new school is in progress. Teaching
and upbringing of pupils is carried out in
close cooperation with the parents and
this gives good results. On 25-th of September, 2016, during the celebration of the
580th anniversary of the Hryplyn village,
there was blessing of the preschool educational establishment «Mriya» No. 31, the
opening of which was impatiently awaited
by habitants of Hryplyn. Today voices of 91
children can be heard in the kindergarten.
The executive committee of the Hryplyn village council headed by the head
Sokolyk Roman Petrovych works fruitfully.
The village head, being a young, purposeful man, and above all a real patriot and
Christian, has already done a lot of work,
and even more is planned for the future.
Location of the village, its picturesque
nature makes it possible for Hryplyn to be
successful. On the territory of Hryplyn there is a railway and Hryplyn industrial area,
which is convenient for business activity.
Natural colorfulness admires not only villages, but also guests. The village is surrounded by woods, the river Bystrytsya Nadvirnianska, also on the territory flows river
Mlynivka, there is a lake. The village is gasified and telephoned. In early 2017, a water
supply network was installed to the central
part of the village. In the near future, there
are plans to make network of drainage.

ДНЗ «Мрія» № 31

Церква великомучениці Парасковеї, УГКЦ

Церква Різдва Пресвятої Богородиці, ПЦУ

Kindergarten «Mriya» № 31

Ukrainian greek-catholic church of Martyr
Paraskoviya

Ukrainian orthodox church of the Blessed Virgin

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина
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РЕЙТИНГОВІ ПІДПРИЄМСТВА

Товариство з додатковою відповідальністю
Будівельно-монтажна фірма

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКБУД
76000, м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 67 (9-й поверх)
Additional liability Сompany
Construction and Mounting Company

IVANO-FRANKIVSKBUD
67, Halytska St. (9th floor),
Ivano-Frankivsk, 76000
+380 34 22 4-33-76
+380 34 22 4-33-90
+380 67 342-21-92
www.ifbud.com
bronitskyy@ifbud.com

Броніцький Василь Миколайович
директор,
заслужений будівельник України
Vasyl Bronitskyy
director,
honoured Builder of Ukraine

The company has worked on construction market since 1971. During this time, it
built the following strategic objects: factories «Posytron», «Fine chemical synthesis»,
«Mechpress», «Avtolyvmash», the HouseBuilding Plant, «Radio plant» in Ivano-Frankivsk, as well as «Kolomyyasilmash» plant in
Kolomyya, PA «Chlorvinyl» in Kalush, cotton-spinning mill in Dolyna, Nadvirna refinery and other facilities in the region.
The apartments, built by the company, have wiring, individual heating
with separation of hot and cold water
to the point of consumption, metal and
plastic windows, stained glass, water, gas,
and electricity meters, coupler with floor
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Очолює фірму Василь Миколайович Броніцький. Розпочав свою трудову
діяльність в будівництві 1972 р. і пройшов шлях від робітника будівельного
управління до директора підприємства. Результати роботи фірми безпосередньо пов’язані з його керівництвом. Василь Броніцький проявив себе
грамотним інженером, здібним організатором будівельного виробництва,
сумлінно ставиться до виконання поставлених завдань, користується заслуженим авторитетом серед будівельників і населення області. Постійно працює над підвищенням свого технічного рівня, впроваджує новітні
технології в будівництві. Свій досвід передає інженерно-технічним працівникам. За свою трудову діяльність В. Броніцький нагороджений Грамотою
Президії Верховної Ради України, медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям»,
йому присвоєно звання «Заслужений будівельник України». Неодноразово
був відзначений грамотами голови Івано-Франківської обласної державної
адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради.
На ринку будівництва ТДВ «Будівельно-монтажна фірма «Івано-Франківськбуд» працює з 1971 р. За цей час фірма побудувала в області такі стратегічні
об’єкти: завод «Позитрон», завод тонкого органічного синтезу, завод мехпре-
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сів, завод «Автоливмаш», домобудівний комбінат, радіозавод у м. Івано-Франківську, завод «Коломиясільмаш» у м. Коломия, ВО «Хлорвініл» у м. Калуш, Бавовнопрядильну фабрику в м. Долина, Надвірнянський НПЗ та інші підприємства.
Крім об’єктів промислового призначення, Івано-Франківськбуд зводив
об’єкти соціально-культурного побуту – такі як музично-драматичний театр, Народні доми, культурно-спортивні комплекси, побудовано десятки шкіл і дитячих
садків, лікарень, майже 40 тисяч квартир в Івано-Франківську, Надвірній, Яремчі, Богородчанах, Коломиї та ін. Ці будинки стали окрасою Прикарпаття.
У 1986-1988 рр. фірма брала активну участь в організації та роботі прикарпатських будівельників на відбудові міста Кіровокана Вірменської республіки, а в 1987-1995 рр. – у будівництві житла та об’єктів соціально-культурного
побуту в Житомирській області для відселення мешканців із Чорнобильської
зони.
1990 р. «Івано-Франківськбуд» першим серед будівельних організацій Івано-Франківська розробив і впровадив метод спорудження житлових будинків
за рахунок власних коштів населення.
У квартирах, які будує фірма, встановлюють електропроводку, індивідуальне опалення, розводку холодної та гарячої води до точки споживання, металопластикові вікна, вітражі, лічильники води, газу, електроенергії, роблять
стяжку зі встановленням лаг. Сходові площадки і марші облицьовані керамічною
плиткою. Будинки споруджують із вбудованими гаражами. Пішохідні доріжки
вис теляють тротуарною плиткою, розбивають клумби, газони, облаштовують дитячі майданчики, територію огороджують декоративним металевим парканом.
Особливу увагу звертають на якість робіт. З метою щодо якісного виконання
робіт свою будівельну лабораторію фірма забезпечила необхідним обладнанням, а для комплексного обслуговування зданого житлового фонду створила
ПП ЖЕО «Новий дім».
«Івано-Франківськбуд» визнано переможцем серед лідерів економічного
прогресу м. Івано-Франківська «Тріумф-2004», «Тріумф-2008», «Тріумф-2010» та
«Тріумфатор десятиріччя 2002-2012 роки».
На сьогодні фірма пропонує нові квартири із вбудованими гаражами в м. Івано-Франківську, а саме в мікрорайоні «Пасічна», на вул. Тролейбусній, біля загальноосвітньої школи № 24 та дитячого садка «Вишиванка» у: 97-квартирному будинку, здача – другий квартал 2019 р.; 108-квартирному, здача – третій квартал
2020 р.; 72-квартирному будинку, здача – четвертий квартал 2021 р. Загальна площа одно-, дво- та трикімнатних квартир – відповідно 43, 60 та 79 м2, кухні площею
від 10 м2, гаражі від 19 м2. Фірма працює без посередників. Оплата можлива із
розтермінуванням до трьох років без зміни ціни і без участі банку. Ціни на житло
помірні, існує гнучка система знижок.
Базуючись на багаторічному досвіді будівництва, фірма гарантує своїм замовникам високу якість і стислі терміни виконання робіт, помірні ціни.

beams installed. Staircase landings and
runs are covered with ceramic tiles. Buildings are constructed with built-in garages.
Walkways are covered with paving slabs;
flower-beds, lawns, and playgrounds are
arranged, the area is enclosed by a decorative metal fence. Special attention is
paid to the quality of work. For this, construction laboratory of the company is
provided with necessary equipment. For
a comprehensive maintenance of surrendered housing fund, the company has
created a private PE HEO «Novyy Dim».
The company is recognized as the winner among the leaders of economic progress of Ivano-Frankivsk «Triumph 2004»,
«Triumph 2008», «Triumph 2010» and «Triumphant of the decade 2002-2012».
Currently, the company «Ivano-Frankivskbud» offers new apartments with
built-in garages in Ivano-Frankivsk, «Pasichna» district, Troleybusna street, near the
secondary school 24. These are a 72-apartment house with surrender in the third
quarter of 2014, a 24-apartment house
with surrender in the first quarter of 2015,
a 72-apartment house with surrender in
the third quarter of 2015, and a 54-apartment house with surrender in the fourth
quarter of 2016. The total area of one, two
and three bedroom apartments is 43, 60
and 79 m2, respectively, the area of kitchen
is 9 m2, and the area of garage is 19 m2. The
enterprise works without intermediaries.
The payment is with a delay of up to three
years without changing prices and without
participation of banks. The prices are moderate; there is a flexible system of discounts.
Based on years of experience in construction, the company guarantees its
customers high quality, reasonable prices
and short turnaround time.
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Приватна фірма

ГАЛИЦЬКИЙ ДВІР
76000, м. Івано-Франківськ,
вул. Південний бульвар, 23/31
Private company

HALYTSKYY DVIR
23/31, Pivdennyу Buolvard St.,
Ivano-Frankivsk, 76000

Друк Василь Олексійович
генеральний директор
Vasyl Druk
general director
Founded in 1995, the private company «Halytskyi dvir» built its first residential multistory building in the city of Burshtyn. Later similar objects were built in
Verkhovyna, Kolomya. And now the company erects buildings in the village Zagvizdya of Tysmenytsa district and in Yaremche,
is which the tourist center of the Carpathians. The house with two doms, erected on
Nezalejnosti street by project of architect
Yaroslav Dyakiv has became the adornment of Ivano-Frankivsk. On the ground
floor there is a store for children, apartments in this monolithic frame house are
of modern layout; during its construction
modern materials were used. In regional
center of Precarpathya the company has
already built few multistory buildings, at

+380 34 2 75-05-52
www.galdvir.com.ua
gal_dvir@ukr.net

Приватна фірма «Галицький двір» заснована у жовтні 1995 р. Першим проектом, який вона реалізувала, був багатоповерховий житловий будинок у м. Бурштині.
Пізніше фірма збудувала аналогічні об’єкти у Верховині, Коломиї, а нині зводить їх у
с. Загвізді Тисменицького району та в м. Яремчі. Типова і в той же час нестандартна
житлова будівля на вул. Свободи цього курортного міста. Заплановано не тільки
під’їзні паркувальні стоянки біля неї, а й великий підземний паркінг, на першому
поверсі облаштують торговельні заклади.
Відзначається оригінальним екстер’єром і став окрасою Івано-Франківська споруджений за проектом архітектора Ярослава Дяківа на вул. Незалежності, навпроти муздрамтеатру ім. І. Франка, будинок із двома куполами. На першому поверсі розміщено магазин «Антошка», мають сучасне планування квартири в цьому
монолітно-каркасному будинку з біонічними формами, при зведенні якого використали новітні матеріали. В обласному центрі Прикарпаття фірма збудувала вже
кілька багатоповерхівок, останню – в мікрорайоні «Каскад», між торговими центрами «Епіцентр» і «Арсен», а нині споруджує такий об’єкт у житловому комплексі «Зелений берег» на березі річки Бистриці Солотвинської, в районі Німецького озера.
Понад десять років тому фірма розширила географію будівництва. Спорудила
на вул. С. Крушельницької у Трускавці Львівської області, за оцінкою місцевих
жителів, найкращий житловий будинок у їхньому місті, а на вул. Роксолани – так
само за індивідуальним архітектурним проектом – будинок із чотириповерховим
підземним паркінгом. 2017 р. фірма здала в курортному місті ще два об’єкти, почала
зводити багатоповерхівку і у Львові.
«Галицький двір» у своїй будівельній діяльності робить акцент не на кількість,
а на якість об’єктів, споруджуючи будинки не тільки міцні, розраховані на віки, а й
з розвиненою інфраструктурою, з квартирами комфортними і практичними, щоб
їх мешканці могли відчути себе сповна жителями цивілізованого європейського
міста. І водночас ці будинки вирізняються естетикою як всередині, так і зовні.

Багатоповерхівка на вул. Незалежності (проект Я. Дяківа) стала окрасою Івано-Франківська / Житловий комплекс «СКЕЛЯ» на вул. Свободи в м. Яремче / Багатоповерхівка на вул. Крушельницької, 8 у м. Трускавці / Багатоповерхівка на вул. Короля Данила в м. Івано-Франківську
Multi-storey building on Nezalejnosti St. by project of architect Y. Dyakiv has became the adornment of Ivano-Frankivsk / Residential complex «SKELYA» on Svoboda St.
in town Yaremche / Multi-storey apartment on Krushelnitskaya St., 8 in Truskavets / Multi-storeyed building on Korolya Danyla St. in Ivano-Frankivsk city
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У «Галицькому дворі» переконані в тому, що будівництво – це мистецтво, втілене
в бетоні, що кожний будинок має виражати певну архітектурну думку, справляти
приємне враження на його жителів та гостей і не просто вписуватися в генплан
міста, а й гармоніювати з довколишньою забудовою. Генеральний директор фірми
Василь Друк ратує за індивідуальний підхід до архітектурного вирішення кожного
з будинків, хоча сам за фахом є інженером-будівельником та економістом. Уродженець Богородчанщини (с. Нивочин) після закінчення будівельного технікуму у
Львові навчався в Івано-Франківському інституті нафти і газу, а ще здобув спеціальність «облік і аудит» у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника.
Справжні професіонали працюють у «Галицькому дворі», тож ця фірма зарекомендувала себе як відповідальний та надійний забудовник. Вона розробляє
архітектурні проекти і водночас є генпідрядником і замовником об’єктів. Її працівники виконують всі основні будівельні роботи – від закладання фундаменту до
накриття даху, а спеціалізовані роботи (встановлення вікон і дверей, внутрішніх
комунікацій, підведення до будинку інженерних мереж) – організації-підрядники.
Житло від «Галицького двору» особливо вигідно купувати ще на стадії будівництва. Саме в цей період забудовник пропонує покупцям квартир найпривабливіші
знижки. Це дозволяє тим, хто вкладає свої кошти в нерухомість, зекономити їх та
обрати найоптимальніший варіант оселі. Важливо те, що фірма не змінює умов договору купівлі-продажу нерухомості, а отже, і зафіксованої на початку суми вартості
квартири, не враховує інфляції, яка відбувається під час будівництва житла. Інакше
кажучи, зниження на кілька відсотків курсу гривні щодо американського долара
означає, що людина придбала житло на стільки ж відсотків дешевше порівняно з
новою, підвищеною, ціною такого помешкання. Можливі варіанти розтермінування
оплати квартири покупцем – на строк до двох років.
«Галицький двір» знаний і доброчинними справами – допомагає в справі охорони історико-культурної спадщини на Прикарпатті, у проведенні дитячих мистецьких фестивалів, змагань з міні-футболу, надає фінансову підтримку Церкві.
Про це свідчать численні грамоти й подяки від Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації, УГКЦ, УПЦ Київського патріархату, предстоятель якої Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет своїм указом нагородив генерального
директора орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ
ступеня за заслуги щодо відродження духовності України та утворення Помісної
Української Православної Церкви. Василь Друк діяльно прилучився до реалізації
проекту «Гора мучеників» зі створення в Україні величного пам’ятника всім мученикам і свідкам віри ХХ ст., здійснити який взялася, з благословення владики Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Василя Івасюка, ініціативна група жителів
с. Микуличина Яремчанської міськради, очолювана Василем Яремчуком. У присілку Тісний встановлено і 13 липня 2017 р. урочисто посвячено високий хрест як
символ торжества правди над неправдою, віри над зневірою.

present it builds the same object in the
residential complex «Green Bank» on the
banks of Bystrytsia Solotvynska River.
More than ten years ago the company
expanded the geography of construction.
«Halytskyi dvir» built the best residential house according to feedback of local
habitants on street of S. Krushelnytskaya
in Truskavets, town in neighboring Lviv
region. And on Roksolany str. «Halytskyi
dvir» built house with four-storied underground parking by individual project. In
2017, the company finished two more
objects in this resort town, and began to
build a multistory house in Lviv.
Houses, built by «Halytskyi dvir» are of
good quality, made for centuries, with welldeveloped infrastructure and comfortable apartments, are characterized by aesthetics both inside and outside. The company develops architectural projects and
at the same time is a general contractor
and customer of objects. Its employees carry out all the basic construction works –
from laying the foundation to making roof, and specialized work (such as installation of windows and doors, internal communications, connection the engineering
networks to the house) are performed by
contractors.
It is especially convenient to buy apartments from «Halytskyi dvir» at the stage of
construction. It is during this period that
the company offers the buyers the best
discounts.
«Halytskyi dvir» is known in the city and
region by its charitable deeds. The company actively participated in the project «Mountain of Martyrs» to create a grand monument to all the numerous martyrs and witnesses belief in Ukraine of the 20th century.

Майбутня багатоповерхівка в приміському с. Загвізді, вул. Заозерна / Багатоповерхівка у Трускавці на вул. Роксолани / Майбутня багатоповерхівка на вул. Данилишиних у Трускавці / Майбутній будинок від «Галицького двору» у Львові, вул. Б. Хмельницького, 76
Future multi-storey house in suburban village Zagvizdaya / Multi-storey building on 14, Pavlo Skoropatsky St. in Truskavets / Multi-storeyed building on
Rokosolany St. in Truskavets / Residental complex «Lvivskiy dvoryk» on B. Khmelnitsky St., 76 in city Lviv
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Спільне Українсько-Канадське підприємство

МБЕРІФ-БІЗНЕС-ЦЕНТР
76015, м. Івано-Франківськ,
вул. Дністровська, 26
Joint Ukrainian-Canadian Venture

SBEDIF-BUSINESS-CENTER
26, Dnistrovska St.,
Ivano-Frankivsk, 76015

Пасічник Олександр Володимирович
директор,
кандидат економічних наук
Oleksandr Pasichnyk
director, PhD in Economics

The joint Ukrainian-Canadian venture
SBEDIF-Business-Center was registered on
March 30, 1997. Created within the framework of the project of international technical assistance, funded by the Canadian
International Development Agency CIDA,
it was called upon to implement various
programs supporting entrepreneurship
development in Ivano-Frankivsk region
based on the experience and outcomes
gained in Canada.
As a matter of fact, the Canadian government has decided to help the young
Ukrainian state to reform its economy,
create and develop as much as possible
the most important, in their opinion,
branch of the economy – small and medium business.

Спільне Українсько-Канадське підприємство «МБЕРІФ-Бізнес-Центр» було зареєстроване 30 березня 1997 р. Створене в рамках проекту міжнародної технічної
допомоги, фінансованого канадським агентством міжнародного розвитку CIDA,
воно було покликане реалізовувати різноманітні програми підтримки розвитку
підприємництва в Івано-Франківській області на основі досвіду і напрацювань,
накопичених у Канаді.
Власне у такий спосіб уряд Канади вирішив допомогти молодій Українській
державі реформувати свою економіку, створити та максимально розвинути найважливішу, на його думку, галузь економіки – малий та середній бізнес.
Проект МБЕРІФ (малий бізнес та економічний розвиток Івано-Франківщини)
повністю виконав поставлені перед ним завдання: створено самоокупну, життєздатну, укомплектовану фахівцями високого класу структуру; впроваджено (після
Ґрунтовної адаптації до українських умов) комплекс навчальних програм та послуг
для суб’єктів МСП; створено понад 10 громадських організацій у містах і районах
області, що послужило базою для розвитку та становлення громадянського суспільства в регіоні.
У результаті вперше в Україні запрацювала система комплексної підтримки
розвитку підприємництва, яка надає послуги суб’єктам МСП у таких напрямах:
навчання, консультування, фінансова підтримка, інформаційна підтримка.
Систематично проводяться навчальні семінари та тренінги «Бізнес-ідея», «Основи бізнес-планування», «Маркетинг». Основною аудиторією є молодь (випускники
шкіл та вишів), безробітні, які зареєстровані у центрах зайнятості, громадяни, котрі
прагнуть започаткувати власну справу.
У центр звертаються за консультаціями вже діючі підприємці, що вирішили розширити свій бізнес або освоїти якісь нові його напрями, які, на їхню думку матимуть
перспективу у майбутньому.
Навчання та консультування проводяться за найвищими стандартами та з використанням новітніх методик та технічних засобів. Цим видом послуг за час існування

Викладачі та клієнти навчальних програм МБЕРІФ Бізнес-Центру
Teachers and Clients of the Training Programmes of the Business-Center SBEDIF
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бізнес-центру скористались понад 12 тис. мешканців ІваноФранківська та області.
Значний внесок у розвиток підприємництва краю було
зроблено завдяки реалізації Програми фінансової підтримки
підприємців-початківців. Особливо ефективною і популярною
вона була у 2000-2005 рр., коли на ринку фінансових послуг
практично ніхто не брався кредитувати підприємців. Бізнесцентр підтримав за цей період понад 500 стартапів, більшість
з яких сьогодні виросли у потужні і знані в регіоні фірми.
Підприємництво на Прикарпатті розвивається й міцніє.
Водночас і бізнес-центр удосконалює та розширює спектр
своїх послуг. Нині значно зросла потреба в інформаційній підтримці МСП. Підприємці зацікавлені у пошуку інвестицій, у
виході на європейський та світовий ринки, у створенні спільних підприємств тощо. Сприяє цьому створення зон вільної
торгівлі з Євросоюзом та Канадою. У Бізнес-центрі для допомоги клієнтам у їхньому прагненні до міжнародної співпраці
активно використовують накопичені за попередні роки зв’язки
із партнерськими організаціями Польщі, Німеччини, Канади.
Великою популярністю користується програма вивчення
іноземних мов. Побудована на найефективніших методиках з
використанням сучасних навчальних посібників та технічних
засобів, вона вже стала у пригоді тисячам співгромадян, які
змогли швидко та якісно оволодіти англійською, німецькою,
французькою або польською мовами. І це неабиякий внесок
у реальну євроінтеграцію України. Бо ж як збираються наші
урядовці, держслужбовці, підприємці ставати частиною Європи, якщо вони тотально (поки що) не володіють жодною європейською мовою?
Нині дохідну частину обласного бюджету на 35-37 % наповнюють податки і збори, утримувані із суб’єктів підприємницької діяльності. По місту Івано-Франківську ця цифра
становить понад 50 %. Це один з найкращих показників порівняно з більшістю областей та міст України, він також значно
перевищує середній рівень по державі. Однак у високорозвинених країнах Європи та Північної Америки відповідний
показник перевищує 70 %, отож є ще чимало простору для
роботи «Бізнес-Центру МБЕРІФ».
Його колектив із оптимізмом дивиться у майбутнє. Запорукою успіху тут вважають творче поєднання досвіду ветеранів з енергією та професіоналізмом своїх молодих колег,
якнайширше використання інформаційних технологій та новітніх навчальних методик.

Керівник відділу навчальних програм
Head of the Training Department

The SBEDIF Project (Small Business and Economic Development of Ivano-Frankivsk Region) completely fulfilled its tasks:
– created self-financing, viable, staffed with high-class specialists structure;
– implemented (after a thorough adaptation to the Ukrainian
conditions) a set of training programs and services for SME entities;
– more than 10 public organizations were created in the cities and districts of the region, which served as the basis for the
development and establishment of civil society in the region.
As a result, for the first time in Ukraine, the system of integrated support for the development of entrepreneurship was
launched, which provides services to SME entities in the following areas:
1. Education; 2. Consultancy;
3. Financial support; 4. Information support.
Training seminars and trainings «Business Idea», «Basics of
business planning», «Marketing» are systematically conducted.
The main audience is the youth (graduates of schools and universities), the unemployed who are registered in employment
centers, citizens who are trying to start their own business.
Often working entrepreneurs who have decided to expand
their business, or master some new directions that, in their opinion, will have a future perspective ask for counseling.
Training and counseling are conducted in accordance with
the highest standards and using the latest techniques and equipment. This kind of service during the existence of the Business
Center was used by more than 12 thousand inhabitants of IvanoFrankivsk and region.
Significant contribution to the development of entrepreneurship in the region was made by the Program of financial
support of beginner entrepreneurs. It was particularly effective
and popular in 2000-2005, when practically nobody gave loans
to entrepreneurs in the financial services market. The Business
Center had supported over this period more than 500 startups,
most of which have grown today into powerful and knowledgeable companies in the region.
Entrepreneurship in the Carpathian region is developing
and growing. Together with it, SBEDIF Business Center improves
and extends the range of services. Today, the need for information support for SMEs has increased significantly. Entrepreneurs
are interested in finding investments, entering the European
and world markets, creating joint ventures, etc. It contributes
to the creation of free trade areas with the European Union and
Canada.
We actively use our previous years of contacts with partner
organizations from Poland, Germany, Canada to help our clients
in their desire for international cooperation.
The program of studying foreign languages is very popular.
Developed on the most effective methods using modern teaching aids and technical means, the program has already become
useful to thousands of our fellow citizens who were able to master English, German, French or Polish quickly and qualitatively.
And this is our great contribution to the real European integration of Ukraine. Because, as a matter of fact, how our government
officials, civil servants, and entrepreneurs are going to become
part of Europe if they (in the meantime) do not speak any European language?
Today, the revenue part of the regional budget is 35-37%
filled with taxes and fees of business entities. In the city of IvanoFrankivsk, this figure is more than 50%. This is one of the best indicators in comparison with most regions and cities of Ukraine, and
also significantly exceeds the average level in the state. However – there is too early to relax. In the highly developed countries
of Europe and North America, this figure is more than 70%. So
there is still left a lot to do.
The SBEDIF Business Center team is looking with optimism in
the future. As a guarantee of success, we consider the creative
combination of the veterans` experience, energy and professionalism of young colleagues with the widest use of information
technology and the latest teaching methods.
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Комунальне виробниче підприємство

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО – ІФ
76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Незалежності, 9
Municipal production enterprise

ARCHITECTURAL AND PLANNING BUREAU – IF
9, Nezalejnosti St.,
Ivano-Frankivsk, 76018

Качан Григорій Іванович
директор підприємства
Grygoriy Kachan
director of the company
The main field of activity of the enterprise is the three-dimensional design and
creating of city-planning documentation,
namely, development of project documentation for new construction, reconstruction, restoration, overhaul of buildings
and structures for residential and public
use (multi-apartment houses, low-rise buildings, country houses, etc.), detailed plans
of territories, restoration tasks and projects
of restoration and repair works. The company is also specialized in the execution of
control and execution filming of newly constructed buildings and engineering networks, engineering seasrching surveys and
their accumulations, the transfer of the main
axes of buildings, constructions, roads, and
boundaries of land areas, provision of property evaluation services and the development of investment projects. Due to many
years of experience and high qualification
of the employees, the company implements fundamentally new methods and approaches to accomplishment of set tasks.
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+380 34 2 50 26 85
+380 34 2 50 26 86
apbmvk@gmail.com

Нинішній очільник «Архітектурно-планувального бюро – Іф» Григорій Іванович
Качан розпочав свою трудову діяльність 1974 р. Пройшов шлях від техніка-геодезиста до директора підприємства, яким став 2001 р. Його багаторічний досвід, сумлінна праця, відмінні організаторські здібності відіграли ключову роль у виведенні
підприємства на новий рівень розвитку. 2010 р. Г. Качан нагороджений подякою
міського голови за багаторічну сумлінну працю. 2015 р. отримав подяку міського
голови за спорудження пам’ятника митрополиту Андрею Шептицькому.
Основне поле діяльності фірми – об’ємне проектування та виготовлення містобудівної документації, а саме розроблення проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт будівель та споруд житлового та громадського призначення (багатоквартирні житлові будинки, малоповерхові, садибні та ін.), складання детальних планів територій, виконання реставраційних завдань, розроблення проектів реставраційно-ремонтних робіт, проектів благоустрою територій, ландшафтний дизайн. Проекти здійснюються під наглядом та за підписом сертифікованих архітекторів. Підприємство також спеціалізується на виконанні контрольно-виконавчих зйомок новозбудованих споруд та
інженерних мереж, інженерно-геодезичних вишукуваннях, перенесенні в натуру
головних осей будівель, споруд, меж земельних ділянок, здійсненні контролю за якістю та повнотою інженерно-геодезичної та картографічної документації на території Івано-Франківської міської ради, наданні послуг з оцінки майна та розробки
інвестиційних проектів, а також проектів комплексних землевпорядних робіт.
Нині фірма є прогресивно діючою установою із сучасним обладнанням, матеріально-технічною базою, яка дозволяє розвиватися і впроваджувати нові методи
та підходи до виконання поставлених завдань. У результаті цілеспрямованої кадрової політики її штатний склад налічує 39 працівників, створено 7 відділів: проектний,
індивідуального будівництва, геодезичний, землевпорядкування, сектор обслуговування, відділи допоміжного персоналу та реклами. Опираючись на багаторічний
досвід, підприємство гарантує високу якість виконання робіт.
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Товариство з обмеженою відповідальністю

КОМПАНІЯ «БІЛ І КА»
76000, м. Івано-Франківськ,
вул. Вовчинецька, 225
Limited liability company

COMPANY «BIL AND KA»
+380 34 2 72-32-11
+380 95 260-69-96
www.carpatiia.ua
ajkasper@gmail.com

225, Vovchynetska St.,
Ivano-Frankivsk, 76000

Каспрук Ярослав Ярославович
голова товариства
Yaroslav Kaspruk
head of the Company
Based on its own industrial capacities,
using modern equipment the company
manufactures wooden windows made of
eurobar of own production from profile
IV-78 (Scandinavian type), of various sizes
and types (square, rectangle, trapezoid, triangle, arc, circle), which are made as base
and for individual order; – wooden doors:
entrance, balcony, inter-room; – shift systems: lifting-sliding, sloping-shifting, type
«harmonica», on a wooden basis with modern mechanisms; – wood products: floor board, lining, basic products, possible
manufacturing on individual orders.
Environmentally friendly materials are
used in manufacturing. The products are
presented on the market under the brand
name «YAK Karpatiya».
The enterprise is certified with the certificate ISO 9001:2015 and with the certificate FSC of the International Forest Stewardship Council. Products are certified by
UKRSEPRO certificates.

Голова товариства «Компанія «БІЛ і КА» Ярослав Ярославович Каспрук, здобув
вищу освіту у Львівському політехнічному інституті, після закінчення якого пройшов на заводі «Позитрон» шлях від інженера до президента ПАТ «Родон». 2003 р.
обраний головою ревізійної комісії Торгово-промислової палати м. Івано-Франківська. «Компанія «БІЛ і КА» на основі власних промислових потужностей та
сучасного устаткування є виробником: – дерев’яних вікон із євробруса власного
виробництва з профілю IV-78 (скандинавський тип), різних розмірів та типів (квадрат,
прямокутник, трапеція, трикутник, арка, круг), які виготовляються як базово так і під
замовлення; – дерев’яних дверей: вхідних, балконних, міжкімнатних; – розсувних
систем: підйомно-зсувні, ухильно-зсувні, типу «гармошка», на дерев’яній основі з
сучасними механізмами; – погонажних виробів із дерева: дошка підлоги, вагонка,
лиштва, базових, можливе виконання індивідуальних замовлень. При виробництві
виробів використовуються екологічно чисті матеріали.
Продукція представлена на ринку під торговою маркою «ЯК Карпатія» з 2009 р.
Матеріально–технічну базу виробництва становить сучасне устаткування
провідних фірм світу в галузі обробки деревини: Лісопильний комплекс на основі
стрічкової пилорамиWRAVOR 1200 Profi-NB-2008 (Словенія) і багатопильного верстата
Weinig KR-310М (Німеччина); сушильне відділення на основі трьох камер MUHLBOCK (Австрія) об’ємом 240 м3. Належні умови та необхідний режим виробництва
забезпечує котельня компанії MAWERA, яка працює на відходах деревини; лінія з
виробництва клеєного бруса складається з верстатів компанії Weinig (Німеччина);
лінія з виробництва вікон та дверей, оснащена верстатами цієї ж компанії.
Підприємство сертифіковане сертифікатом ISO:9001:2015 та сертифікатом FSC
Міжнародної лісової наглядової ради. Продукція сертифікована сертифікатами
УКРСЕПРО. У штаті компанії – 60 працівників. Свої вироби вона постачає замовникам
в Україні та в країнах Європи. Підприємство постійно розширює ринки збуту
своєї продукції та готове до співпраці з новими партнерами. Виробництво тут не
зупиняють на впроваджених технологіях. Працівники компанії постійно шукають
ефективні інновації та найкращі розробки для втілення в реальність.
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Приватне підприємство

ЕНЕРГОБУДПОСТАЧ
76006, м. Івано-Франківськ,
вул. Пресмашівська,10
Private Enterprise

ENERGOBUDPOSTACH
10, Presmashivska St.,
Ivano-Frankivsk, 76006

Клименко Олександр Валентинович
директор
Oleksandr Klymenko
director

Enterprise was founded in August 2009.
The main kind of activity is to provide the
enerprises of the construction industry with
crushed granite products from granite quarries for the production of high strength
concrete tiles, pavements and bordures, asphalt-concrete mixtures. Transportation of
cargoes in Ukraine with large-weight transport. Manufacturing of building materials.
The main consumers of goods and services of the company are the following enterprises that are well-known in the city
and within region: LLC «Epicenter K», LLC
IBK «Vertical», LLC «MZK Express-24», LLC
«Three Concretes» (town Kalush) and many
others. The criteria for the development of
the enterprise are the constant modernization of the machinery base, improvement of
advanced technologies in the production of
building materials, expansion of products
range and the volume of rendered services.
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+380 34 2 72-39-71
energobud1802@ukr.net

Підприємство засноване у серпні 2009 р. Його керівник та засновник Олександр Клименко народився в Івано-Франківську, закінчив тут технічний університет
нафти і газу за спеціальністю «електропостачання та енергозбереження». До заснування власної справи працював на підприємствах міста й області на посадах головного енергетика, технічного директора.
ПП «Енергобудпостач» розташоване на території Хриплинського промвузла, де
має потужні складські території та виробничі приміщення, що дає змогу ефективно
співпрацювати з ПАТ «Укрзалізниця». На підприємстві – понад 20 працівників.
Основний вид діяльності – фірма доставляє підприємствам будівельної галузі
із гранітних кар’єрів України залізничним транспортом щебеневу продукцію для
виробництва бетонів високих марок міцності, бруківки та бордюрів, асфальтобетонних сумішей. Підприємство також перевозить вантаж по Україні власним автотранспортом. Освоїли на підприємстві і виробництво, на нинішній день тут займаються фасуванням будівельних матеріалів – гіпсу, крейди, вапна, піску, керамзиту,
щебеню. Надають послуги спецтехнікою, фронтальними та вилочними навантажувачами. Основними споживачами товарів та послуг «Енергобудпостачу» є такі відомі в Україні, області й місті підприємства, як ТОВ «Епіцентр К», ТОВ ІБК «Вертикаль», ТОВ «МЖК Експрес-24», ТОВ «Три Бетони» (м. Калуш), та багато інших. Пріоритети розвитку підприємства – постійне оновлення парку техніки, вдосконалення
передових технологій у виробництві будівельних матеріалів, розширення асортименту продукції та обсягу надаваних послуг.
Підприємство неодноразово отримувало нагороду «Лідер галузі» загальнонаціонального рейтингу серед підприємств України. У планах розвитку фірми – відкрити новий напрям діяльності, а саме, встановити сортувальну лінію для переробки відходів скла та склобою, що дасть змогу збільшити кількість робочих місць на
підприємстві та суттєво покращити екологію регіону.
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МОНОКАРБУД
76018, м. Івано-Франківськ,
вул. М. Грушевського, 22А
Limited liability company

MONOKARBUD
22А, М. Hrushevsky St.,
Ivano-Frankivsk, 76018
+380 34 2 71-14-23
monokarbudif@gmail.com
Тимчук Андрій Степанович
директор
Andriy Tymchuk
director
The company specializes in the construction of monolithic-framed buildings
and objects: shopping centers, hotels, residential buildings, tanks, swimming pools,
underground parking and waterproofing
works. A license has been obtained for
these type of works.
The main task of the company is to maximize satisfaction of customer needs. For
this purpose, the company has modern
machinery, trucks, excavators, construction
equipment and tools, formwork for monolithic construction, scaffoldings, electric tools, as well as highly skilled personnel (specialist builders with higher and secondary
education, masonry, concrete workers). At
present, the company employs more than
80 people. The company has a number of
constructed objects in its assets: chemical
tanks – «flocators» (OJSC «NAFTOKHIMIK
PRIKARPATTYA»); reconstruction of cement
production (PJSC «Ivano-Frankivsk Cement»).

Засновником ТОВ «Монокарбуд» є Андрій Степанович Тимчук. Трудову діяльність він розпочав по закінченні училища, потім здобув дві вищі освіти – в університеті Львівська політехніка й Тернопільському національному економічному університеті. 2006 р. заснував ТОВ «Монокарбуд», де і дотепер займає посаду директора.
Товариство спеціалізується на будівництві монолітно-каркасних будівель і споруд (торгові центри, готелі, житлові будинки, резервуари, басейни, підземні паркінги) та на гідроізоляційних роботах. На виконання цих робіт отримано ліцензію.
На підприємстві прагнуть максимально задовольняти потреби замовників.
Мають для цього сучасну техніку, вантажні автомобілі, екскаватори, будівельне
обладнання та інструменти, опалубку для монолітного будівництва, риштування, електроінструменти, а також висококваліфікований персонал – спеціалістів-будівельників з вищою та середньою освітою, мулярів, бетонярів. На сьогодні в товаристві понад 80 працівників.
Фірма має в своєму активі низку побудованих об’єктів. Це хімічні резервуари – «флокатори» ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття»; реконструйоване цементне
виробництво (ПАТ «Івано-Франківськцемент»); ТРЦ «Велес-555»; філія «Термінал
перевантаження цементу» (м. Ужгород) ПАТ «Івано-Франківськцемент»; багатоквартирний житловий будинок із закладами громадського обслуговування на
вул. Гетьмана Мазепи, 70-74; впроваджено енергоощадні та природоохороні технології на технологічній лінії № 2 цементного виробництва ПАТ «Івано-Франківськцемент»; влаштовано конструкції та гідроізоляцію підземної частини транспортної галереї; виробничо-складські корпуси ТОВ «Інтелком» на вул. Микитинецькій, 7А; зерносушильний комплекс «RIELA» ППА «Вільхівці» в м. Городенці;
поліклініка св. Луки УГКЦ на вул. Гарбарській в м. Івано-Франківську; багатоквартирний житловий будинок на вул. Хіміків в м. Івано-Франківську. З 2017 р. «Монокарбуд» співпрацює у сфері будівництва з польською фірмою «AMP CONSTRUCTION» (м. Варшава), спільно з споруджує торгово-розважальні комплекси і житлові
будинки.
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Приватне підприємство

МСМ-ІФ
76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Петлюри,15Б
Private enterprise

MSM-IF
15В, Petlyury St.,
Ivano-Frankivsk, 76018

Мирна Тетяна Богданівна
керівник відділу маркетингу та продажів
Tetiana Myrna
сhief of marketing and sales department

The construction company is created
by a team of professionals in the field of
housing construction and has been operating on the market of Ivano-Frankivsk for
more than 4 years. The main objective is
introduction of innovative technologies,
creation of comfortable and reliable residential complexes.
The company chooses for its objects
the best location for the comfortable use
of all the opportunities of the developed
infrastructure of the city. The building «PICASSO» is designed in the architectural
style of «Art Nouveau» (New Art). New technical possibilities of construction, new
positions of constructive purity were aesthetically considered.
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+380 97 307-22-88
+380 95 307-22-88
msm.if15b@gmail.com

Будівельна компанія створена командою професіоналів у галузі житлового
будівництва і працює на ринку Івано-Франківська вже більше чотирьох років.
Основна мета її діяльності – впровадження інноваційних технологій, створення
комфортних і надійних житлових комплексів, які відповідають сучасним потребам
ринку. Компанія орієнтується на на пошук і впровадження сучасних ефективних
рішень у сфері нерухомості. Ідеї, проекти, сучасне бачення розвитку міста, відповідальність та робота на результат – це складові, що створюють компанію. Найбільшою цінністю фірми є клієнти, все робиться для задоволення їхніх потреб, і
сприяють цьому багаторічний досвід, висококваліфікований персонал та постійне
прагнення до вдосконалення. Пропонуються лояльні ціни та безпрецедентні на
ринку програми розтермінування для придбання нового житла на максимально
м’яких умовах.
Фірма обирає під будівництво своїх об’єктів найліпші місця розташування
для комфортного користування усіма можливостями розвиненої інфраструктури
міста.
«PICASSO» – будівля, спроектована в архітектурному стилі «Арт-Нуво» (Нове
мистецтво). Естетично осмислені нові технічні можливості будівництва, напрям
долає «еклектизм» постмодерну і виходить на нові позиції конструктивної чистоти
і технологічності, використання інноваційних матеріалів, сучасних конструкцій
і форм. Немає нічого зайвого, блискуче виконані форми мінімалістично строгих і
функціонально доцільних речей. Будівля поділена на комерційну та житлову частини, зручно розміщені кімнати, впорядковано прибудинкову територію, втілено
систему «все під одним дахом».
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО
АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Залізнична, 30
Limited liability company

IVANO-FRANKIVSK REGIONAL ENTERPRISE
OF BUS STATIONS
30, Zaliznychna St., Ivano-Frankivsk, 76018

Запухляк Зіновій Михайлович
генеральний директор
Zinoviy Zapuhliak
general director
The enterprise was founded in 1969,
at the moment it includes 18 bus stations,
which are located on the territory of the region. Every day more than 5 thousand route
buses departure from bus stations of the region, serving more than 23,5 thousand passengers. The enterprise was recognized at
the state level «Leader of the branch», the
best enterprise of the year, and received the
award «Star of Quality» in 2015 and was awarded the title «The Best Enterprise of Ukraine». Such achievements were obtained due
to the many-years dedicated work of the General Director who in 2014 won the title of
Knight’s Legion of Ukraine – «Knight of the
Fatherland» and received the «Golden Cross
of Honor and Victory», in 2016 he received
from the hands of the President of Ukraine
the highest branch state award – the title
«Honored Worker of Transport of Ukraine».
Nearly 7 million passengers used services of bus stations for the period of 2016.

+380 34 2 55-47-17
if_opas@i.ua

ТДВ «Івано-Франківське ОПАС» засновано 1969 р. Підприємство має 10 зональних відділень, до яких входять 18 автостанцій на території області. Щоденно з автостанцій вирушають в рейси близько 5 000 маршрутних автобусів та обслуговується
більше 23 500 пасажирів.
Колектив ТДВ «Івано-Франківське ОПАС» протягом останніх років здобув низку
високих відзнак. За підсумками національного бізнес-рейтингу отримано нагороду
«Лідер галузі» (2013 р., 2015 р.); за підсумками «Ліги кращих» товариство визнане
«Підприємством регіону» та «Підприємством року» (2012 р.). 2015 р. ТДВ «ІваноФранківське ОПАС» здобуло нагороду «Зірка якості» та отримало звання «Краще
підприємство України» за результатами Міжнародного рейтингу якості товарів і
послуг.
Таких успіхів товариство домоглося завдяки багаторічній самовідданій роботі
генерального директора З. Запухляка, який 2014 р. отримав почесне звання
Лицарського Легіону України – «Лицар Вітчизни» та «Золотий Хрест честі і звитяги».
2016 р. Асамблея ділових кіл України нагородила його орденом «За громадянську
доблесть». 2016 р. був особливо пам’ятним для З. Запухляка: вся трудова діяльність
якого була присвячена автомобільному транспорту,
– удостоєно звання
«Заслужений працівник транспорту України». 2017 р. генеральний директор знову
був відзначений нагородою Асамблеї ділових кіл та отримав «Орден Честі».
У скрутний для нашої країни час з ініціативи керівника підприємства неодноразово збирали допомогу на потреби бійцям – учасникам АТО. Разом із благодійним
фондом «Майбутнє Прикарпаття» підприємство виділяло кошти та допомагало
збирати їх для допомоги сім’ям учасників АТО.
ТДВ «Івано-Франківське ОПАС» не зупиняється на досягнутих здобутках. Тут
працюють над подальшим удосконаленням системи перевезення пасажирів
автомобільним транспортом.

АС Косів

З. Запухляк отримує державну нагороду

АС Івано-Франківськ

Bus station Kosiv

Z. Zapuhliak receives state award

Bus station Ivano-Frankivsk
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ДАНЕЯ
76002, м. Івано-Франківськ,
вул. Микитинецька, 7А
Limited liability company

DANEYA
7А, Mykytynetska St.,
Ivano-Frankivsk, 76002

+380 34 2 72-32-54
+380 34 2 72-32-09
www.daneya.com.ua
daneyainstrm@gmail.com

Окрепкий Володимир Ярославович
директор
Volodymyr Okrepkyy
director
Company «Daneya» was established
in the distant 1990 s. Company have gathered in its team the best qualified specialists of instrumental areas in Ivano-Frankivsk and today is a leading company
in the field of mechanical engineering in
the Ukrainian market. The team formed
by the best professional in the field of design work and manufacturing of metal.
The purpose of building a strong team of
experts was to fill existing large needs in
highly qualified processing of metal.
The main activities of the company are
making molds for casting plastic molding, stamps and serial manufacturing of
stamped metal products. During the work
we use only modern technological equipment of such firms as: «HAAS», «DMG»,
«Agie», «Mitsubishi». In our portfolio there
are lot of performed orders for Ukrainian
and German companies.
We are always open to cooperation.
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Створене уже в далекі 90-ті роки ТОВ «Данея», зібравши в своєму колективі
кращих висококваліфікованих спеціалістів інструментальних цехів заводів м. ІваноФранківська, нині є провідною компанією в галузі машинобудування на ринку України.
Використання сучасного обладнання, високоякісного інструменту та новітніх
технологій стало основним принципом роботи колективу. На підприємстві пишаються тим, що завдяки тісній співпраці з провідним німецьким виробником металообробного обладнання – компанією «DMG» змогли в короткі терміни освоїти
токарно-фрезерну обробку та фрезерування в п’яти координатах.
Така співпраця стала технологічною революцією для «Данеї» та дала змогу вийти на новий, раніше недосяжний, рівень технологій. Також підприємство використовує обладнання таких світових гігантів як «HAAS», «Agie», «Mitsubishi». Робота на
ньому дає можливість використовувати в технології обробки металу найновіші
досягнення.
Поруч із досвідченими машинобудівниками працюють і молоді спеціалісти, які
відкриті до навчання та освоєння нових технологій. Завдяки цьому підприємство
виготовляє складне оснащення (штампи і пресформи), яке відповідає кращим
світовим стандартам.
Тісна співпраця із компанією з виробництва дитячих іграшок ТОВ «Інтелком»
(ТМ «ТехноК») дала можливість «Данеї» підняти свій технічний і технологічний рівень
та випускати продукцію, яка успішно конкурує з відомими світовими брендами
дитячих іграшок.
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ІНТЕЛКОМ
760002, м. Івано-Франківськ
вул. Микитинецька, 7А
Limited liability company

INTELKOM
7А, Mykytynetska St.,
Ivano-Frankivsk, 76002

Окрепкий Володимир Ярославович
директор
Volodymyr Okrepkyy
director

The «Intelkom» Company is one of the
leading firms in Ukraine in the sphere of
children`s toys production and is known in
the market as brand «TechnoK». Since 1995
сompany has developed from a small private firm with a few dozen of employees
to a large company known in Ukraine and
abroad.
On the toy market, the company has
established itself as a company that works
hard to satisfy needs of customers in the
sphere of interesting and modern toys.
The wide range of toys covers all the categories of children`s interests and dreams.
All the toys are certified in Ukraine, the
Eurasian Customs Union countries and
the European Union.
We offer products that you can trust!

+380 34 2 55-94-83, 55-96-04
+380 34 2 50-35-85
www.technoktoys.com
office@intelkom.net.ua

ТОВ «Інтелком» – одна із провідних компаній у сфері виробництва дитячих
іграшок в Україні, представлена на ринку під торговою маркою «ТехноК», що відома
з 1995 р. В асортименті продукції компанії – широкий спектр дитячих іграшок та
товарів для дітей. Загалом асортимент налічує близько 520 одиниць продукції.
Компанією охоплено всі ланки процесу створення нових іграшок – від ідеї,
проектування, виробництва до доставки продукту до покупця. Після дослідження
ринку і прийняття рішення про випуск нових іграшок колектив дизайнерів, використовуючи сучасні технології, створює дизайн та комп’ютерні моделі нових розробок з подальшим друком прототипів на 3D-принтерах. Після цього моделі передаються до конструкторського відділу, де інженери проектують прес-форми
для лиття виробу. На наступному етапі над виготовленням оснащення починають
працювати фахівці з металообробки. Використовуючи сучасні оброблювальні центри від провідних виробників США (HAAS) та Німеччини (DMG), вони виготовляють деталі, з яких вправні руки слюсарів збирають та передають на ливарну дільницю готові прес-форми. На сучасних ливарних верстатах з використанням роботів-маніпуляторів відливають деталі з пластику найвищої якості. Останній етап
виробництва: дбайливі руки комплектувальників збирають та упаковують готовий
виріб. Закінчується цикл у складських приміщеннях, де проводиться повторний
контроль якості, збереження та відвантаження. А далі – через партнерські мережі
та магазини іграшки потрапляють до своїх споживачів – наших малюків. Усі іграшки
ТМ «ТехноК» сертифіковані в Україні, країнах Митного та Європейсько-го союзів.
Місія компанії – виготовлення безпечних, простих для розуміння й водночас
цікавих іграшок, які б допомагали малюкам розвиватися. Нині іграшки від «Інтелкому»
дарують радість дітям не лише України, а й багатьох країн світу. Нагородою творчих
здобутків колективу є перші місця на різноманітних національних конкурсах іграшок. Гасло компанії: «Ми пропонуємо продукцію, якій ви можете довіряти!»
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Державне підприємство
Виробниче об’єднання

КАРПАТИ
76000, м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 201
State enterprise
Production Association

KARPATY
201, Halytska St.,

Ivano-Frankivsk, 76008
Втерковський Дмитро Дмитрович
генеральний директор
Dmytro Vterkovskyy
managing director
Main field of activity is production of cable products for automotive industry, production of LED products for office and street lightning and production of consumer
goods such as furniture, forged products,
and devices of small mechanization of agriculture. During 2011 – 2015, the enterprise has invested 26 million UAH into its development. 42 million UAH were invested
into material-technical base with purpose
of development of economic and social
sphere of the production in 2016. 3 800
working places have been created for the
last 5 years. Employees were trained abroad
to learn new technological processes and
increase quality and labor productivity at
the enterprise. According to audit results,
the enterprise annually confirms alignment
with standards of international quality system DSTU ISO 9001; 2000 with «excellent»
grade. In 2011 is certified by international
quality system ISOTS 16949.

Адміністративний корпус об’єднання
Administrative building of the enterprise

+380 34 2 57-10-08
vokarpaty@ukr.net

Із 2004 р. очолює підприємство Дмитро Дмитрович Втерковський, заслужений
працівник промисловості України, нагороджений орденами «Знак Пошани», «За заслуги» ІІ ступеня, неодноразовий переможець акції економічного розвитку «Тріумф»,
відзначений багатьма грамотами ДК «Укроборонпром».
Прикарпатський радіозавод, а нині ДП «ВО «Карпати», заснований 1977 р. як підприємство військово-промислового комплексу з випуску спецтехніки для потреб
МО тодішнього СРСР. Тепер підприємство належить до сфери управління ДК «Укроборонпром». Понад 90 % своєї продукції воно реалізовує на експорт. Партнером
та найбільшим замовником підприємства з 2007 р. є американська компанія «DELPHI», яка спеціалізується на виготовленні електрокабельної продукції.
ВО «Карпати» динамічно та ефективно розвивається. Основний напрям його
діяльності – виробництво кабельно-провідникової продукції для автомобільної галузі, також тут виготовляють світлодіодні вироби для офісного та вуличного освітлення, налагоджено виробництво товарів народного споживання: корпусних меблів, кованих виробів, засобів малої механізації сільського господарства.
2011-2015 рр. підприємство інвестувало у власний розвиток 26 млн. грн., 2016 р.
вклало 42 млн. грн. у матеріально-технічну базу для розвитку економічної та соціальної сфери виробництва. За останні п’ять років тут створили 3 800 робочих місць,
працівники пройшли стажування з освоєння нових технологічних процесів за кордоном, підвищились якість і продуктивність праці на виробництві. За результатами
аудиту у підприємстві «Карпати» щорічно підтверджують дотримання стандартів
міжнародної системи якості ДСТУ ISO 9001: 2000 з оцінкою «відмінно», 2011 р. завод
атестовано за міжнародною системою якості ISOTS 16949.
Сучасне виробництво, належним чином обладнані побутові приміщення, наявність соціальної складової створюють для працівників підприємства сприятливі умови
для праці та відпочинку. 2016 р. підприємство відзначено дипломами та нагородами,
серед яких І місце («золото» рейтингу) серед експортерів України, диплом Державного
концерну «Укроборонпром», кубок за зайняте І місце «За досягнення у сфері якості».

Візит першого віце-прем’єр-міністра України Степана Кубіва на підприємство, гість знайомиться з роботою виробничого цеху
Visit of first vice prime Minister of Ukraine Stepan Kubiv to the enterprise, the guest learns about work of
production area
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Компанія

ТАЙКО ЕЛЕКТРОНІКС ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД
76494, м. Івано-Франківськ
с. Микитинці, вул. Марковецька, 3
Company

TE CONNECTIVITY UKRAINE
+380 34 2 71 71 60 адміністрація
+380 34 2 71 91 90(91) відділ кадрів
www.te.com
careers_ua@te.com

3, Markovetska St., v. Mykytyntsi
Ivano-Frankivsk, 76494

Гьотц Олександр
генеральний директор
Alexander Goetz
general director
TE Connectivity in Ukraine was created
and launched in December, 2008 and has
been producing electro-cable assemblies
for automotive applications, serving about
more than 30 large customers. The company is extending its production footprint
and will create several hundred new jobs.
As with all TE plants around the world, objectives are to be recognized as «The best
place to work». TE Connectivity in Ukraine
is an active, operational and results drive
company which has established solid credentials in town. TE Connectivity plant in
Ukraine has won various awards supporting annual initiatives of the City council «Triumph» («Best enterprize-2010», the «Best
exporter-2016», etc.) The company has achieved excellent performance and a 4-Star
rating in TE’s internal operating system of
continuous improvement. The company’s
strategy is to reach the highest recognition of start level 5 within the next three years. Until the end of 2018 TE plans to start
plant extensions and create new jobs.

Компанія «TE Connectivity» – світовий лідер в галузі передових технологій,
який спеціалізується на виготовленні електрокабельної продукції високої якості
для різних галузей – транспорту, промисловості, медицини, енергетики, а також
пристроїв зв’язку. Компанія функціонує на ринку більше 75 років, об’єднує на
сьогодні 78 000 працівників, 7 000 інженерів, працює із замовниками зі 150 країн.
«TE Connectivity» забезпечує високу якість кожного окремої одиниці виробу.
В Україні ця компанія виготовляє кабельну продукцію для всесвітньо відомих
автомобільних лідерів і впродовж 10 років демонструє високу ефективність реалізації іноземних інвестицій в розвиток економіки міста Івано-Франківська та регіону.
Завод «TE Connectivity» побудовано в обласному центрі Прикарпаття та урочисто
відкрито 10 грудня 2008 року; на сьогодні він обслуговує близько 30 замовників.
Cистема контролю якості компанії сертифікована відповідно до міжнародних
стандартів ISO TS 16949. «TE Connectivity» розширює свої виробничі потужності
та створює сотні нових робочих місць. Завод забезпечує конкурентну заробітну
плату та соціальні переваги, програми стажувань, в тому числі за кордоном, а також
плани розвитку працівників. Ключовою є довготермінова стратегія компанії з тим,
щоб розкривати потенціал персоналу. Як і в інших локаціях компанії по світу, метою
тут є бути визнаним «Кращим робочим місцем».
Отож, завод налагоджує співпрацю з різними освітніми закладами. Підписано
договір із вищим професійним училищем сервісного обслуговування техніки на
відкриття спеціальності «В’язальник схемних джгутів» для кваліфікованої підготовки
випускників до працевлаштування в «TE Connectivity».
Протягом останніх п’яти років команда висококваліфікованих менеджерів і керівників підрозділів заводу впроваджує кращі практики і передовий досвід європейських методів організації, управління та нові технології виробництва. В результаті підприємство досягнуло високого рівня – чотирьох зірок за внутрішню
операційну систему постійних покращень. Стратегія компанії полягає в тому, щоб
домогтися найвищого визнання – п’яти зірок, упродовж найближчих трьох років.
Компанія «ТЕ Connectivity» в Івано-Франківську продовжує стабільно зростати.
Наприкінці 2018 р. стартувала розбудова заводу. Отримано для реалізації нові
проекти, а отже, буде створено нові робочі місця.
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Публічне акціонерне товариство

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ
76010, м. Івано-Франківськ,
вул. Ленкавського, 20
Public Joint Stock Company

IVANO-FRANKIVSKGAZ
20, Lenkavsky St.,
Ivano-Frankivsk, 76010

Шульга Віталій Анатолійович
голова правління
Vitaliy Shulga
head of the board

A large energy company which currently employs 2 400 purposeful and responsible specialists in their field.
At present level of gasification of IvanoFrankivsk region with natural gas is one of
the highest in Ukraine that is approximately
90 %. The enterprise distributes natural gas
to more than 400 thousand of consumers
of different categories, serves 15 thousand
gas networks, 1 027 gas regulating and 2
060 cabinet gas control points, providing
accident-free supply of gas throughout
the region. Moreover, the company carries out investment programme on ensuring commercial recording of natural gas.
New services for gas consumers are being
implemented; modern centers of client’s
service are being opened.
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Голова правління ПАТ «Івано-Франківськгаз» Віталій Анатолійович Шульга,
закінчив Львівський житлово-комунальний технікум за спеціальністю «експлуатація устаткування та систем газопостачання» та Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу за спеціальностями «газонафтопроводи та газонафтосховища» і «фінанси, банківська справа і страхування».
Пройшов усі щаблі кар’єрного зростання газовика. Розпочав трудову діяльність
1999 р. контролером Долинського УЕГГ. Далі обіймав посади в ПАТ «Івано-Франківськгаз»: спеціаліст з реалізації газу, головний інженер, заступник голови правління, голова правління.
ПАТ «Івано-Франківськгаз» є одним із найстаріших вітчизняних підприємств у
своїй галузі. Історія газового господарства на Прикарпатті розпочалася далекого
1873 р. Підприємство пройшло складний шлях розвитку – від виробництва
світильного газу для освітлення вулиць до будівництва потужних газопроводів
по всій області. Нині «Івано-Франківськгаз» – велика енергетична компанія, в якій
працює 2 400 цілеспрямованих і відповідальних фахівців своєї справи.
Рівень газифікації Івано-Франківщини природним газом сягнув уже близько
90 % і є одним з найвищих в Україні. Підприємство здійснює розподіл блакитного
палива понад 400 тис. споживачам різних категорій, обслуговує 15 тис. газових
мереж, 1 027 газорегуляторних та 2 060 шафових газорегуляторних пунктів, забезпечуючи безаварійне газопостачання всієї області. Окрім того, товариство виконує
інвестпрограму щодо забезпечення комерційного обліку природного газу.
Компанія не зупиняється на досягнутому, виходить на новий рівень діяльності,
стає на шлях інновацій в обслуговуванні споживачів. Зокрема, товариство впроваджує нові послуги для користувачів природного газу, відкриває сучасні центри
обслуговування клієнтів.
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Приватне акціонерне товариство

ГАЗІНВЕСТ
76010, м. Івано-Франківськ,
вул. Бориславська, 29
Private Joint Stock Company

GAZINVEST
29, Boryslavska St.,
Ivano-Frankivsk, 76010

+380 34 2 71-63-22
gazinvest.if@gmail.com

Вінтонюк Ігор Миколайович
голова правління

Ihor Vintonyuk
head of the board

The company has three special permits
for subsoil resources use. The total area
of the geological sites is 597.9 km2 in Ivano-Frankivsk and Chernivtsi regions. The
company carries out geological surveys
on exploration and prospecting of hydrocarbons. It has found and documented 30
perspective oil and gas geological structures. A research and industrial development
of Slavetske gas field (Vyzhnytsya district
of Chernivtsi region) is carried out, a gas
gathering manifold is installed to supply
gas to Ukraine’s gas transportation system,
a unit for complex gas preparation and a
booster compressor are also installed.
We implement investment projects to
expand and accelerate the geological survey and introduce modern technologies in
the extraction of hydrocarbons, natural gas.

П риватне акціонерне товариство «Газінвест» є підприємством важливої для
народного господарства України галузі – нафтогазовидобувної промисловості. Воно створено та успішно працює на теренах Західної України з 2005 р. Підприємство має три спеціальні дозволи на користування надрами. Загальна площа наданих для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, ділянок надр становить 597,9 км2. Ділянки розташовані в межах Івано-Франківської та
Чернівецької областей. Співпрацюючи з провідними підприємствами та установами
нафтогазовидобувної галузі, залучаючи іноземні інвестиції, товариство ефективно
проводить геологорозвідувальні роботи з пошуку та розвідки вуглеводневої сировини. За результатами здійснених на площах геолого-геофізичних досліджень виявлено та задокументовано понад 30 нафтогазоперспективних геологічних структур. Пробурено 10 свердловин, шість із яких дали промислові припливи природного газу. Тепер підприємство видобуває природний газ на Славецькому
газовому родовищі у Вижницькому районі Чернівецької області.
Товариство «Газінвест» динамічно розвивається і має плани щодо відкриття 5-7
нових родовищ природного газу, що видобувається за традиційною технологією.
Підприємство є сумлінним платником податків та зборів. Відвертість і прозорість бізнесу – один з основних принципів у його діяльності. Побудова прозорого
бізнесу дає право розвивати довгострокові відносини з діловими партнерами, підрядниками і суспільством загалом, що дозволяє підтримувати позитивну репутацію
підприємства.
Товариство зацікавлене у співпраці для реалізації інвестиційних проектів щодо
розширення і прискорення геологорозвідувальних робіт та впровадження новітніх
технологій у галузі видобутку вуглеводневої сировини, зокрема природного газу.
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Товариство з обмеженою відповідальністю

КАЛИНА ІФ ЛТД
76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Мельника, 1А
Limited Liability Company

KALYNA IF
1А, Melnyk St.,
Ivano-Frankivsk, 76018

Микитюк Ігор Романович
директор
Ihor Mykytуuk
director

Main fields of activity: sales of heat engineering and gas equipment; calculation,
selection, manufacturing of plate heat
exchangers; production of individual heat
points; design works; installation work of
the technological equipment of the fuel
and energy complex; boiler houses with
capacity up to 10 MW; steam, gas, solid fuel,
modular boiler rooms; infrared heating; air
heating; reckoning for thermal energy;
cold, hot water and steam; commercial
and technological gas reckoning; external
and internal engineering networks; energy
audit, start-up, adjustment and ecologicalheat engineering works. Own production
of transportable boiler-houses; metal constructions under the order; pre-insulated
pipes and fittings; chemical water preparation equipment; plate heat exchangers;
spiral air duct; polyethylene pipes.

Підприємство створено 2005 р., воно працює в галузі енергетики та енергозбереження. Основні напрями діяльності: продаж теплотехнічного та газового обладнання; розрахунок, підбір, виготовлення пластинчатих теплообмінників на базі
пластин «SONDEX»; виробництво з компанією «Danfoss» індивідуальних теплових
пунктів; проектні роботи; роботи з монтажу технологічного устаткування паливноенергетичного комплексу; котельні потужністю від 200 кВт до 10 МВт; парові, газові,
твердопаливні (на альтернативних видах палива) модульні котельні; інфрачервоне опалення; повітряне опалення; облік теплової енергії; холодної, гарячої води та
пари; комерційний та технологічний облік газу; зовнішні і внутрішні інженерні мережі; енергоаудит, пусконалагоджувальні, режимно-налагоджувальні та еколого-теплотехнічні роботи.
Фірма має власне виробництво з виготовлення: транспортабельних котелень
на різних видах палива; металоконструкцій під замовлення (для димових труб, несучих конструкцій); попередньо ізольованих труб та фасонних частин; хімводопідготовчого обладнання та його комплектації; пластинчатих теплообмінників на базі
пластин «SONDEX»; спірально-навивного повітропроводу для систем вентиляції;
поліетиленових труб для систем водопостачання.
2013-2017 рр. підприємство активно займалось впровадженням альтернативних джерел енергії (сонця, теплових насосів з високим коефіцієнтом перетворення).
Якість усіх робіт та послуг відповідає нормам, стандартам галузі будівництва
України та відповідним міжнародним стандартам. Роботи з будівництва і монтажу
технологічного устаткування паливно-енергетичного комплексу здійснюють згідно
з ліцензією на господарську діяльність з будівництва об’єктів IV та V категорій складності. Фірма пройшла перевірку Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, є дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, що
дозволяє реалізовувати будь-які комплексні проекти енергетичного будівництва,
забезпечуючи найвищі стандарти безпеки та якості. Власне виробництво підприємства також сертифіковано, а система управління якістю відповідає стандартам
ISO 9001:2015.

Блочно-модульні котельні
Block-modular boiler-houses
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+380 34 2 72-47-07
+380 34 2 50-74-92
+380 50 433-28-21
kalynaif@ukr.net
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Товариство з обмеженою відповідальністю

ФАЙН-ЕЛ
Офіційний представник в Україні компанії «FEIN» (Німеччина) –
провідного світового виробника електроінструменту та фірми FAE
GROUP S.p.A. (Італія) – світового лідера щодо виробництва техніки
для дорожнього будівництва, сільського та лісового господарства

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шухевичів, 21
Limited liability company

FINE-EL
21, Shuhevychiv St., Ivano-Frankivsk, 76018
Мамров Оксана Михайлівна
директор
Oksana Mamrov
director
Offers a wide range of electrical tools
and metal processing equipment: angular grinding machines, drills, screwdrivers,
sheet and knife scissors, special machines
for stainless and alloy steels processing,
circular drilling tools (CPM), milling piping
devices for gas pipelines, precision rechargeable batteries screwdrivers, high-frequency power tools, as well as equipment
«Grit» for processing various workpieces
and conducting a wide range of operations (polishing roundings, centrifugal grinding, polishing, finishing, debarring).
It is the official representative in Ukraine of the Italian company «FAE GROUP»,
which produces equipment for road construction, agriculture and forestry.
On its production facilities produces
high-quality metal structures, on which
solar panels are mounted. Already installed and launched power plants of 90, 275
and 500 kW.

+380 34 2 50-36-70
+380 34 2 50-86-08
+380 67 344-23-36
www.fein.com.ua
feinelua@gmail.com

За 13 років існування ТОВ «Файн-Ел» розширило свою діяльність за рахунок
нових напрямів. Спочатку спеціалізувалось на торгівлі й сервісному обслуговуванні
профелектроінструменту, розробці прикладних рішень для металообробки, виконанні робіт з автосервісу. Гама пропонованого електроінструменту та обладнання
для обробки металу дуже широка: кутові шліфувальні машини, дрилі, гвинтоверти,
листові та висічні ножиці, спеціальні машини для обробки нержавіючих та легованих сталей, інструмент для кільцевого свердління (КВМ), фрезерувальні труборізні
пристрої для робіт на газонафтопроводах, прецизійні акумуляторні гвинтоверти,
високочастотні електроінструменти, а також обладнання «Grit» для обробки різноманітних заготовок та проведення широкого діапазону операцій: шліфування заокруглень, безцентрового шліфування, фінішного полірування, зняття задирок.
2016 р. «Файн-Ел» стало офіційним представником в Україні італійської фірми
FAE GROUP S.p.A., яка виробляє техніку високого класу для дорожнього будівництва,
сільського та лісового господарства. Товариство тепер продає бульдозери, екскаватори, спецтехніку цієї фірми. Співпраця з двома закордонними виробниками дозволяє утримувати конкурентноспроможні ціни на відповідні групи товарів, діловими партнерами є «Укрзалізниця», «Укртранснафта», «Укргазвидобування» та багато
інших. Тут вирішують усі питання щодо ремонту в рамках гарантії та післягарантії
раніше придбаного обладнання, адже є відповідні сертифікати й дозволи, широкий
вибір комплектуючих та запчастин, транспортні засоби, кваліфіковані кадри, які
пройшли відповідне навчання.
2017 р. діяльність «Файн-Ел» розширено – почали будувати і вводити в дію напівпромислові і промислові сонячні електростанції. На невеликому власному виробництві виготовляють якісні металоконструкції, на яких монтують сонячні панелі. Вже встановлено та запущено електростанції потужністю 90, 275 і 500 кВт відповідно на даху будинку на вул. Дністровській, 26 у м. Івано-Франківську, в селах
Стриганці й Підлісся Тисменицького р-ну. Товариство придбало ліцензію і продає
вироблену електроенергію державі за «зеленим» тарифом.
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Державне підприємство

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48
State enterprise

IVANO-FRANKIVSK
FORESTRY ENTERPRISE
48, Vasyliyanok St., Ivano-Frankivsk, 76019

Бойчук Михайло Ярославович
директор
Mykhaylo Boychuk
director
There are 8 forestries, 39 workshop,
total area of forests is 24 965 ha. Forestry
seeds and seedlings are prepared for planting. The total area of the hunting grounds
is 4202 hectares, of which 3185 hectares
are forests, 998 hectares are field and 20
hectares – wetlands. Fauna in the lands is
diverse and is typical of its area. On the territory of Markivtsy forestry, there is aviary
«Markivtsy» on the area of 140,5 hectares.
There are 4 natural covenant objects:
the landscape reserve «Kozakova valley» –
of national importance with the total area
of 953 hectares; Dnistrovskii regional landscape park – of local importance with a
total area of 1279 hectares; Nature tract
«Rybne» – of local importance with the
total area of 55 ha (Rybne Forestry); reserve tract «Sigolskii» – of local importance, the total area of 46,4 hectares (Chripelivske forestry). There are 4 recreational
places: «Krynichenka», «Pojyrnytsya», «Dibrova», «Old Road».
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+380 34 2 53-02-69
iflisgosp@ukr.net

Директор Івано-Франківського лісгоспу з 2012 р. є Михайло Бойчук. Його особистий внесок у розвиток ефективного лісогосподарського виробництва оцінений
керівництвом Держлісагентства та урядом. М. Бойчука нагороджено Грамотою голови ОДА і голови обласної ради, нагрудним знаком «За бездоганну службу в державній лісовій охороні», знаком «Відмінник лісового господарства України», Грамотою Кабінету Міністрів України, іменним годинником голови Держлісагентства.
У складі лісгоспу 8 лісництв, 39 майстерських дільниць, площа лісів становить
24 965 га. Для створення високопродуктивних насаджень тут приділяють увагу
передусім заготівлі лісового насіння й вирощуванню садивного матеріалу. Загальна площа мисливських угідь лісгоспу – 4 202 га, з них 3 185 га – лісові, 998 га – польові та 20 га – водно-болотні угіддя. Мисливська фауна в угіддях підприємства дуже
різноманітна і є характерна для цієї зони. На території Марковецького лісництва на
площі 1 40,5 га є вольєрне господарство «Марківці».
Основні напрями діяльності лісгоспу: збереження та посилення захисних
властивостей лісів, природоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні
функції; покращення стану, підвищення продуктивності лісів; охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від
хвороб та шкідників, незаконних порубів. облік лісового фонду, реєстрація всіх
змін у його складі; проведення лісозаготівельних робіт, а також матеріальної та
грошової оцінок лісу на лісосіках, призначених до рубки; організація та проведення
полювання; організація лісонасіннєвої справи, лісових розсадників.
Лісгосп має чотири природно-заповідні об‘єкти: ландшафтний заказник «Козакова долина» – об’єкт загальнодержавного значення площею 953 га; Дністровський
регіональний ландшафтний парк – об’єкт місцевого значення площею 1 279 га;
заповідне урочище «Рибне» – об’єкт місцевого значення площею 55 га (Рибненське
лісництво); заповідне урочище «Сигольський», об’єкт місцевого значення площею
46,4 га (Хрипелівське лісництво). Функціонують чотири рекреаційні місця: «Криниченька», «Пожирниця», «Діброва», «Стара дорога». На території лісгоспу є джерела
цілющої води.
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Державне підприємство

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛІСОВИЙ
СЕЛЕКЦІЙНО-НАСІННЄВИЙ ЦЕНТР
78012, Івано-Франківська область, Тлумацький р-н, с. Остриня
State enterprise

IVANO-FRANKIVSK FOREST SELECTION
AND SEED CENTER
Ostrynia, Tlumach district, Ivano-Frankivsk region, 78012

Мартинюк Ігор Васильович
директор
Ihor Martynyuk
director
The Center was founded on the basis of Klubivtsi Forestry company, IvanoFrankivsk forestry enterprise in 2005.
The total area of the enterprise is 2 628
hectares, including forest 2 596 hectares.
The basic forest seedlings with the total
area of 16.5 hectares works, useful area is
13.4 hectares. The main task is to grow seedlings with an open and closed root system of the main forest species (ordinary
oak, forest beech, maple- sycamore, white
fir, European larch, douglas) for the reforestation of the Carpathian region. There is wide selection of ornamental plants for landscaping and large-sized planting material.
The existing material and technical
base for long-term storage of forest seed
allows simultaneous storage of up to 5,000
kg of seeds. The enterprise provides services for greenery of adjoining areas with
ornamental plants, design and creation of
slides, decorative ponds, paths, construction of arbors.

+380 67 344-75-52
iflsnc.tk
iv-frlsnc@email.ua

Ігор Васильович Мартинюк очолює підприємство з часу його заснування. Він
закінчив Львівський лісотехнічний інститут за фахом «інженер лісового господарства». Був майстром лісу, помічником лісничого, лісничим, в галузі працює 36
років. Удостоєний звання «Заслужений лісівник України».
Центр засновано 2005 р. на базі Клубівецького лісництва Івано-Франківського
лісгоспу, належить він до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів
України та входить до ІФОУЛМГ.
Центр займає північно-східну частину області – у Тлумацькому і Тисменицькому
районах. Загальна площа підприємства – 2 628 га, в т. ч. лісова – 2 596 га. На території
центру розташований Дністровський регіональний ландшафтний парк площею 553
га. Господарська діяльність підприємства має на меті розширення, використання
й відновлення лісових ресурсів, поліпшення якісного складу й підвищення
продуктивності лісів, посилення їх водорегулюючих, ґрунтозахисних і рекреаційних
функцій. Загальна площа базового лісового розсадника центру становить 16,5 га, в
т. ч. корисна площа – 13,4 га. На відкритому ґрунті розсадника площею 2,3 га працює
система поливу для вирощування сіянців в умовах засушливих років. Ідеться про
сіянці з відкритою та закритою кореневими системами основних лісоутворюючих
порід (дуб звичайний, бук лісовий, клен-явір, ялиця біла, модрина європейська,
дугласія) для відновлення лісів Карпатського регіону.
У розсаднику є широкий вибір декоративних рослин для благоустрою та озеленення нашої області й інших регіонів України, а також крупномірний посадковий
матеріал. Увесь посадковий матеріал вирощують з дотриманням технологічних
вимог, застосуванням всіх обов’язкових агротехнічних заходів, він пройшов акліматизацію, тому має високі показники приживлюваності.
Наявна матеріально-технічна база дає можливість одночасно зберігати до 5 000
кг лісового насіння. В холодильній камері підприємства зберігають власне насіння
та інших лісгоспів. Центр надає послуги з озеленення прибудинкових територій
декоративними рослинами, проектування і створення гірок, декоративних водойм
та доріжок, будівництва альтанок.
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Ресторація

ЗОСИНА ВОЛЯ
76000, м. Івано-Франківськ,
вул. Дудаєва ,10
Restaurant

ZOSYNA VOLYA
10, Dudayeva St.,
Ivano-Frankivsk, 76000

The establishment with a luxurious
interior, decorated in a retro style, atmosphere of old Stanislavov. Large windows,
comfortable sofas, romantic places, candlesticks and original serving of dishes,
a large dance floor and powerful sound
equipment. In addition to the large lower
hall, there are two different style zones
on the second floor. The total area - more
than 1 000 square meters, it is designed for
350 guests. During 2 years of its work there
has been a lot of official events, presentations, conferences, and the second year in
a row the restaurant is a partner of the
famous festival «Porto Franko», here it is
created and implemented a humorous
«Fine Show», beauty contests «Studmis»,
«Miss University», Shows of collections of
clothing, frequent guests of the restaurant
are magazines «Like» and «Misto», which
held a lot of entertainment activities here.
It got great Award «Recognition of the
Year 2017», the regional children’s vocal
show «Sing!» was recorded here and the
largest number of corporate parties in the
city were held here.

74

+380 96 274-13-94
www.facebook.com/ZosynaVolya/
zosinawola@gmail.com

Ресторація «Зосина Воля» відчинила свої двері у червні 2016 року. Заклад
носить ім’я онуки засновника Станиславова Софії Потоцької і був створений двома
однодумцями. Задум такого закладу виник давно, проте тільки 2016 р. вдалося
завершити та запустити такий масштабний проект, який моментально привабив
до себе як туристів, так і мешканців міста. Заклад може похвалитись розкішним
інтер’єром, оформленим у стилі ретро і в дусі старого Станиславова. Великі вікна та
зручні дивани, романтичні закутки, свічники та оригінальна подача страв, великий
танцювальний майданчик і потужна звукова апаратура – це все про «Зосю».
«Зосина Воля» – заклад контрастів, бо вдень це затишна, тиха ресторація, а
ввечері – найкращий нічний заклад міста, в якому відбувається феєричне дійство!
Крім великої нижньої зали є ще дві різні за стилем зони на другому поверсі. Загальна
їх площа – понад 1 000 м2, розрахована на 350 гостей.
Ресторація пропонує страви європейської кухні з елементами національної
та галицької, в меню є такі страви, яких нема в жодному закладі України! Тут підтримують традиції та розвиваються молоді українські гурти. «Зосина» сцена для
багатьох стала місцем першого тріумфу та виходу «на біс». Кавер-гурти Західної
України, народні колективи, сольні співаки, що попадають на сцену «Зосиної Волі»
одного разу, завжди повертаються, аби ще раз відчути неймовірну атмосферу цього
закладу та його привітної публіки.
За два роки тут проведено безліч офіційних заходів, презентацій, конференцій,
зокрема заклад є партнером фестивалю «Porto Franko». Саме тут створили, вилили
в життя гумористичне «Файно-Шоу», відбулися конкурси краси «Студміс», «Міс
Унівеститету», покази колекцій одягу. Частими гостями закладу є журнали «Лайк» та
«Місто», які провели чимало заходів, зокрема гучне нагородження «Визнання року
2017». Також тут відбувся запис регіонального дитячого вокального шоу «Співай!», а
в грудні 2017 р. відшуміла найбільша у місті кількість корпоративних вечірок.
Заклад оснащено найкращою апаратурою для проведення конференцій та
презентацій. Танцювальний майданчик, виступи кавер-гуртів, різноманітна кухня,
ведучі, конкурси, розваги, індивідуальне привітання іменинників, святкова атмосфера – тут є все для свята мрії.
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Митний брокер

МАЛАХОВСЬКИЙ Т. О.
76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Польова, 4А/206
Customer broker

MALAKHOVSKYY TARAS
4А/206, Poliova St.,
Ivano-Frankivsk, 76018

+380 34 2 54-32-29
+380 095 119-66-85
www.mbroker.if.ua
malahovskyj@gmail.com

Малаховський Тарас Олександрович
директор
Taras Malakhovskyy
director

Customs broker Taras Malakhovskуy
is also director of LLC «Franko-Еksim» and
provides to his clients, both to business
entities and individuals, a full range of services in the field of customs brokerage
services in the process of their foreign
economic activities. Such services include:
customs clearance of goods of any complexity; preliminary calculation of customs
payments; definition of the goods code;
optimization, in the shortest possible term,
expenses for the declaration of customs
cargo and customs operations; analysis of
foreign economic contracts and customs
documentation for compliance with Ukrainian legislation, registration of documents
for non-tariff regulation and all types of
permits, accreditation at customs, support
of foreign economic operations.
Besides LLC «Franko-Еksim», provides
the services of an exporter during nonregular export-import operations, on the
basis of an agreement.

Митний брокер Тарас Олександрович Малаховський є також директором
ТОВ «Франко-Ексім». Він надає своїм клієнтам – як суб’єктам підприємницької діяльності, так і окремим громадянам – повний спектр послуг у сфері митно-брокерського обслуговування при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності.
До таких послуг належать: митне оформлення вантажів будь-якої складності; попередній розрахунок митних платежів; визначення коду товару; оптимізація, в найкоротший термін, витрат з декларування митних вантажів та митних операцій; аналіз зовнішньоекономічних контрактів та митної документації на предмет відповідності законодавству України; оформлення документів з нетарифного регулювання та всіх видів дозвільної документації; акредитація на митниці; супровід зовнішньоекономічних операцій. Т. Малаховський спеціалізується на наданні митних
консультацій: з питань, пов’язаних з визначенням митної вартості товарів та країни
походження товарів; щодо сплати та повернення імпортних, експортних мит, акцизу, податку на додану вартість і т. д; щодо ризиків при імпорті та експорті тих чи
інших товарів.
ТОВ «Франко-Ексім», окрім того, надає послуги експортера. Якщо клієнт не має
регулярних експортно-імпортних операцій чи необхідно здійснити одноразову експортну операцію і клієнт не має бажання займатися бюрократичною роботою, на
підставі договору підприємство пропонує послуги експортера, тобто виступає відправником товару.
Т. Малаховський – досвідчений спеціаліст із надання послуг митно-брокерського обслуговування при здійсненні експортно-імпортних операцій. Він керується
високими вимогами до здійснення своєї діяльності, приводить її у відповідність із
європейськими стандартами.
Нині він надає митно-брокерські послуги клієнтам з усієї України. За час своєї
діяльності Т. Малаховський став одним із найкращих митних брокерів у регіоні.
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Приватна стоматологічна клініка

НЬЮ ДЕНТ
76000, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 13
Рrivate dental clinic

NEW DENT
13, Shevchenkа St.,
Ivano-Frankivsk, 76000

Фаді Махмуд Мусбах Аль Таріфі
головний лікар/стоматолог
Fadi Mahmoud Musbah Al Tarifi
мain dentist/implantologist
The main dentist/imlantologist at
New Dent dental clinic – Ph.D./ Dr. Fadi
Al Tarifi graduated with honors from the
Dental Faculty at Poltavа Medical Academy
in 2003. From 2003-2005 he went through
clinical residency in the field of «Orthopedic dentistry» in Iv.-Frankivsk Medical University. From 2005-2010 years residency at
the Department of Surgical Dentistry.
In 2010 Dr. Fadi achieved Ph.D in dental specialty. He started private clinic practice at «Matrix» in 2003 and «New Dent»
in 2008. In 2010, Dr. Fadi lecturer in facialmaxillary surgery in University and became
a speaker of the Swiss Implants company
in Jordan and UAE. Dr. Fadi is the author of
research paper and the owner of 3 medical
patents in techniques in dental surgery and
implantation of teeth.
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+380 34 2 50-38-51
+380 67 344-34-42
drfadi@ukr.net

Фаді Махмуд Мусбах Аль Таріфі
доктор філософії з медицини за спеціальністю «хірургічна стоматологія
та імплантація зубів», головний лікар/стоматолог клініки «Нью Дент»

Головний лікар/стоматолог клініки «Нью Дент» – доктор філософії медичних наук, доктор Фаді Аль Таріфі 2003 р. закінчив з відзнакою стоматологічний факультет Полтавської медичної академії. 2003-2005 рр. – проходив клінічну ординатуру в галузі ортопедичної стоматології в Івано-Франківському медичному
університеті. 2005-2010 рр. – практикував на кафедрі хірургічної стоматології цього ж університету. 2010 р. доктор Фаді Аль Таріфі отримав звання доктора філософії з медицини в галузі стоматології. Розпочав приватну практику в клініках
«Матриця» – з 2003 р. та «Нью Дент» – з 2008 р.
2010 р. доктор Фаді проводив практику зі щелепно-лицьової хірургії в університеті. Він є спікером Швейцарської імплантологічної компанії SGS (Swiss dental
implants) у Йорданії та Арабських Еміратах. Автор наукової роботи на тему «Профілактики атрофії кісткової тканини щелепи для створення оптимальних умов для подальшої дентальної імплантації» та власник трьох медичних патентів з авторської
методики у сфері хірургічних операцій та імплантації зубів.
Стоматологічний кабінет «Нью Дент» було створено 2008 р. для надання пацієнтам висококваліфікованими спеціалістами якісних стоматологічних послуг. Тут у
повному обсязі проводять обстеження та лікування захворювань пародонту, лікування ясен, протезування та лікування зубів, виправлення прикусу у дорослих,
кісткову пластику та повну косметичну реставрацію зубів із застосуванням прогресивної методики та використанням новітньої технології. Надають послуги з профілактики та гігієни рота, чистки та відбілювання зубів для повноцінного догляду за
ними і білосніжної усмішки.
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Стоматологічний центр

RESPECT DENTAL
76000, м. Івано-Франківськ,
Південний бульвар, 24А
Dentist center

RESPECT DENTAL

+380 34 2 77-70-55
+380 50 602-07-51
+380 96 315-65-15
www.respect-dental.com.ua
info@respect-dental.com.ua

24А, Pivdennyу Bulvar,
Ivano-Frankivsk, 76000

Савчук Руслан Іванович
засновник та керівник
Ruslan Savchuk
founder and manager

The dentist center «Respect Dental»
was established in 2017. Ruslan Savchuk
has created a team of young and creative
specialists who provide high-quality dental care: tooth treatment for children and
adults; treatment of gums and periodontal disease; correction of bite for children
and adults; prosthetics of the oral cavity;
Special direction of modern dentistry is
implantology and prosthetics on implants;
treatment of inaccessible and impenetrable root canals under a microscope; teeth
whitening using new technologies. The
clinic provides comprehensive services in
all areas of dentistry. In addition to hightech dental equipment, all services are
provided in comfortable conditions. The
best dentists will help you return a healthy
and beautiful smile. Credo of the clinic:
aesthetics is a lifestyle.

Головний лікар-стоматолог центру «Respect Denta» Руслан Савчук закінчив
2001 р. стоматологічний факультет ІФДМУ. Сьогодні є головою Івано-Франківського
осередку Асоціації імплантологів України. Він брав участь у багатьох міжнародних
стоматологічних конференціях, має понад 15-річний досвід роботи в імплантології.
2010 р. заснував приватний стоматологічний кабінет «Respect Dental». Стоматологічний центр «Respect Dental» було створено 2017 р. Р. Савчук зібрав команду
молодих і креативних спеціалістів, які надають висококваліфіковану допомогу. Нині
клініка пропонує пацієнтам такі види стоматологічних послуг: лікування зубів у дітей та дорослих; лікування ясен та пародонту; виправлення прикусу у дітей та дорослих; протезування ротової порожнини; особливий напрям сучасної стоматології – імплантологія та протезування на імплантах; лікування важкодоступних та
непрохідних кореневих каналів під мікроскопом; відбілювання зубів з використанням нових технологій.
Клініка застосовує новинку в стоматології – медикаментозний сон. Під
цим сном проходять усі стоматологічні операції. Його використовують для
лікування зубів у дорослих і, особливо, у дітей під наглядом досвідченого
анестезіолога. Переваги методу: відсутність болю, неприємних запахів та
звуків; економія часу – за один прийом лікар виконує великий обсяг роботи;
легке і швидке пробудження.
Також клініка пропонує комплексні послуги у всіх галузях стоматології. Окрім
високотехнологічного стоматологічного обладнання, всі послуги надають у комфортних та затишних умовах. Найкращі стоматологи допоможуть вам повернути
здорову і гарну усмішку. Завжди треба пам’ятати: успіх лікування – це не лише справа лікаря, він залежить і від співпраці з пацієнтом.
Кредо клініки: естетика – це стиль життя. Усе починається зі знайомства. Завітавши сюди, з перших хвилин відчуваєш неперевершений комфорт та сервіс п’ятизіркового готелю, швейцарську точність та німецьку надійність. І все це в комфортному місті – Івано-Франківську.
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Стоматологічний центр

ВІАДЕНТ
76007, м. Івано-Франківськ,
вул. Української Дивізії, 5 (навпроти парку)
Dentist center

VIADENT
5, Ukrainskoi Dyvizii St.,
Ivano-Frankivsk, 76007

Дичек Зіновій Іванович
засновник та керівник
Zinoviy Dychek
founder and manager
The advantage of a dental center is not
only the availability of a separate sterilization room, which gives a 100% guarantee of
sterility, but also that five of the eight cabinets are equipped with the most advanced
microscopes, which enable to control the
quality and accuracy of the work.
The center offers all types of dentist treatment for adults and children, namely: diagnostics on a unique innovative computer 3D tomography and treatment at the
best equipment of leading world manufacturers; endodontics; orthodontics; treatment of dysfunctions of the temporomandibular joints; implantation; prosthetics (all
kinds); «sleep» (anesthesia) treatment for
children and adults; teeth whitening and
other types of services.
When you visit the center, the patient
will surely receive a healthy and beautiful
smile, home comfort and reliability.
The slogan of the center: «Our result is
your confidence!»
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+380 34 2 77-29-89
+380 66 857-11-19
+380 97 872-94-49
www.viadent.if.ua
viadent@ukr.net

Зіновій Іванович Дичек– голова обласного осередку Асоціації приватно практикуючих лікарів-стоматологів, член Асоціації імплантологів та Спілки стоматологів
України, член Асоціації стоматологів України. 1985 р. закінчив Івано-Франківський
медичний інститут за спеціальністю «лікар-стоматолог». Декілька років працював
у державній поліклініці. Брав активну участь у різноманітних конференціях та навчався в Україні і за кордоном.
1999 р. Зіновій Дичек заснував приватну практику. Тут він активно розвиває
стоматологію в усіх напрямах. Упродовж 19-ти років професійного зростання зумів зібрати стратегічно націлену та висококваліфіковану команду професіоналів.
Особливу увагу З. Дичек приділяв стоматологічній хірургії та імплантології. Завдяки
цьому отримав офіційний статус золотого провайдера імплантів «Straumann», які
визнані найкращими і є лідером на сучасному ринку.
Перевагою стоматологічного центру є не лише наявність окремої стерилізаційної кімнати, яка дає 100 % гарантію стерильності завдяки сучасному автоматичному
обладнанню обробки і дезінфекції інструментарію, а й те, що п’ять із восьми кабінетів
облаштовані найсучаснішими мікроскопами, котрі дозволяють контролювати якість
і точність виконання робіт.
Центр пропонує всі види стоматологічного лікування дорослих та дітей, а саме:
- діагностику на унікальному інноваційному комп’ютерному 3D-томографі та
лікування на кращому обладнанні провідних світових виробників;
- ендодонтію;
- ортодонтію;
- лікування дисфункцій скронево-нижньощелепнових суглобів;
- імплантацію;
- протезування (усі види);
- лікування дітей та дорослих «під час сну» (наркоз);
- відбілювання зубів та інші види послуг.
Завітавши до центру, пацієнт гарантовано отримає здорову і красиву усмішку,
домашній комфорт і надійність. Гасло центру: «Наш результат – Ваша впевненість!»
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Салон краси і здоров’я Людмили Шиндак

ПАНЯНКА
76005, м. Івано-Франківськ,
вул. Гетьмана Мазепи, 35Б
Beauty and Health Salon of Lyudmуla Shуndak

PANYANKA
35B, Hetmana Mazepy St.,
Ivano-Frankivsk, 76005
+380 68 224-44-88
+380 97 951-40-61
Шиндак Людмила Олександрівна
власниця / директор салону
Lyudmyla Shyndak
owner / director of the salon

Beauty and Health Studio «Panyanka»
is an institution in which we gladly help
to improve your appearance. You will be
offered procedures for restoration and
strengthening of hair. Cosmetic services
in the rehabilitation of muscles and face
and neck - face massage, ultrasonic cleaning, a variety of fresh masks, darsonval, SPA
body, which promotes preservation and
rejuvenation of the body.
You can also use unique procedures: phytopepilation of the face, correction of
weight and volume of the body.
«Panyanka» gained popularity among
the residents of Ivano-Frankivsk city by
providing quality services.
Our clients are teenagers, youth, ladies
of our city.
We are always glad to meet you in the
studio of beauty and health «Panyanka».

Студія краси і здоров’я «Панянка» – це заклад, у якому раді допомогти покращити Ваш зовнішній вигляд. Вам запропонують процедури з відновлення і зміцення волосся, косметологічні послуги з реабілітації м’язів та шкіри обличчя і шиї –
масаж обличчя, ультразвукову чистку, різноманітні свіжі маски, дарсонваль, СПА
тіла, що сприяє збереженню й омолодженню організму. Також можна скористатися
унікальними процедурами: фітоепіляцією обличчя, корекцією ваги і об’ємів тіла.
«Панянка» здобула популярність серед жителів м. Івано-Франківська наданням
якісних послуг.
Клієнтами салону є підлітки, молодь, панянки з міста й області.
Вас завжди радо зустрінуть в салоні краси і здоров’я «Панянка»!
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Партнерська мережа магазинів

КРАЇНА КИЛИМІВ
76000, м. Івано-Франківськ,
вул. Незалежності, 34А, ТЦ «Екстім-Престиж»
Partner shops network

COUNTRY OF CARPETS
34А, Nezalejnosti St., Shopping center «Extim-Prestige»
Ivano-Frankivsk, 76000

Ковальчук Ростислав Євгенович
директор
Rostyslav Kovalchuk
director
Business is a partner network of independent entrepreneurs in the cities of
Western Ukraine. Shops of partners sell
carpets and carpets goods. Carpets of
Ukrainian production of «Karat» factory
and foreign producers such as Turkey,
Iran, Egypt, Belgium, Moldova, Poland are
sold in shops. The leader in carpet production is Turkey, there are more than 200
factories there, it is presented most fully.
The peculiarity of the shops is the individual approach to each client, depending on its needs. Employees come to the
place and the premises, the issues of color, size, shape, price category are solved.
We regularly visit international exhibitions, the main of which is an exhibition
of carpet products in Hanover (Germany),
the range of products is expanded.
Issues of establishing partnerships and
expanding the affiliate network of stores
are relevant.
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+380 50 133-65-49
+380 97 981-39-49
rostykov@gmail.com

Ідея зайнятись килимовим бізнесом виникла 12 років назад, коли Р. Ковальчук
познайомився з турецькими бізнесменами з виготовлення килимів. Ростислав
зайнявся постачанням в Україну килимів, переважно турецького виробництва. Бізнес починався з відкриття магазинів у районних центрах області, згодом було відкрито магазин в Івано-Франківську – спочатку на вул. Івасюка, 11, потім у торговому
центрі «Екстім-Престиж» на вул. Мельника. На сьогодні – це партнерська мережа
незалежних підприємців у містах Західної України. Магазини партнерів продають
килими, килимові доріжки, килимові покриття. Покупцям пропонують килими й
українського виробництва (фабрика «Карат»), й іноземних виробників – із Туреччини, Ірану, Єгипту, Бельгії, Молдови, Польщі. Лідером виробництва килимових
виробів є Туреччина, що має понад 200 фабрик, тому представлена вона найповніше.
Килимові вироби сьогодні користуються достатньо високим попитом. Крім
задоволення потреб населення, частими клієнтами мережі є підприємства, установи, організації (школи, дитячі садки, вищі навчальні заклади). Килимами мережі
постелено підлоги в ОДА, обласній раді, готелях курорту «Буковель». У магазинах
індивідуально підходять до кожного клієнта, залежно від його потреб. Постійно проводять виїзди на місце та примірки, підбирають кольорову гаму, розмір, форму відповідно до цінової категорії. Р. Ковальчук регулярно відвідує міжнародні виставки,
основною з яких є виставка килимових виробів у м. Ганновері (Німеччина) – це дозволяє постійно розширювати асортимент продукції.
Сучасні килими – високотехнологічний продукт із натуральної нитки (шерсть,
бавовна, шовк, бамбук, деревина) та синтетичної (акрил, поліпропілен, поліестер,
поліамід та інші), різної щільності набивки: від декількох тисяч ниток на м2 до декількох мільйонів на м2.
Завжди актуальним є питання налагодження партнерських стосунків та розширення партнерської мережі магазинів. Р. Ковальчук з колегами планують організувати торгівлю через мережу Інтернет, створити сайт, інтернет-магазин.
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МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

РЕЙТИНГОВІ УСТАНОВИ

ВИЩЕ ХУДОЖНЄ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №3
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
76014, м. Івано-Франківськ, вул. Джохара Дудаєва, 35

HIGHER ARTISTIC VOCATIONAL SCHOOL NO. 3
OF IVANO-FRANKIVSK CITY
+380 34 2 53-44- 26
35, Jochara Dudayeva St., Ivano-Frankivsk, 76014

+380 34 2 53-15- 36
vxpu_3@ukr.net

Директор училища Коростіль Наталія Жоржівна
кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник,
магістр державної служби
Коростіль Наталія Жоржівна
директор училища
Nataliуa Korostil
director of the school
It is one of the oldest vocational and
technical educational institutions of the
Carpathian region, which trains skilled
workers and junior specialists in the field
of wood processing, furniture production,
arts and folk crafts. It is a specialized educational institution of the art direction in
the region, in which traditions of Hutsul
furniture, artistic carvings, incrustation, relief and bulky plastics are preserved and
popularized for the creation of samples of
modern furniture and sacred goods. The
high professional level of teachers and
masters of industrial training allowed to
obtain more than 70 patents for industrial designs of high-art products. Creative
works of masters and teachers are exhibited in the exhibition centers of Ukraine
and abroad in the city of Lublin (Poland),
private collections of cities Edmonton,
Sey Jones (Canada). Сooperation with foreign countries is well established and cooperation agreements have been signed.

Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська – один із найстаріших професійно-технічних навчальних закладів Прикарпаття, який готує кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів у галузі обробки деревини, меблевого
виробництва, художніх промислів і народних ремесел. Засновано училище 1947 р.
на базі артілі «Прогрес». Тоді воно мало назву «Станіславський учбово-виробничий
комбінат для підготовки кваліфікованих робітників-червонодеревників».
За 70 років існування неодноразово змінювались назва і статус навчального
закладу: від Станіславського профтехучилища (1960 р.) – до художнього професійнотехнічного училища. 1992 р. наказом Міністерства освіти України від 08.07.1992 р. №
63 училищу надано статус Вищого художнього професійного училища № 3 м.
Івано-Франківська. Нині у навчальному закладі можна одержати професії: «Столяр;
Верстатник деревообробних верстатів», «Столяр; Виробник художніх виробів
з дерева», «Столяр; Реставратор виробів з дерева», «Монтажник експозиції та
виконавець художньо-оформлювальних робіт», «Флорист», «Виконавець художньооформлювальних робіт», «Різьбяр по дереву та бересту», а також отримати
диплом молодшого спеціаліста за спеціальностями «оброблювання деревини» та
«декоративно-прикладне мистецтво».
Вище художнє професійне училище № 3 є профільним навчальним закладом
художньо-мистецького напряму в Івано-Франківській області, в якому збережені
та популяризуються традиції гуцульського меблярства, художнього різьблення,
інкрустації, рельєфної та об’ємної пластики для створення зразків сучасних меблів,
виробів сакрального призначення. Високий професійний рівень викладачів та
майстрів виробничого навчання дав можливість отримати більше 70 патентів на
промислові зразки високохудожніх виробів. Творчі роботи майстрів та викладачів
закладу експонуються у виставкових центрах України та за кордоном – у м. Любліні
(Польща), приватних зібраннях міст Едмонтона і Сей Джонса (Канада). Налагоджена
співпраця та підписано договори про співробітництво з іноземними державами.
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Село Глибівка
Виконавчий комітет Глибівської сільської ради
77718, Івано-Франківська область,
Богородчанський р-н, с. Глибівка, вул. Шевченка, 64

Village of Glybivka
Executive Committee of Glybivka village Council
64, Shevchenka St., v. Glybivka,
Bogorodchany district, Ivano-Frankivsk region, 77718

Лунів Надія Василівна
сільський голова
Nadiya Luniv
head of the village
The first mention of Glybivka, discovered by ethnographers of the village in
the materials of the Lviv Archives, dates
back to 1652. As of January 1, 2017, there
lived 1019 people. Most of them produce
agricultural products in individual farms.
Also, families have leased to the private
enterprise «Oscar» 1.05 hectares of their
land shares and now they received 525 kg
of wheat that is much more than in previous years as fee for using the land.
The negative demographic situation
in the village that has been observed in
recent decades has vanished since 2014.
Head of village Nadiya Luniv says: – For
young families, we provide private lands
at the expense of the lands reserve of the
village council. There is a need to update
the general plan of Glybivka, to foresee in
it also possibility of providing young fami-

+380 34 71 32-7-10
glubivka.rada@ukr.net

ГЛИБІВКА – село
на нашому Прикарпатті.
Край гір, полів, лісів і рік.
Краса, дана Богом.

Перша згадка про Глибівку, віднайдена краєзнавцями села в матеріалах Львівського архіву, відноситься до 1652 р. Історія села Глибівки починається не за архівними даними, в яких перша згадка датується 1652 р.; коли на території села було
вже 42 хати, а набагато раніше за спогадами жителів села, які передавались з покоління в покоління.
Глибівська сільська рада утворена 1992 р. Загальна площа території ради становить 1381 га, площа, покрита лісом, – 472 га.
Кількість населення – понад 1 000 осіб.
Територіальну громаду з 2015 р. очолює сільський голова Надія Василівна Лунів,
уродженка с. Глибівка, з вищою освітою. У сільській раді налічується 12 депутатів.
На території села діють Глибівський навчально-виховний комплекс, ФАП, клуб,
бібліотека, відділення зв’язку та церква св. Миколая УГКЦ.
Розпайовані землі здані в оренду ПП «Оскар». Земельна частка (пай) становить
1,05 га. Жителі села отримали за рік орендну плату за користування паями – по 525 кг
пшениці.
Нині село розвивається. Тут є чимало молодих сімей.
У селі відремонтовані дороги. Збудували дві автозупинки, здійснили капітальний
ремонт приміщення сільського клубу, відновили два пішохідні переходи через
річку Саджавку. Оскільки село густонаселене, то назріла потреба оновити існуючий

Працівники виконкому сільської ради / Приміщення сільського клубу після капітального ремонту / Пам’я тник борцям за волю України
Employees of the executive committee of the village council / The club’s premises after capital repairs / The monument to the fighters for the freedom of Ukraine

82

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина

генеральний план Глибівки і серед іншого передбачити в ньому територію для
надання молодим сім’ям земельних ділянок під забудову та ділянок для розвитку
підприємництва і фермерства. Тож сільська рада подали відповідний проект на
обласний конкурс проектів і програм місцевого самоврядування.
Безперечно, заохочуватиме молоді сім’ї до народження синочків та донечок
і те, що в лютому 2018 р. відкрито дитсадок «Соняшник» при місцевій школі, яка
таким чином стала навчально-виховним комплексом. Та однієї групи на 25 дітей
у ДНЗ недосить. У сільській раді і НВК вже думають над відкриттям і другої групи
дошкільного виховання. Хочуть також облаштувати біля шкільного приміщення
невеличкий дитячий майданчик.
Великий сучасний ігровий дитячий майданчик збудують (на це за сприяння народного депутата України Анатолія Диріва виділено із Держбюджету 100 тис. грн.)
на тому місці, де 15 років тому заклали фундамент під новий клуб, але на цьому все
і було припинено через брак фінансування. Вийшло так, що в селі, повіривши обіцянкам тодішніх керівників вищих владних структур, даремно розібрали 1993 р. ще
цілком добротне приміщення старого клубу – колишню хату-читальню, зведену у
20-х рр. минулого століття на кошти Федора Бочкура, який повернувся з Аргентини,
й інших заробітчан, а також додані громадою села. Отож аматори сцени вже понад
чверть віку збираються в колишньому шкільному будинку, спорудженому ще в 1938 р.
Тепер його капітально відремонтовано, замінено вікна та двоє зовнішніх дверей,
перекрито дах, і невдовзі глибівчани справлять входини в оновлене приміщення
закладу культури. Це стало можливим завдяки перемозі в торішньому обласному
конкурсі їхнього проекту «Збереження сільського клубу, як культурної та духовної
спадщини с. Глибівка», який реалізували за кошти з обласного бюджету при співфінансуванні районною і сільською радами. Але культура тут ніколи не занепадала.
Жіноча вокальна група «Глибівчанка», драмгуртківці, церковний хор проводили
свої репетиції в пристосованому під клуб приміщенні. І, для прикладу, на початку
2018 р. вельми потішили односельців Різдвяною розколядою.
З-поміж людей, котрі докладають зусиль для розвитку села і користуються тут
найбільшим авторитетом, – директор НВК Ольга Гуляк та завідувачка фельдшерськоакушерського пункту Ольга Макар. Обидва ці заклади на доброму рахунку в районі.
У розмові згадала війт добрим словом і президента сільського футбольного клубу,
депутата районної ради Романа Іваніва. Він підтримує постійний зв’язок зі своїм
родичем, який живе за кордоном і переказав кошти для впорядкування сільського
стадіону, будівництва тут роздягалень, утримував протягом шести років глибівську
команду (кубки в кабінеті сільського голови свідчать, що вона неодноразово добивалася успіхів у змаганнях сільських команд не тільки району, а й області) та й
нині, після оновлення складу футбольної дружини рідного села, готовий і далі бути
її меценатом.
Глибівська сільська рада запрошує інвесторів до співпраці з громадою в напрямах розвитку сільського господарства та інших видів виробництва.

lies with lands for building houses. So, we
submitted the appropriate project to the
regional contest of projects and programs
of local municipality. The reason for us to
write it also was that once Glybivka was a
brigade of the collective farm «Svitanok»,
after the collapse of which, however, not all
the fields near the village, and this is land
of our ancestors, were distributed among
its inhabitants.
Those fields are managed by PE «Oscar», and without making them part of village’s territory, we can not conclude a lease
agreement with this agro-company. So far,
region, but not village receives dividends
from fields lease that are outside Glybivka.
However, the district authorities supported
our intention so that the village itself could
dispose of the land and offer it for business
development and farming, and therefore,
that a rural budget, which is subsidized,
would be filled.
One more factor that will encourage
young families to give birth to children is fact
that in February 2017 a kindergarten was
opened at the school, which thus became
a training complex. In the center of Glybivka, a modern playground for children will
be built; with the assistance of the People’s
Deputy of Ukraine Anatoliy Dyriv, 100 thousand UAH has been allocated from the State Budget. More than quarter of century the
club is the former school house, which was
built in 1928. Now it has been completely
renovated – it was implemented for the
funds from the regional budget, with the
co-financing by the regional and village
councils of the project of the local self-governing body «Preservation of the village
club as a cultural heritage of village Glybivka», was recognized as the winner of last
year’s regional competition.

Школа с. Глибівка

Сільська церква, збудована в XVII ст.

Village school v. Glybivka

Rural church built in the seventeenth century
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Село Підгір’я
Виконавчий комітет Підгірської сільської ради
77706, Івано-Франківська область, Богородчанський р-н,
с. Підгір’я, вул. Сагайдачного, 7

Village of Pidgir’ya
Executive Committee of Pidgir’ya village Council
7, Sagaidachnogo St., v. Pidgir’ya, Bogorodchany district,
Ivano-Frankivsk region, 77706

Міщук Наталія Михайлівна
сільський голова
Nataliуa Mishchuk
head of the village
The village Pidgir’ya (until 1944 – Lyakhivtsy, until 1963 – Bystrytsia) stretches
along the banks of Bystrytsia Solotvynska
river. For the first time this village was mentioned in 1441 in the books of the Galician
court.
More than 2,200 people live in Pidgir’ya. In the village there is a secondary
school of I-II degrees, a kindergarten, a house of culture, a medical outpatient point,
a post office, numerous shops, public catering establishments, fuel filling stations.
Pidgir’ya has one of the best sports complexes among Carpathian villages. The
team of the football club «Pidgir’ya» (previously known as «Oscar») during the last
years was a champion and the owner of
the Cup not only of the district but also of
the region, and took part in the championship of Ukraine among amateurs. For many
years, a football tournament for Pidgir’ya

+380 34 71 5-74- 42
19462910a@gmail.com

Село Підгір’я (до 1944 р. – Ляхівці, до 1963 р. – Бистриця) розкинулося вздовж
берегів річки Бистриці Солотвинської за 3 км від районного центру Богородчан і
за 25 км від обласного центру Івано-Франківська. Уперше село згадано 1441 р. в
книгах Галицького суду. 1743 р. його мешканці прилучилися до загону опришків
на чолі з Олексою Довбушем і брали участь у нападі на Богородчанську фортецю.
З того часу залишилася в селі назва потоку – Довбушанка. Місцевого жителя Івана
Капущака 1848 р. люди обрали послом до австрійського парламенту, у якому він
був одним із небагатьох представників і виразників інтересів селянства. Капущак
виступив у Відні перед депутатами по-німецьки з відомою полум’яною промовою
на захист прав галицьких селян, що була потім надрукована у європейських газетах. Вшановуючи пам’ять свого односельця, 1936 р. мешканці тодішніх Ляхівців установили надгробок на його могилі, який донині зберігають на сільському цвинтарі.
Про Івана Капущака розповідає одна з експозицій сільського громадського історико-краєзнавчого музею присвячена його імені.
Під час Першої світової війни на території нинішнього Підгір’я відбувалися
запеклі бої австро-угорських військ із російськими, які двічі окупували село – в лютому 1915 р. та січні 1916 р. Воювали проти росіян у складі Легіону Українських
січових стрільців, а потім Української Галицької Армії – проти поляків і чимало чоловіків із цього села. 14 із них загинули у 1918-1919 рр. і поховані у братській могилі на
пагорбі, на якій встановлено дерев’яний хрест. Після поразки Західно-Української
Народної Республіки у Східній Галичині знову, як і до періоду її перебування під австрійською короною, було встановлено польську владу. 1934-1939 рр. тодішні Ляхівці були осередком ґміни Ляховце, тут містився постерунок поліції.
Нині у Підгір’ї, яке розкинулося на площі 30 км2, проживає тільки зареєстрованих понад 2,2 тис. осіб. У селі є загальноосвітня школа I-II ст., дошкільний навчальний заклад «Теремок», Будинок культури, бібліотека, фельдшерсько-акушерський

У Підгір’ї урочисто відкрили місцеву пожежну команду / «Битва вертепів-2018» надовго запам’ятається шанувальникам народних традицій
In Pidgir’ya solemnly opened a local fire brigade / «Battle of Vertep-2018» will for a long time be remembered by fans of folk traditions
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пункт, відділення зв’язку, численні продовольчі і промтоварні магазини, заклади
громадського харчування, автозаправна станція. Підгір’я має один із найкращих
серед прикарпатських сіл спортивний комплекс із двома футбольними полями,
площадками для інших ігрових видів спорту, роздягальнями й душовими. У футбол
юнаки з цього села почали грати ще на початку 30-х років минулого століття. Команда футбольного клубу «Підгір’я» (який раніше називався «Оскар») упродовж останніх років була чемпіоном і володарем кубка не тільки району, а й області, також
виступала і в чемпіонаті України серед аматорів. Уже багато років у селі проводять
футбольний турнір на кубок Підгір’я за участі команд із різних міст і сіл Прикарпаття.
Гостинно приймало Підгір’я також учасників фестивалю фольклорних дійств
«Битва вертепів-2018» – дорослі та дитячі колективи з усієї області, вони змагалися
в номінаціях «Вертеп», «Коляда», «Щедрівка» та «Маланка». На Івана Купала з метою
збереження народних традицій цього свята започаткували щорічний фестиваль
«Цвіт папороті», який провели так само на базі місцевого ресторану «Прованс».
Серед мальовничої підгірської природи збудовано низку готельно-відпочинкових комплексів з високим рівнем сервісу, де зупиняються гості і з-за меж ІваноФранківщини. На території села діють також державне підприємство «Лісівничоекологічний просвітницький центр», ТОВ «Підгір’я» (спеціалізується на лісопиленні,
виготовленні дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів), агрофірма
«Добробут Прикарпаття», ПП «Галагробізнес МЗ» та інші приватні підприємства, що
вагомо поповнюють податками і зборами сільський бюджет.
Активно впливає на життя Підгір’я сільська рада, до складу якої входить і село
Діброва. Сільський голова Наталія Михайлівна Міщук, депутати, члени виконкому
сільської ради стають застрільниками добрих справ серед місцевих жителів, докладають ініціативи й зусиль до того, щоб розвивалася інфраструктура, ставало привабливішим обличчя їхніх населених пунктів. За останні роки за кошти сільського
бюджету капітально відремонтовано приміщення школи і дитсадка, павільйон автобусної зупинки, закуплено і встановлено обладнання для дитячого майданчика,
виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації частини
земель в межах села. Оновлено дорожнє покриття на вулицях Шевченка, Л. Мартовича та Руднєва, капітально відремонтовано пішохідну частину перехрестя вулиць
Шевченка і Вільної, вимощено плиткою тротуари в центрі села.
У серпні 2017 р. урочисто відкрито місцеву пожежну команду. 100 тис. грн. виділено із сільського бюджету для облаштування під неї приміщення гаража і двох
кімнат, які передали сільраді в безоплатну оренду власник ПП «Оскар» та житель
села Павло Белз. Пожежну автомашину надало управління ДСНС в області. У місцевій
пожежній команді працює троє осіб, вона обслуговує села Підгір’я і Діброву.
В листопаді 2017 р. під час храмового празника архієпископ і митрополит ІваноФранківський УГКЦ Володимир Війтишин освятив новий пам’ятник Великомученику Димитрію. У Підгір’ї дійшли до наших днів і після ремонтів використовуються
за призначенням дві давні дерев’яні культові споруди – збудована ще 1832 р. церква Різдва Христового із дзвіницею і церква святого Миколая (1850 р.), вони є пам’ятками архітектури відповідно національного та місцевого значення.

Cup with participation of teams from different cities and villages of Prykarpattya
is held in the village. Pidgir’ya has warmly
hosted participants of the festival of folk
events «Battle of Vertep-2018» – adult and
children’s teams from all over the region.
For holiday Ivan Kupala, with the aim of
preserving folk traditions of this holiday,
the annual festival «Blossom of ferns» was
launched.
In the surrounding of picturesque nature, a number of hotel-recreation complexes with a high level of service for guests
have been built. On the territory of the village there are also the «State Forestry and
Ecological Educational Center», private enterprises, which specialize in sawmilling,
wooden building constructions and joinery, production of fields and farms.
The village council of Pidgir’ya which
also includes the village Dibrova actively
influences on its life. Village chairman Natalia Mishchuk, deputies, members of the
executive committee of the village council
work on the development of infrastructure
to become the most attractive settlements.
In recent years, at the expense of the rural
budget, the premises of the school and
kindergarten, the pavilion of the bus stop
have been completely renovated, equipment for the playground has been purchased and installed. The road surface has
been renewed on several streets, tiled sidewalk in the center of the village.
In August 2017, a local fire brigade, in
which 3 people work, was opened in a renovated room. In November 2017, during
the temple holiday, Archbishop and Metropolitan of Ivano-Frankivsk UGCC Volodymyr Viityshyn sanctified a new monument
to the Great Martyr Dimitriy. In Pidgir’ya are
acting wooden worship buildings – the
Church of the Nativity of Christ (1832) and
the church of St. Nicholas (1850).

Дівчата-красуні – учасниці фестивалю «Цвіт папороті» / Футбольна команда «Підгір’я» зі здобутим черговим трофеєм / Церква Різдва
Христового та церква св. Миколая – пам’ятки архітектури національного значення / Відпочинкові заклади села / Зимова казка Підгір’я
Beautiful girls – participants of the festival «Blossom of ferns» / Pidgir’ya football team with another spors trophy / Church of the Nativity of Christ – a monument
of national significance / Church of St. Nicholas – National-state architectural monument / Rural shop-cafe / Winter fairy tale in Pidgir’ya
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Селище Солотвин
Виконавчий комітет Солотвинської селищної ради
77753, Івано-Франківська область, Богородчанський р-н,
смт Солотвин, вул. Чорновола, 7

Village of Solotvyn
Executive Committee of Solotvyn village Council
7, Chornovola St., v. Solotvyn, Bogorodchany district,
Ivano-Frankivsk region, 77753

Тютюнник Наталія Валеріївна
селищний голова
Natalіуa Tyutyunnуk
head of the village
Solotvyn, which in ancient times was
called Krasnopil, was first mentioned in the
Galician chronicle of the XII th century. In
1634, the settlement was granted the status of town. In 1658, the owners of Krasnopil, Polish magnates Jablonovsky renamed
it to Solotvyn – the name in the Ukrainian
language indicates that there were salt
springs on the outskirts of the town, salt
bars operated. In 1765 the town received
the Magdeburg Law.
Now 4 000 inhabitants live here. There
is a hospital of district significance and a veterinary hospital in the village, an educational complex «school of I-III degrees-lyceum», a comprehensive sanatorium boarding school of the I-III degrees, a music
school, a house for children and youth
creativity. There is a House of Culture and
Club, three libraries. Amateur vocal ensemble has been awarded the title of national.
The folk ensemble, family collectives, artis-

+380 34 71 41-3-38
+380 34 71 41-1-48
+380 34 71 41-1-43
solsel@і.ua

Солотвин, який в давнину називали Краснополь (Краснопіль), уперше згадано в Галицькому літописі XII ст. Саме тут були резиденція та дерев’яний замок боярина Костянтина Доброславича, власника земель, розташованих між річкою Солотвинською Бистрицею і Карпатськими горами.
1634 р. поселенню надали статус міста. 1658 р. тодішні власники Краснополя
польські магнати Яблоновські перейменували його на Солотвин – назва походить
від того, що на околицях містечка було багато соляних джерел, сіль навіть виступала
на полях, через що їх називали «слатина», «солотва», «солотвина». Збудували кілька
солеварень, у містечка з’явився свій герб: три грудки солі над двома діжками меду.
1765 р. місто отримало магдебурзьке право. 1804 р. в Солотвині відкрили початкову
(тривіальну) школу. На початок XIX ст. тут працювали два парові й водяний тартаки,
дистилярня нафти, фабрика свічок, млин.
Проживає в Солотвині 4 000 жителів. Соціальну інфраструктуру селища становлять Солотвинська районна лікарня (головний лікар Манолій Піцуряк) та ветеринарна лікарня (завідувачка Марія Кузишин), навчально-виховний комплекс «ЗШ
I-III ст. – ліцей» (директор Мирослав Гуменяк, новий корпус школи збудували 2006 р.),
загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ст. (директор Ігор Куць), музична
школа, ДНЗ «Дзвіночок» (завідувачка Мар’яна Кобзей) у Солотвині і «Струмочок» (завідувачка Ольга Геник) у присілку Заріччя, який входить до складу селищної ради,
Будинок дитячої і юнацької творчості (директор Марія Генега).
Діють Будинок культури (директор Ірина Суслик), клуб у присілку, три бібліотеки:
масова, дитяча й на Заріччі. Аматорському вокальному жіночому ансамблю «Міжгірянка» (керівник Наталія Шебунчак) присвоєно звання народного. Також працюють фольклорний ансамбль, сімейні колективи, студії художнього слова та спортивних і бальних танців, любительські об’єднання художників, різьбярів по дереву,
писанкарів, у закладі культури часто влаштовують виставки їхніх творів та виробів.
86 років солотвинському футболу, команда ФК «Медик-Лісівник-Краснопіль» 2017 р.
посіла третє місце в обласних змаганнях. На її утримання селищна рада виділила

Адмінбудинок / Пам’ятник Т. Шевченку / Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Солотвинські дуби», тут є більш як 350-літні
дерева до 7 м в обхваті / Головний лікар Манолій Піцуряк біля поліклінічного відділення лікарні / Пам’ятник «Менора» жертвам Голокосту
Admin building / T. Shevchenko monument / Botanical monument of nature of local significance «Oaks of Solotvyn» in the center of the village; here are more
than 350-year-old trees up to 7 m in girth / Chief doctor of the hospital Manoliy Pitsyryak at the entrance to the outpatient department / Memorial to «Menorah»
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35 тис. грн. У червні 2018 р. урочисто відкрили новий селищний стадіон. Також
за кошти органу місцевого самоврядування виготовлено проектно-кошторисну
документацію на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям й
оплачено експертизу.
Серед підприємств та організацій Солотвина – держлісгосп, дільниця Богородчанського УЕГГ, цехи з виготовлення піноблоків та виробництва м’ясної продукції,
житлокомунгосп, будинок побуту КП «Сервіс Богородчани», автозаправка. Діють
відділення зв’язку, Ощадбанку, Приватбанку, професійна пожежна частина. Загалом на території селищної ради працюють понад 100 юридичних і фізичних осібпідприємців. До послуг населення – 30 магазинів, 12 закладів громадського харчування, 6 аптек.
Також беруть активну участь у житті одного з найдавніших на Прикарпатті населених пунктів, допомагають селищній раді коштами в оновленні його обличчя,
проведенні масових заходів, виступають меценатами закладів освіти і культури
директор Солотвинського держлісгоспу Ігор Клос, приватні підприємці Ганна
Тимчишин, Галина Возна, житель Солотвина Федір Гломблюк, депутати селищної
ради Любомир Юрків, Ярослав Юрків, Тарас Гогільчин, Юрій Суслик, Мирон Кузишин,
а також випускники місцевої школи, нині керівники закордонних компаній Філіп
Тайк та Володимир Іванишин.
Селищну раду очолює з грудня 2016 р. уродженка Солотвина Наталія Тютюнник,
за фахом юрист і економіст. Працювала у виконавчій службі Богородчанського районного відділу юстиції, Івано-Франківському міському відділі УМВС в області, а
2010 р. солотвинці обрали Наталію Валеріївну депутатом селищної ради, довгий час
була її секретарем. 2017 р. орган місцевого самоврядування подбав про поточний
ремонт доріг (відремонтували дорожнє полотно на вул. Шевченка і Стефаника на
суму відповідно 320 тис. і 47 тис. грн.) та вуличного освітлення. Профінансовано
на 50 тис. грн. потреби НВК, двох дитсадків, Будинку культури. Надано матеріальну
допомогу населенню на суму 39 тис. грн., придбано електрогенератори для підрозділів військ АТО на 30 тис.
2018 р. з ініціативи Наталії Тютюнник і за фінансового сприяння підприємця,
депутата районної ради Ярослави Гоголь у Солотвині встановили привабливий
в’їзний знак. Він доповнив ті відкриті за незалежності України роботи скульпторів,
що стали окрасою селища, нагадують нашим сучасникам про радісні і сумні події в
його історії, – пам’ятник Тарасові Шевченку і споруджені за кошти відповідно сім’ї
Тайк та вчительки-пенсіонерки вже покійної Надії Базів із синами Олегом і Любомиром пам’ятник «Менора» жертвам Голокосту в Солотвині під час Другої світової
війни та скульптурна композиція «Ангел і діти» на території НВК. У квітні 2015 р.
було освячено статую Ісуса Христа висотою 5,5 м на двометровому постаменті. Її
визнали найбільшою на той час скульптурною фігурою Спасителя і внесли до Національного реєстру рекордів України. 2010 р. відчинила двері для вірних УПЦ КП
(нині ПЦУ) церква Великомученика Пантелеймона Цілителя (настоятель о. Микола
Савчин). А церква Різдва Пресвятої Богородиці, де моляться вірні УГКЦ (парох о. Віталій Луцак), належить до пам’яток архітектури – її споруджено 1903 р.
Селище живе повноцінним життям, розвивається і стає комфортним для мешканців та гостей.

tic word studios and sports and ballroom
dances, amateur artists’ associations, wood
carvers are working. Football of Solotvyn is
86 years. The team of FC «Medyk-LisivnykKrasnopil» in 2017 took 3rd place in regional competitions. The village council
allocates funds for its work. In 2018 the stadium was opened after the reconstruction.
Among the local enterprises and organizations there are: state-owned enterprise «Solotvyn forestry», the Bogorodchany
branch of the gas industry operation, production areas for manufacturing of foam
blocks and production of meat products,
housing and communal services, gas filling stations, and a professional fire department. At the service of the population
there are shops, public catering establishments, pharmacies, post office.
The head of the village, Natalya Tyutyunnik, was born in Solotvyn. She is a lawyer and economist. In 2017, the local selfgovernment body managed current repair of roads and street lighting, financed
the needs of the educational production
establishment, two kindergartens, and a
house of culture. The material assistance
to the population was provided, electric
generators for ATO troops were purchased.
In 2018 an interesting entrance sign
was installed in Solotvyn. It complemented the works of the sculptors for period of
independence of Ukraine, which became
the decoration of the village, reminding of
the joyous and sad events in its history –
a monument to the Ukrainian poet T. Shevchenko and constructed at the charity expenses monument to the «Menorah» victims to the Holocaust in Solotvyn during
the Second World War and the sculptural
composition «Angel and Children» on the
territory of the educational-production establishment. In 2015, the statue of Jesus
Christ was blessed with a height of 5,5 meters on a two-meter high pedestal.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці / Найбільша статуя Ісуса Христа височить у Солотвині / Скульптурна композиція «Ангел і діти» /
Церква Великомученика Пантелеймона Цілителя
Church of the Nativity of the Blessed Virgin / The largest statue of Jesus Christ rises in Solotvyn / Sculptural composition «Angel and Children» / Church of the
Great Martyr Panteleimon the Healer
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ЗАХІДНАДРАСЕРВІС
77706, м. Івано-Франківськ, Богородчанський р-н,
смт. Богородчани, вул. Шевченка, 49
Limited liability company

ZAКHIDNADRASERVICE
49, Shevchenkа St., v. Bogorоdchanу,
Bogorodchanу district, Ivano-Frankivsk region, 77706

Козицький Зіновій Ярославович
голова спостережної ради
Zinoviy Kozytskуу
chairman of the Supervisory Board
The company is head in a group of companies engaged in exploration and production of hydrocarbons in 6 licensed areas in Lviv and Ivano-Frankivsk regions. In
the structure there are service companies
such as drilling company «Goryzontу» and
private enterprise «Nordik», which specializes in the construction of oil and gas infrastructure objects. The companies of the
group opened 5 gas fields, drilled 14 exploration wells. In 2015, the Krekhiv gas field
in the Zhydachiv district of Lviv region was
opened and its operation activity was started. In 2106, the Kolodnitskаy gas field was
opened and put into operation in Stryi district of Lviv region. The production is 135,000
m3/day. The company won an auction for
geological exploration of production of
Bystrutsia area in Drohobych district of Lviv
region. Three exploration wells were drilled
in the area, the daily production of which
amounts to 160 thousand m3.
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+380 32 26 1-39-25
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Зіновій Ярославович Козицький закінчив Львівський державний медичний інститут. 1981-2003 рр. – працював за фахом у медицині. З 2004 р. розпочав трудову
діяльність у газовидобувній галузі. Тож закінчив ще й Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. 2004-2014 рр. – генеральний директор
ТОВ «Укрнафтогазінвест» та ТОВ «Трубопласт». 2015 р. – голова спостережної ради
ТОВ «Західнадрасервіс». 2017 р. указом Президента України йому присвоєно звання
«Заслужений енергетик України».
ТОВ «Західнадрасервіс» («ЗНС») очолює групу компаній, яка займається розвідкою та видобутком вуглеводнів на шести ліцензійних ділянках у Львівській та
Івано-Франківській областях. До складу групи входять сервісні компанії – бурова
компанія «Горизонти» та ПП «Нордік», що спеціалізується на будівництві об’єктів
нафтогазової інфраструктури.
Протягом шести років підприємства групи відкрили п’ять газових родовищ.
ТОВ «Західнадрасервіс» пробурило 14 пошуково-розвідувальних свердловин.
2015 р. товариство відкрило і ввело в експлуатацію Крехівське газове родовище
у Жидачівському р-ні Львівської області. Також відкрито і введено в розробку Колодницьке газове родовище у Стрийському р-ні цієї ж області, добовий видобуток із
якого – 155 тис. м3 блакитного палива. Того ж року компанія виграла аукціон на геологічне вивчення газоносних надр та дослідно-промислову розробку Бистрицької
площі у Дрогобицькому р-ні Львівської області. На цій площі пробурено три пошуково-розвідувальні свердловини, добовий видобуток із яких становить 160 тис. м3.
На підприємствах сформовано висококваліфікований колектив: на буровій компанії працює дві бурові бригади загальною чисельністю 95 осіб та 30 осіб адміністративно-управлінського персоналу, ПП «Нордік» налічує 99 працівників, «ЗНС»
має 59 спеціалістів. У групі компаній працюють кращі фахівці регіону з багаторічним
практичним досвідом, доктори та кандидати геологічних наук, налагоджено тісні
зв’язки з науково-дослідними, геологічними, нафтогазовими, державними установами цього напряму для ефективного геологічного вивчення газових площ, відкриття нових покладів та введення в експлуатацію нових свердловин.
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СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ «БОГОРОДЧАНСЬКА-1»
77712, Івано-Франківська область, Богородчанський р-н,
с. Старі Богородчани, вул. Марка Черемшини, 2
Limited liability company

SOLAR POWER STATION «BOGORODCHANSKA-1»
2, Marka Cheremshyny St., v. Stari Bogorodchany,
Bogorodchany district, Ivano-Frankivsk region, 77712

Козицький Максим Зіновійович
директор
Maksym Kozytskyy
director
The company’s activity is operation of a
solar power plant, which is located near village Stari Bogorodchany and covers an area
of 6 hectares. To implement the project, 4
million euro was engaged in the investment
project. The basis of the solar power plant is
the photovoltaic modules of the type SF
156Х-60-Р SUNOWE 225-230 of the Czech
company, quantity 12 320 pcs. The power
of the SPP is 2 802 kW, the annual electricity
production is estimated at 2,957 thousand
kW-hr, the amount of electricity supplied to
the united energy system of Ukraine will be
2 893 thousand kW-hr.
The power plant is equipped with an
automated monitoring system for monitoring electricity consumption and information system «Meteokontrol», it operates
independently, without round-the-clock
alternation, serviced by outbound brigades. The results of the work confirm the
calculation of the profitability and payback
of the project, which is about 6 years.

+380 32 26 1-39-23
info@seb1.com.ua

Останні десятиліття спостерігається бурхливий розвиток енергетики з застосуванням відновлюваних джерел енергії – сонця, вітру та річок. Аналіз технічнодосяжного енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії на Прикарпатті
показує, що енергетичний потенціал регіону сприятливий для промислового
використання зокрема енергії сонця.
ТОВ «Сонячна електростанція «Богородчанська-1» засноване 2012 р. Інвестували
цей проект фірма «Лейтон Юнайтед ЛТД» та громадяни України. Основний напрям
діяльності товариства – будівництво комплексу сонячних електростанцій у Богородчанському р-ні Івано-Франківської області. В ініціаторів проекту вже є досвід
спорудження Самбірської сонячної електростанції на Львівщині. Місцеві органи
влади допомагали в реалізації проекту, зокрема у виділенні землі та підключенні
до електромереж. Будівельно-монтажні роботи фірми «Нордік» та «Sunny walt UA»
виконали якісно та вчасно, хоча графік був дуже напруженим. Першу продукцію
поставили 1 червня 2013 р. Жодних проблем з реалізацією електроенергії не було –
її купує ДП «Енергоринок».
На нинішній день компанія займається експлуатацією сонячної електростанції «Старі Богородчани-1», яка розташована на окраїні с. Старі Богородчани та займає площу 6 га, оформлена в оренду на 49 років. Для її будівництва було залучено
4 млн. євро інвестиційного проекту.
Основу сонячної електростанції становлять фотовольтажні модулі типу SF 156Х60-Р SUNOWE 225-230 чеської фірми в кількості 12 320 шт. Потужність СЕС складає
2 802 кВт, річне виробництво електричної енергії оцінюється в 2 957 тис. кВт год.,
обсяг відпуску електроенергії в ОЕС України становитиме 2 893 тис. кВт год.
На електростанції змонтовано автоматизовану систему контролю обліку електроенергії та інформаційну систему «Метеоконтроль», вона працює в автономному
режимі без цілодобового чергування, обслуговується виїзними бригадами. Результати роботи підтверджують розрахунки рентабельності та окупності проекту, що
складає близько шести років. Компанія планує реалізувати в області ще три проекти сонячних електростанцій.
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ВЕРХОВИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
78700, Івано-Франківська область, смт Верховина,
вул. Жаб’євська, 57
State enterprise

VERKHOVYNA FORESTRY ENTERPRISE
57, Zhab’evska St., Verhovyna town,
Ivano-Frankivsk region, 78700

Александров Олександр Валерійович
директор
Oleksandr Aleksandrov
director

The forestry enterprise includes 7 forestry branches: Verkhovyna, Krasnytsia,
Javirnytsya, Zelenskaya, Shibensk, Burkutse and Chyvchinske. The area of the
State Forest Fund is 34 656 hectares,
out of which: protective forests occupy
27,553 hectares (79.5%); operational occupy 7 103 hectares (20.5%). The annual
volume of forest use is 50 thousand m3 of
timber. With an average annual growth of
forested area of 4.7 m3, the amount of forest use is 30% of annual growth. Estimated wood-cutting area for main use is 32.8
thousand m3. To ensure forest rehabilitation in 20 forest nurseries with a total area
of 0.7 hectares, more than 200 thousand
seedlings are annually grown. This fully
satisfies the needs of the forestry enterprise in the planting material: fir, beech,
elm, larch, douglas and cedar. The total
area of hunting grounds is 9 403 hectares.

90

+380 34 22 2-12-44
2011_1@ukr.net

Директор лісового господарства Олександр Александров закінчив Український державний лісотехнічний університет за спеціальністю «лісове господарство».
Трудову діяльність розпочав 1989 р., пройшовши всі щаблі – від підсобного робітника до директора, яким призначено його з квітня 2008 р.
Господарство розташоване в Українських Карпатах, у верхів’ї та середній частині
течії Чорного Черемошу на території Верховинського району. Господарська діяльність підприємства спрямована на забезпечення вирощування високопродуктивних лісів, які забезпечують виконання захисних та експлуатаційних функцій.
До господарства входять сім лісництв: Верховинське, Красницьке, Явірницьке,
Зеленське, Шибенське, Буркутське та Чивчинське. Площа держлісфонду – 34 656 га, з
них: захисні ліси – 27 553 га (79,5 %); експлуатаційні – 7 103 га (20,5 %). Щорічний обсяг лісокористування становить 50 тис. м3 деревини. При середньому річному
прирості покритої лісом площі 4,7 м3 розмір лісокористування складає 30 % річного приросту. Розрахункова лісосіка по головному користуванню становить
32,8 тис. м3. Для забезпечення лісовідновлення у 20 лісових розсадниках загальною
площею 0,7 га щорічно вирощують понад 200 тис. шт. сіянців, що повністю задовільняє потребу господарства в посадковому матеріалі – ялині, ялиці, буку, в’язі,
модрині, дугласії та кедрі. Загальна площа мисливських угідь становить 9 403 га.
Територія господарства розташована у межах лісової зони Карпатських гір. За останні роки значно зросла чисельність основних видів копитних – оленя благородного, козулі європейської та кабана.
Серед видів, які занесені до Червоної книги України, угіддя заселяють: бурий
ведмідь, рись, глушець, тетерук, видра. У річці водиться річкова форель, лосось
дунайський, підустра, морена, клен, миль річковий. У держлісгоспі впроваджено
систему електронного обліку деревини та інтегровано її в 1С-бухгалтерію. Всі сортименти, які відпускає підприємство, «чіпують» бирками.
Територія приваблива для відпочинку місцевих жителів та любителів мандрівок. Край чарує красою лісів, полонин, річок, потічків, самобутніх гуцульських традицій, побутом горян та їхньою гостинністю. По річці Чорний Черемош проводять
рафтинг – сплав на байдарках та катамаранах.
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ГРИНЯВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
78715, Івано-Франківська область,
Верховинський р-н, с. Устеріки
State enterprise

GRYNYAVA FORESTRY ENTERPRISE
v. Usteriky, Verkhovyna district,
Ivano-Frankivsk region, 78715

Стефанюк Роман Петрович
директор
Roman Stefanуuk
director
There are eight forestry entities in forestry enterprise, automobiles, a lower warehouse, a wood processing workshop,
159 employees work here. The area of hunting grounds is 20 049,2 hectares. Gryniv
forestry is the only one in Ukraine to restore
sheep breeding. Ecologically clean meat
and dairy products, according to popular
technology of the nineteenth century, are
produced in the mountain valley «Lukovytsia» according to traditional technology of
the ХІХ century. More than 700 thousand
pieces are annually grown for the restoration of forests, the creation of new forest
crops and the promotion of natural regeneration of forests on logs with a sufficient
amount of natural regeneration landing
material. The enterprise modernizes the
lower warehouse and workshop of wood
processing, purchases new equipment for
its activity, and the construction of forest
roads. In 2017, 3 km of new roads were built and 24 km of forest roads were repaired.

+380 34 32 3-47-86
www.grlg.at.ua
grlg@ukr.net;
gryniava@ifforestry.gov.ua

ДП «Гринявське лісове господарство» створене згідно з наказом Мінлісгоспу
№ 57 від 26.05.1996 р. Лісгосп займає площу 22 941 га, офіс розміщений в південносхідній частині Івано-Франківської області, на території Верховинського району в
с. Устеріки на злитті річок Білий та Чорний Черемоші.
Підприємство очолює Роман Петрович Стефанюк, 14.02. 1967 р. н. в с. Микуличин
Яремчанської міської ради. 1988 р. він закінчив Сторожинецький лісовий технікум,
1994 р. – Московський лісотехнічний інститут за спеціальністю «лісове та садовопаркове господарство». Працював майстром лісу, помічником лісничого, лісничим.
З вересня 2003 р. – директор ДП «Гринявський лісгосп». 2008 р. Р. Стефанюк закінчив ЛРІДУ НАДУ при Президенті України за спеціальністю «державне управління».
2006 р. нагороджений відзнакою Державного комітету лісового господарства «Відмінник лісового господарства України». 2010 р. йому присвоєно звання «Заслужений лісівник України», також відзначений численними сертифікатами.
У сферу діяльності лісгоспу входять такі напрями: збереження лісів, охорона
від пожеж, захист від шкідників і хвороб, посилення водоохоронних, захисних санітарно-гігієнічних та рекреаційних властивостей лісів.
У лісгоспі функціонують вісім лісництв, автоколона, нижній склад, цех переробки
деревини, налічується 159 працівників.
Площа мисливських угідь становить 20 049,2 га. Гринявський лісгосп єдиний
в Україні відновив вівчарство. На полонині «Луковиця» виготовляють екологічно
чисту м’ясо-молочна продукцію за народною технологією ХІХ ст. Для відновлення
лісів на вирубках, створення нових лісових культур та сприяння природному відновленню лісів на зрубах з достатньою кількістю природного відновлення щорічно
вирощують більше 700 тис. шт. посадкового матеріалу.
Підприємство модернізує нижній склад та цех переробки деревини, закуповує нову техніку для ведення своєї господарської діяльності, будівництва лісових
доріг. 2017 р. збудували 3 км нових і відремонтували 24 км існуючих лісових доріг,
реалізували продукції на суму 28 280 тис. грн.
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МІСТА І СЕЛА ОБЛАСТІ

Місто Галич
Виконавчий комітет Галицької міської ради
77100, Івано-Франківська область, м. Галич,
Майдан Різдва, 16

Town of Halych
Executive Committee of Halych town Council
16, Square of Rizdva, Halych town,
Ivano-Frankivsk region, 77100

Трачик Орест Антонович
міський голова
Orest Trachyk
мayor of the town
The founding of ancient Halych dates
back to 898. By the decision of the congress
of the Russian princes in 1097 the Halych principality was founded. This decision provided the transfer of Galych and Halych land
to the management of the descendants of
Prince Rostislav Volodymyrovych, grandson of Kyivan Prince Yaroslav the Wise.
The town was located on a hill, between two confluents of the Dniester River, and
stretched up to this river where the pier
was: the waterway connected Halych with
the countries near the Black and Mediterranean seas. Facilitated the protection of the
town from enemies five rows of ground
shafts up to 25 m high, the remnants of
which are preserved. Now here there is the
National Preserve «Ancient Halych», where
on an area of almost 80 square km, under
the protection of the state is located complex of historical, architectural and archeological memorials, they are also restored

Давній Галич виник на дністровських пагорбах, на місці поселень первісних
слов’янських племен – уличів, тиверців, білих хорватів. Найперший дослідник
його історії І. Шараневич виводив назву міста від імені князя Галиці, похованого в
кургані. Цю версію підтримали М. Грушевський та І. Крип’якевич. Дехто стверджує,
що назва Галич має стосунок до племен галатів або валлійців, що вона пов’язана з
найменуваннями гір або вершин у литовській і праслов’янській мовах, із кельтським
словом «гал». Найпоширеніше ж припущення, що походить вона від слова «галиця» –
найменування галки, цей птах зображений на нинішньому гербі Галича.
Саме Галицьке князівство було започатковане рішенням Любецького з’їзду
князів 1097 р. передати Галич і Галицьку землю в управління нащадкам князя Ростислава Володимировича, онука київського князя Ярослава Мудрого – про це згадується у зводі Київського літопису. Та чи насправді місто заснували наприкінці XI
ст.? Відомий археолог Ярослав Пастернак стверджував: згадки про Галич у західноєвропейських хроніках дають підставу перенести дату виникнення міста ще на
двісті років назад. Учений у 30-х роках ХХ ст. виявив у лісі «Діброва» біля галицького
городища поховання угорського вершника, що й підтвердило запис угорського
літописця про перебування угрів у Галичі 898 р. Тож ця дата стала підставою для
відзначення 1998 р. 1 100-річчя міста.
Давній Галич мав вдале географічне розташування – на Крилоській горі, в межиріччі Лукви і Мозолевого потоку й тягнувся аж до Дністра, де була пристань:
водний шлях з’єднував Галич із країнами біля Чорного й Середземного морів. Та й
штучні укріплення полегшували захист міста від ворогів. Збереглися залишки п’яти
рядів земляних валів, що досягають висоти близько 25 м. Тепер тут – Національний
заповідник «Давній Галич», де на площі майже 80 кв. км перебуває під охороною
держави цілий комплекс історичних, архітектурних та археологічних пам’яток, їх
також реставрують і музеєфікують. При розкопках виявлено, зокрема, залишки
фундаментів і стін Успенського собору, збудованого в середині XII ст. за князювання
(1153-1187 рр.) Ярослава Осмомисла, оспіваного у «Слові о полку Ігоревім». Остан-
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ки князя знайшли в саркофазі під мозаїчною підлогою собору, оздобленого різьбленим каменем і фресками. На північ від храму, поза містом, були боярські й
монастирські укріплені садиби. В Галичі і його передмістях відкрито залишки й
інших 10 храмів та ювелірних, гончарних, бляхарських, ковальських майстерень,
наземних і напівземлянкових жител. На Русі високо цінували галицьку зброю, а у
Європі – замки, виготовлені в Галичі. Нині в Музеї історії давнього Галича можна
оглянути створені галицькими ремісниками вироби із заліза, кістки, скла, глини, що
дійшли до нас.
Саме завдяки Ярославові Володимировичу, прозваному за свій розум і мудру
державну політику Осмомислом (той, що знає вісім мов), та Данилові Романовичу, якого називали Данилом Галицьким, місто досягло найвищого розквіту. Разом
з тим упродовж довгого часу Галич був центром суспільної нестабільності, спричинюваної неспокійними місцевими боярами, які боролися зі своїми князями за
політичну першість. Вони то запрошували правити у Галичі давньоруських князів,
зокрема Мстислава Удатного і Данила Романовича, то організовували проти них
змови й віддавали місто до рук угорського короля Андрія ІІ і його сина Коломана.
Тоді тут в міжусобицях галичани вбивали галичан, горіли людські оселі. Поклав
край боярській смуті князь Данило. Його батько – волинський князь Роман Мстиславович об’єднав Галицьке і Волинське князівства. А син Данило у важкій боротьбі
із внутрішніми та зовнішніми ворогами зміцнив новостворену Галицько-Волинську
державу, сприяв її економічному і культурному розвитку. Розбивши 1232 р. угрів, а
1237 р. – німецьких рицарів, він утвердив себе як надійний оборонець Галицької
землі.
Особливо визначною була роль Данила Галицького в той період нашої історії,
коли Русь зазнала нападу ординців: Галич тоді, по суті, підхопив із рук розореного
ними стольного Києва знамено давньоруської державності і протримав його до 40-х
років ХІV ст. Монголо-татари встановили для руських земель непомірну данину, яку
мусили сплачувати князі. До князя Данила 1250 р. хан прислав послів з вимогою
віддати Галич. Щоби врятувати місто від руйнації, довелося і Данилові Галицькому
скоритися й поїхати в Орду по ярлик – гарантію недоторканності. Але цей вчинок
князя Данила свідчить не про його слабкість, а про дипломатичну мудрість. Князь
пішов на такий крок задля збереження не тільки Галича, але й загалом Русі, що на
той час була ослаблена, водночас він виношує плани визволення її від загарбників.
Данило Романович веде таємні переговори з Папою Римським Інокентієм IV, пропонуючи організувати хрестовий похід проти навали, що загрожувала всій Європі.
До її християн понтифік у своєму соборному посланні, виданому 1253 р., звернувся
із закликом виступити проти ординців і водночас послав до князя Данила папського
легата з королівською короною. 1255 р. в місті Дорогочині Данило Галицький був
коронований на короля Руського. Якби планам галицького князя про коаліцію європейських народів у поході проти азійської агресії судилося здійснитись, то, можливо, Україна не втратила б на багато століть свою державність. Та й місто Галич не
було б зруйноване і столицю князівства не перенесли б до Холма (нині на території
Польщі).
Після цього Галич поступово втрачає своє адміністративне, політичне й торговельно-економічне значення. Та в місті ще розміщалася Галицька єпархія, духов-

and museumed. During excavations were
found remains of foundations and walls
of the Assumption Cathedral, built in the
middle of the XII century during the reign
of Yaroslav Osmomysl. The remains of the
prince were found in the sarcophagus under the mosaic floor of the cathedral. In Galych and its suburbs there were discovered the remnants of other 10 temples, boyar and monastery fortified settlements,
ground and semi-underground dwellings
of burghers, jewelry, pottery, blacksmith’s,
forging workshops. In Kiev Rus, Galician
weapon was greatly valued, and in Europe – castles built in Halych. Now in the Museum of the History of Ancient Galych one
can see the products of iron, bones, glass,
clay that have come down to us and were
created by Halician craftsmen.
Thanks to Yaroslav Osmomysl and Danylo Halytsky, the town has reached its
highest prosperity. The significant role was
of Danylo Halytsky in that period of Rus’
history when it was attacked by the Horde:
then, in essence, Halych seized from the ruined Kyiv sign of the Old Russian statehood
and held it until the 40s of the ХІV century.
Mongol-Tatars established for the lands of
Rus an immense tax, which the princes
had to pay. In 1250, the Khan sent ambassadors to Prince Danyl with the demand to
give Halych. In order to save the city from
destruction, Danil Halitsky had to obey
and go to the Horde to negotiate with
the Khan. The prince took such action in
order to preserve not only Halych but also
Rus in general, while at the same time he
was making plans to free it from the invaders. Danilo Romanovych holds secret talks
with Pope Roman Innocent IV, offering to
organize a crusade against the invasion
that threatened the whole of Europe. In its
congregation message, issued in 1253, to
its Christians, the pontiff appealed against
the aggression of Asia and at the same

Макет «Давній Галич» / Біля дзвіниці Церкви Різдва Христового / У центрі Галича / Галич – місто над Дністром / Церква Різдва Христового
із дзвіницею / Старостинський замок
Layout «Ancient Нalych» / Near the bell tower of the Church of the Nativity of Christ / In the center of Halych / Halych – town over the Dniester / Church of the
Nativity of Christ with the bell tower / Starostyn castle
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time sent to Prince Daniel the papal legate
with the royal crown. In 1255 in town Dorohochyn Danylo Halytsky was crowned
king of Rus. But the West Ukrainian lands
have been captured by the Polish invaders
for long period of time. They were trying to
erase the traces of the capital of the Galician-Volyn principality from the face of the
earth and transfered the town to its present
place – at a distance of about 5 km from
the ruined ancient Halych. The new town
appered there where there was a princely
pier and a big trade town on the banks of
the Dniester River. In 1374 Halych received
the Magdeburg Law and became the center of the Galician land as part of Russ Voevodship. At that time, they began to build
Galician castle on the site of the princely
fortification of the XII-XIII centuries.
Later, the town was under Austro-Hungarian rule. Already in XX century during
the First World War, Halych was almost
the largest among the cities of Halicia destroyed as a result of battles. In 1915, after
the battles with Russian invaders, the city
was occupied by units of the Ukrainian
Sich Riflemen. The hard trials were brought
to inhabitants of Halych and surrounding
villages by Second World War and the German occupation, the first arrival of Soviet
authority to the West Ukrainian lands in
1939, and the second in 1944.
Nowadays Halych is a district center
where population is 7,8 thousand people.
The authorities of Halych, headed by Orest
Trachyk, who has been entrusted by people for the third time to be mayor, considers that main vector of the town’s economic development in becoming one of the
centers of historical tourism in the region.
Opening of community establishment, visit center «Halych» in 2018 will contribute
to the formation of an attractive tourist
image of the town and region. It was crea-
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но-релігійне життя навіть пожвавилось, коли стольний Київ уже не зміг бути основним центром церковної митрополії і вирішили створити окрему митрополію в
Галичі. Нащадки Данила Галицького домоглися у царгородського патріарха згоди
на її заснування 1303 р. Почався новий, церковний, період в історії Галича, тривав
він до 1391 р., а кількома століттями пізніше? 1779-1885 рр., тут діяла духовна семінарія.
Західноукраїнські землі на довгі віки захопили польські окупанти, вони в намаганні стерти з лиця землі сліди столиці Галицько-Волинського князівства і перенесли, відповідно до рішення Кревської унії 1385 р., місто на нинішнє його місце –
на відстані близько 5 км від зруйнованого давнього Галича. Нове місто постало там,
де були княжа пристань і велика торговиця на березі Дністра. 1374 р. Галич одержав
Магдебурзьке право і став центром Галицької землі в складі Руського воєводства.
Тоді ж почали будувати на місці княжого укріплення ХІІ-ХІІІ ст. Галицький замок. Та
пам’ять про славу Галича не вмерла. У важких умовах панування польської шляхти
жителі міста й навколишніх земель зберегли прадавню українську культуру і звичаї,
постійно боролися за своє соціальне і національне визволення. 1490 р. повстали
селяни під проводом Мухи. Татари під час нападу на Галичину 1594 р. спалили місто
над Дністром. 1613 р. жителі Галича і його передмість вітали запорозьких козаків,
які йшли походом по Галичині і громили польську шляхту. Особливо активно
долучилися галичани до визвольної боротьби українського народу 1648-1654 рр.
під проводом Богдана Хмельницького. На Прикарпатті прапор повстання першими
підняли жителі Викторова, села поблизу Галича, Гнат Височан із сином Семеном,
якого соратники називали «Хмельницьким Галицької землі». Знищивши 1649 р.
шляхетські укріплення, козаки С. Височана за підтримки міщан здобули Галич. Але
страшною була помста шляхти – лише в цьому місті було замучено майже 5 тис.
повстанців.
Згодом місто перебувало під владою Австро-Угорщини. Уже у XX ст. під час
Першої світової війни Галич був найбільше серед міст Галичини, поряд із Бучачем
та Гусятином, зруйнований внаслідок бойових дій. У червні 1915 р. після боїв з російськими окупантами місто зайняли підрозділи Українських січових стрільців. Тяжкі
випробування принесли жителям Галича й довколишніх сіл Друга світова війна і
німецька окупація, прихід на західноукраїнські землі 1939 р. «перших совітів», а в
1944 р. – «других совітів», як називали радянську владу місцеві люди.
У наш час Галич – районний центр, де проживає 7,8 тис. населення. З кожним
роком усе більше туристів, науковців з усієї України та зарубіжжя приїздить сюди,
аби пройти дорогами сторіч, оглянути місця, де починалася українська державність,
де ще із сивої давнини й дотепер витає дух незалежності, лицарської честі наших
предків. Отож влада Галича на чолі з Орестом Трачиком, якому уже втретє поспіль
люди довірили бути мером, бачить основний вектор економічного розвитку міста
в тому, щоб воно стало одним із центрів історичного туризму в області, який мав би
сучасну інфраструктуру, у якому гості Галича змогли б отримати широкий спектр
різних послуг.
Формуванню привабливого туристичного іміджу міста і району сприятиме відкрита 2018 р. комунальна установа – візит-центр «Галич», створений завдяки фі-

У Митрополичих палатах була літня резиденція глави УГКЦ Андрея Шептицького / Галичина могила – давній курган / Пам’ятник Данилові Галицькому / Храм Успіння Пресвятої Богородиці в с. Крилос, де був розташований давній Галич
In the Metropolitan Chambers there was the summer residence of the head of the UGCC Andrey Sheptytskii / Tomb of Halych – the old burial mound / Monument
to Danylo Halytsky / Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in the village of Krylos, where the ancient Halych was situated
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нансовій підтримці ЄС у рамках проекту «Івано-Франківська область – КРАЙ ДЛЯ
ТУРИЗМУ». Проект реалізовували у партнерстві з управлінням міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій ОДА. Відвідувачам у цікавому
для них форматі працівники візит-центру, який є на сьогодні єдиним у районі інформаційним туристичним об’єктом, розповідають не тільки про свою місцевість, а й
про сучасні концепції охорони довкілля. Адже на території району функціонує
Галицький національний природний парк. Гості Галича отримують вичерпну інформацію про минуле і сьогодення краю, його культуру, побут місцевих жителів, багатство тутешньої флори і фауни, також можуть придбати інформаційні та промоційні матеріали. До їхніх послуг також кімната для відпочинку водіїв, кімната матері і
дитини.
Будівля візит-центру – це кілька секцій, у т. ч. кінозала та конференц-зала. В мультимедійній залі, розрахованій на комфортне перебування до 30 осіб, відвідувачі
можуть переглянути ексклюзивний фільм про географію, історію, етнографію та туристичні атракції давнього і нинішнього Галича та регіону загалом. Тут також проводять конференції, ділові наради, презентації.
Серед перших таких заходів у новоствореному візит-центрі відбулося підписання компанією «Ґудвеллі Україна» (колишня «Даноша»), Івано-Франківською
ОДА, Галицькими РДА, районною та міською радами Меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю, який передбачає залучення інвестиційних проектів компанії
в економіку району. «Ґудвеллі Україна» профінансувала початок виготовлення
проекту будівництва мережі централізованого водопостачання та водовідведення для сіл Залуква, Крилос, Комарів та Вікторів, тобто і тих сіл, на територію яких
захо-див давній Галич. Компанія, як сказав її генеральний директор Крістіан Броккоп, хоче збудувати в районі свій м’ясопереробний завод – тим самим створити
завершений цикл виробництва м’ясної продукції, яка зможе конкурувати з найкращими європейськими зразками. І на знак вдячності компанія «Ґудвеллі Україна» жителям навколишніх сіл, що зрозуміли й підтримали спорудження цього заводу, забезпечить якісну питну воду, також буде поліпшено інфраструктуру їхніх
населених пунктів.
Міський бюджет Галича поповнюють податковими надходженнями розміщені тут підприємства й організації: ТОВ «Галичина-вапно», ТОВ «Галтехнопарк», ТОВ
«Галфанера», ТОВ «Атлас-Буд», ПАТ «Галицький механічний завод», ВАТ «Міжрайагропостач», міжрайонне управління водного господарства та інші; також фізичні
особи-підприємці: Д. М. Горчак, Г. П. Гепко, І. Б. Мусякевич, З. С. Бабак, В. В. Регей,
М. О. Хрептик. Міськрада виділяє кошти на оновлення водопровідних і каналізаційних мереж, що перебувають на балансі її КП «Галичводоканал». 2017 р. профінансовано також ремонт дорожнього покриття, облаштовано вуличне освітлення
на декількох вулицях міста, впорядкували дитячі майданчики. Завдяки кооперуванню грошей із районного та міського бюджетів придбали для міста за 2 486 тис.
грн. сміттєвоз із заднім завантаженням. Мерія замовила виготовлення генплану
міста та проектно-кошторисної документації на будівництво футбольного поля зі
штучним покриттям, і його вже будують за кошти субвенції з Державного бюджету
в сумі 749 тис. грн.

ted due to EU financial support within the
framework of the project «Ivano-Frankivsk
region – LAND FOR TOURISM». The project
was implemented in partnership with the
Department for International Cooperation,
European Integration, Tourism and Investments of regional state administration. The
employees of this information tourist institution tell visitors in interesting format not
only about their area, but also about modern concepts of environmental protection.
Therefore, on the territory of the district
there is Halych National Natural Park.
At this establishment also are hold conferences, business meetings, presentations.
Among the first of such events was signing of the Memorandum of Understanding
and Cooperation signed by the company
«Gudvelli Ukraine» (formerly «Danosha»),
Ivano-Frankivsk Regional State Administration, Galician district state administration,
district and town Councils. This involves
attracting investment projects of the company into the region’s economy. «Gudvelli Ukraine» financed the beginning of
creating the construction project for the
construction of a centralized water supply
and sewerage network for the villages of
Zalukva, Krylos, Komariv and Viktoriv, that
is, also those who were on the territory of
the old Galych. The company, according to
its CEO, Christian Broccop, wants to build a
meat processing plant in the area. And, as
a sign of gratitude of «Gudvelli Ukraine» to
residents of the surrounding villages, they
will receive high-quality drinking water for
their understanding and support of the
construction of this plant, and the infrastructure of their villages will be improved.
For the renovation of the plumbing and
sewage networks of Halych itself funds are
allocated from the town budget. In 2017,
repair of roads were also financed, street
lighting.
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Село Бовшів
Виконавчий комітет Бовшівської сільської ради
77132, Івано-Франківська область,
Галицький р-н, вул. Шевченка, 18

Village of Bovshiv
Executive Committee of Bovshiv village Council
18, Shevchenkа St., v. Bovshiv, Halych district,
Ivano-Frankivsk region, 77132

Очкур Ганна Йосипівна
cільський голова
Hanna Ochkur
head of the village
Bovshiv is village in Halych district of Ivano-Frankivsk region, located 32 km north of
Ivano-Frankivsk, 11 km from the district center Halych; more precisely: on the banks
of the river Gnyla Lypa, the left tributary of
the Dniester River, and at the foot of Kasova Gora. It is divided into tracts: Vygin, Gorb,
Dvoryshche, Kut 1 and Kut 2, Obolon, Pidgaj, Pidstav, Seredivka. There are 20 streets
in the village, 1,400 inhabitants, and there
are 570 households. Bovshiv belongs to
the oldest settlements of Halych district.
The first mention of the village dates back
to 1153 in the Ipatiivskiy Chronicle
Kupcha charter of March 8, 1402, testified that the landowner Agneta presented
«her village – Small Bovshiv of Halych district to Archbishop Yakov Strep». There is
still a legend about the marina in the village, which is identified with the chronicle
«Big pier» and hints at the origin of the
name of village Bovshiv.

Бовшів – село Галицького району Івано-Франківської області, розташоване за 32 км на північ від Івано-Франківська, за 11 км від районного центру Галича;
точніше – на березі річки Гнила Липа, лівої притоки Дністра, та біля підніжжя
Касової гори. Поділяється на урочища: Вигін, Горб, Дворище, Кут 1 i Кут 2, Оболоня, Підгай, Підстав, Середівка. В селі 20 вулиць, налічується 570 дворів, проживає
1 400 осіб.
Бовшів належить до найдавніших поселень Галицького району. Перша згадка
про село в Іпатіївському літописі датується 1153 р.
Купча грамота від 8.03.1402 р. засвідчила, що поміщиця Агнета подарувала «своє
село – Малий Бовшів Галицького повіту архієпископу Якову Стрепі». Досі побутує в
селі легенда про пристань, яка ототожнюється з літописним «Большим причалом» і
натякає на походження назви села Бовшів.
Археологи дослідили територію площею 2 700 м2 і віднайшли на ній 8 жителземлянок із глиняною піччю, 47 господарських приміщень та ям 19 вогнищ, зібрали
велику колекцію ліпної та гончарної кераміки, уламків ліпного посуду, типового
для культури празького типу (VI–VII ст.). До унікальних знахідок вчені відносять пальчасту бронзову фібулу. Ще серед цих знахідок особливо виділялася іконка «Благовіщення» (XI ст.). Можливо, саме це давньоруське поселення й дало початок Бовшеву.
На території села є унікальна комплексна пам’ятка природи загальнодержавного значення України – «Касова Гора», площею 65 га, яка входить до Галицького
національного заповідного природного парку. Тут росте понад 300 видів рослин,
деякі унікальні – це рослини кінця третинного періоду. На заповідній території
Касової Гори ростуть ковила найкрасивіша та ковила довголиста, низка рідкісних
ендемічних і реліктових видів рослин (астрагал датський, волошка тернопільська,
осока низька, цикорій жовтець Запаловича). Багато рослин занесено до Червоної
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книги України. Бовшівчани зберегли про Касову Гору багато легенд і переказів,
оповитих таємницями минулих віків. Здавна вся гірська смуга пам’ятки була всіяна
рідкісним камінням із мереживом тонких прожилок, яке називають алебастром.
Один із бурштинових власників звернув на них увагу ще в 30-х роках XIX ст. й
вирішив започаткувати алебастровий промисел. Серед виробів з алебастру особливо популярними були підсвічники, попільнички, вази, чорнильниці, пудрениці,
скульптурки тварин, риб, птахів. Готову продукцію продавали частково на місці, а
також за кордоном.
Бовшів з давніх часів і до сьогодні є історично-патріотичним селом. 1939 р. на
Прикарпаття «з визвольною місією» прийшли радянські війська. За вказівкою нової влади були ліквідовані українські товариства й організації, яких багато діяло в
Бовшеві. У буремні роки в боротьбі з більшовиками більше як 100 сімей потерпіли
від московсько-більшовицького окупанта.
1942-1944 рр. Бовшів окупували гітлерівці. За три воєнні роки в Німеччину на
примусові роботи було вивезено 78 осіб, спалено 35 дворів. 25 липня 1944 р. частини
Радянської армії зайняли село. Всього на фронтах Другої світової війни загинуло 37
бовшівчан. У повоєнні роки в навколишніх лісах діяли військові угруповання УПА.
В рядах повстанської армії воювало близько сотні місцевих жителів. Бовшівчани
ставали кущовими провідниками УПА. За націоналістичні переконання протягом
1946-1952 рр. у Сибір вивезли 52 сім’ї (169 осіб). За волю та незалежність України
в ті роки загинули 90 жителів села. Більшовики палили будинки, вбивали місцевих
жителів, нищили українські осередки культури, але патріотизм, любов до України
зробили бовшівчан незламними.
Переживши часи випробувань, село почали розбудовувати. Наприкінці 1989 р.
засновано Товариство української мови ім. Т. Шевченка, Союз українок, а 1990 р.
осередки НРУ та УРП.
1992 р. бовшівчани відсвяткували 840-річчя з часу першої письмової згадки про
село. Тоді ж при місцевій школі було створено музей історії Бовшева, в якому зібрано артефакти, вироби з каменю алебастру, історичні пам’ятки про село та односельчан.
З 2006 р. на посаді сільського голови перебуває Ганна Йосипівна Очкур, своєю
наполегливою працею вона сприяє реалізації ефективних реформ, що дало значні
результати в розвитку села. Під її керівництвом вирішують життєво важливі для
громади питання. Село повністю газифіковане, введено водопровід, який забезпечує село водою. Розроблено документацію на каналізаційні мережі. В селі діє
сільська бібліотека, є сім торговельних закладів.
1957-2002 рр. працював Бовшівський цукровий завод, який переробляв сотні
тонн цукрових буряків, приносив великі прибутки, тут працювали бовшівчани та
жителі навколишніх сіл. За ті роки виросло нове село цукроварів – Задністрянське,
котре підпорядковувалось Бовшівській сільській раді. 1960-1968 рр. спорудили
Бурштинську ТЕС, під будівництво якої від Бовшева відійшло 806 гектарів землі.
ТЕС є найбільшим платником податків у Галицькому районі, тут працює понад 200
бовшівчан.
На території села функціонує приватна агрофірма «Бовшівська», утворена на базі колишнього радгоспу «Бовшівський». Фірма спеціалізується на вирощуванні зер-

Бовшівський ДНЗ «Сонечко»
Bovshiv kindergarten «Sonechko»

The village is completely gasified, there
is water supply system, which provides the
village with water. The documentation for
sewage network has been developed. There is a library in the village, 7 shops that provide residents with everything they need.
During period of 1957-2002, Bovshiv
sugar plant has operated, which processed
hundreds of tons of sugar beet, gave great
profits, residents of Bovshiv the surrounding villages worked there. Over the years, a
new village of sugar producers Zadnistryanske has developed, which was subordinated to Bovshiv village council. In period
of 1960-1968 Burshtyn TES was built here,
for its construction 806 hectares of village
Bovshiv lands were granted. Burshtyn TES
is the largest taxpayer in the Halych district,
employing more than 200 habitants of
Bovshiv.
There is a private agricultural firm «Bovshivska» on the territory of the village,
which is based on the former state farm
«Bovshivska». PA «Bovshivska» is specialized in growing grain crops, breeding of dairy cattle, breeding of pigs. 30 villagers are
employed at this agricultural company. Many habitants of Bovshiv work at the enterprises of Ivano-Frankivsk, such as: «Karpaty», Ivano-Frankivsk Concrete plant, private enterprises of the district and region.
People who live in the village love it and
don’t leave it in search of money. There are
more than 400 inhabitants, who are under
40 years. 200 people are in age under 18,
they believe in Ukraine, believe in its future!
To eliminate landfills in the village and
prevent pollution, a garbage truck, which
serves Bovshi and the surrounding villages of the district, was purchased. On the
streets there are garbage bins and pedestrian zones, streets of the village are asphalted. A natural spring has been restored, the
chapel was built there. A pavilion of bus
stop is set up. There are 2 children’s play-
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СЕЛО
grounds for recreation and development
of children on the territory of the village.
There is a school of І-ІІ degrees, in which
115 pupils are studying. 2015-2016 the capital repairs of the school was done, namely internal toilets were installed, new
equipment, desks, school items, sports
equipment was bought for school classes,
a computer class was equipped where the
Internet is constantly available, a school
dining room works with new dishes, refrigerator, new stoves,there are hot and cold
water, sewage networks. The school has
an extended day group, there are clubs
and sections for children.Sport gym was
restored and equipped with the latest and
sports equipment. There is a chapel in the
school’s building, in which the pastor of
the village of UGCC priest Leontii Nastashinsky holds weekly liturgies, retreats for
schoolchildren. The children, along with
the spiritual mentor, pray for Ukraine, for
the soldiers who defend our country in
the East. For pupils at the expense of the
local budget, excursions to various parts of
Ukraine are organized.
In Bovshiv there is a wonderful kindergarten «Sonechko» for 50 places; in 20152017, a major overhaul of the premises was
carried out. Roof covering was changed,
insulated walls, sewage and water supply pipes replaced, furniture, toys, utensils,
computer were purchased. Spacious game
rooms were arranged where there are cozy
bedrooms with comfortable beds, a sports
and game room, children have lessons
and holidays there. With the assistance of
the management of Burshtyn TES a playground was installed in the yard of kindergarten.
In 2015, a new medical facility was opened in the village – a general-practice outpatient clinic for family medicine, which
houses a physio-room, a dentist’s office, a
baby examination room, equipped with
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нових культур, розведенні ВРХ молочних порід, свиней. На агрофірмі зайнято 30
жителів села. Багато бовшівчан працює в івано-Франківському ВО «Карпати», ПрАТ
«Івано-Франківськцемент», на приватних підприємствах району та області. Студенти навчаються в багатьох вишах України та Європи. Бовшівчани люблять своє село,
і не покидають його в пошуках грошей. У селі проживає понад 400 осіб, яким до 40
років, 200 особам – до 18 років, вони вірять в Україну, вірять в її майбутнє.
Для ліквідації сміттєзвалищ у селі та недопущення забрудненості краю придбано автомобіль-сміттєвоз, який обслуговує Бовшів та навколишні села району.
Встановлено водовідвідні лотки та вимощено пішохідні доріжки, заасфальтовано
вулиці села. Відновлено та окультурено природне джерело, на якому споруджено
капличку. Також споруджено павільйон автобусної зупинки. Для дозвілля та розвитку дітей на території села облаштовано два дитячі ігрові майданчики. Функціонує школа І-ІІ ст., в якій навчається 115 учнів. 2015-2016 рр. проведено капітальний ремонт школи: обладнано внутрішні туалети, закуплено для класів нові
парти, учнівське приладдя, а також спортивний інвентар, облаштовано комп’ютерний клас, де завжди доступна мережа Інтернет. Для шкільної їдальні закуплено
посуд, холодильники, нові плити, є гаряча та холодна вода, каналізаційні мережі.
У школі працює група продовженого дня, діють різні гуртки та секції. Капітально
відремонтовано спортзал, який оснащено новітніми тренажерами. У приміщенні
школи є капличка, де парох села о. Леонтій Насташинський УГКЦ проводить щотижневі літургії, реколекції, науки для учнів школи. Діти разом з духовним наставником моляться за Україну, за військових, які на сході відстоюють цілісність території
нашої держави. Для учнів за рахунок коштів місцевого бюджету організовують
екскурсії в різні куточки України.
Бовшів нині має прекрасний дошкільний навчальний заклад «Сонечко» на 50
місць. 2015-2017 рр. проведено капітальний ремонт приміщення. Поміняно дах,
утеплено стіни, замінено водопровідні та каналізаційні труби, закуплено меблі,
іграшки, посуд, комп’ютер. У дитсадку – просторі ігрові кімнати, затишні спальні з
комфортними ліжками. Прибудовано спортивно-ігровий зал, де з дітками проводять
заняття, свята. За сприяння керівництва БУ ТЕС у дворі облаштували майданчик.
2015 р. в селі відкрито новий медичний заклад – амбулаторію загальної практики
сімейної медицини, де розмістилися фізкабінет, стоматологічний кабінет, кабінет
огляду дитини. Вони оснащені найсучаснішим стоматобладнанням, приладами для
фізпроцедур. У користуванні медиків – кардіограф, електронна вага для немовлят,
пеленальний стіл та багато іншого, потрібного їм у роботі.
Центр дозвілля у Бовшеві – Будинок культури, в якому святкують державні
свята, знаменні дати, проводять вечори та зустрічі. БК капітально відремонтовано,
всі приміщення у двоповерховій будівлі опалюються. Замінено вікна, двері, у глядацькому й танцювальному залах облаштовано підігрів підлоги, закуплено нові сучасні стільці, сценічне вбрання, підсвітку, нові мікрофони та музичну апаратуру.
При БК діє танцювально-хореографічний колектив «Едельвейс» під керівництвом
Надії Туз, який 2017 р. здобув звання «Зразковий». Для колективу за рахунок коштів
місцевого бюджету закуплено комплекти різних костюмів. Танцювальний колектив
виступає з концертами на великих сценах України та Європи, бере участь у різних
фестивалях.

Пам’ятник Т. Г. Шевченку

Пам’ятник тверезості

Природне джерело

Monument to Taras Shevchenko

Monument of sobriety

Natural source
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Велике значення тут надають розвитку спорту. На території села є волейбольна
площадка, площадка з вуличними тренажерами, огороджений сільський стадіон
з глядацькими трибунами, двоповерхова роздягальня для футбольних команд,
оснащена душовими кабінами, туалетом, терасою для вболівальників. 20 червня
2016 р. відбулася подія, на яку чекала вся спортивна молодь села – було урочисто
відкрито та освячено майданчик зі штучним покриттям для міні-футболу, де постійно тренуються учні, юнаки, що надають перевагу футболу. Їхній футбольний клуб
«Касова» бере участь у 2-й лізі чемпіонату області, займає призові місця. Частково
утримують команду за рахунок місцевого бюджету.
Гордістю села є церква Зіслання Святого Духа, яка, завдяки наполегливості
бовшівчан, діяла навіть у часи більшовицької окупації. Споруджена вона 1885 р. на
фундаменті старого храму, дерев’яна, однокупольна, хрещата у плані. Освячена під
час канонічної візитації 1888 р. станіславським єпископом Юліаном Пелешем, а
вдруге, оновлену, 1906 р., освятив митрополит А. Шептицький. 1996 р. поряд зі старою церквою почали будувати за місцеві кошти нову, яку освятили 2006 р. Іконостас зі старої церкви реставровано і перенесено в нову. Старі церковні дзвони кличуть на літургію, сповіщають радісні та сумні новини. На подвір’ї церкви встановлено два дерев’яні однораменні хрести з нагоди 92-ї річниці Святодухівського храму (1977 р.) та 1000-ліття хрещення Київської Pyci (1988 р.). Знак на честь скасування
панщини, встановлений у дворі церкви 1888 р., відновили 1990 р. З метою збереження історичної пам’яті, шанують усі пам’ятки історії села.
Односельцям, які загинули на фронтах Другої світової війни, у центрі села на
подвір’ї Будинку культури споруджено пам’ятник (1987 р.), на плиті якого викарбувано 35 прізвищ загиблих. З ініціативи НРУ, новітніх організацій села, та на кошти
громади 1990 р. споруджено пам’ятник Т. Шевченкові, оновлено та реставровано
його 2018 р. Упорядковано ту ділянку могил на сільському цвинтарі, де поховані
вояки УПА, що загинули в Бовшеві 1942-1952 рр. у боях з німецькими окупантами та
більшовиками – військами НКВС. 36 могил огороджено бетонним бордюром і металевим ланцюгом. Також на цвинтарі відновлено могилу, в якій поховані троє Січових стрільців. 1920-30 рр. на місці могили стояв хрест, виготовлений із пісковику.
Після приходу більшовиків його знищили. У 80-х рр. у братській могилі було перепоховано останки колишнього Січового стрільця Савки. На початку 90-х рр. могилу впорядкували.
У центрі села є символічна могила борцям за волю України, висипана 1995 р. На
постаменті встановлено однораменний хрест із прикріпленим тризубом та три
стели з викарбуваними прізвищами односельців, полеглих у боротьбі за волю України (91 особа). 1923 р. на роздоріжжі трьох доріг, поблизу того місця, де колись
була сільська корчма, в знак боротьби з алкоголем жінки села встановили Хрест
тверезості. 2012 р. над хрестом побудували капличку, посадили квіти. Зі всіх сторін
при в’їзді до села стоять хрести, благословляючи подорожніх, оберігаючи поля
від стихії. На березі річки Гнила Липа в урочищі села Середівка є пам’ятний знак
загиблим льотчикам. Встановлений на місці падіння військового літака МІГ-29 УБ,
котрий під час виконання завдання зазнав аварії над селом.
Гордістю Бовшева є його уродженці, які ввійшли в історію села, Прикарпаття та
України, серед них – історичні постаті, вчені, науковці, лікарі й композитори.

modern dentist equipment, and physical
therapy devices. In the use of physicians
there is a cardiograph, electronic weight
for babies, a swaddling table and much
more needed for doctors.
The center of leisure in Bovshiv is a culture house in which state celebrations, memorable dates, evenings and meetings are
held. Major repairs was done in this establishment, all premises located in a 2-storey
building are heated. Were replaced windows, doors, in the audience and dance
hall, heated flooring, new modern chairs,
stage clothes, lighting, new microphones
and music equipment were purchased. At
this house of culture acts the dance and
choreographic team «Edelweiss» under
the guidance of the professional manager
Nadiya Tuz, which in 2017 gained the title
«Excellent». For a team at the expense of
the local budget, different sets of costumes
were purchased. The dance group gives its
concerts on major scenes of Ukraine and
Europe, participates in various festivals.
Great attention is paid to sport, in the
village there is a volleyball court, a playground with street simulators, a fenced rural stadium with spectator stands, a 2-storey dressing room for football teams equipped with shower cabins, a toilet, a terrace for fans. On June 20, 2016, an event
was held on which all the sports youth of
the village were waiting for – a playground
with artificial covering for mini football was
solemnly opened and consecrated, where
pupils and young people are constantly
training. Currently, the football club «Kasova», which takes part in the 2nd league
of the region’s championship, wins prize
places. Partly the team is financed from local budget.
The villagers who became part of history of Ukraine are pride of the village,
among them historical figures, scientists,
doctors and composers.

Пам’ятник борцям за волю України

Церква Зіслання Святого Духа

Monument to Fighters for the Liberty of Ukraine

Church of the Descent of the Holy Spirit
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Село Тустань
Виконавчий комітет Тустанської сільської ради
77170, Івано-Франківська область, Галицький р-н,
с. Тустань, проспект Незалежності, 2

Village of Tustan
Executive Committee of Tustan village Council
2, рrospect Nezalejnosti , v. Tustan, Halych district,
Ivano-Frankivsk region, 77170

Озарко Ярослав Ігорович
сільський голова
Yaroslav Ozarko
head of the village
The first written mention of Tustan dates back to 1578, XII-XIII centuries. Tustan
was a place of parking of river vessels that
sailed along the Dniester. In 1672 there
was information that the village of Tustan
was a town. The village, the center of the
village council is located on the hills between the riverside of the Gnyla Lypa
and Bebelka River, 3 kilometers from the
district center. It has pre-village areas of
Semakivtsi and Khorostkiv, which until
1983 were independent settlements. Today, part of the modern village Tustan,
which stretches along the banks of the
Lypa River, is inhabited by settlers Lemkos
who arrived here from the territory of Poland in 1946. In the territory of a modern
village, a settlement of ancient times was
found. Through the village there are roads
Galych-Mariyampil, Halych-Pidhaytsi, as
well as the Ivano-Frankivsk-Lviv railway
with a stop of suburban trains.

+380 34 31 3-34-66
tystan@ukr.net

Кожна нація має свою колиску – територію, де відбувалося її встановлення і
самоусвідомлення як окремої й самобутньої спільноти людського роду, звідки починаються витоки її державності. Для жителів Західної України такою колискою
є, без сумніву, Галицька земля, де творилася славна історія нашого самобутнього
краю.
В давні часи, коли ця земля була Галицько-Волинським князівством і правили
тут князі, а в селі Крилос розташовувалася столиця Галицького князівства – стародавній Галич, не так просто було напасти на землі цього князівства. Перепусткою
на територію князівства слугували сторожові ворота, а одні з цих воріт були в тому
місці, де нині розташоване село Тустань. Тут стань, перш ніж в’їхати на територію
Галицького князівства. Назва cела пов’язана з цією легендою. Інша легенда розповідає, що в тому місці, де річка Липа впадає в Дністер, була пристань для човнів. І
саме в слові «пристань» деякі дослідники побачили зв’язок із назвою села Тустань.
Перша письмова згадка про село датується 1578 р. ХІІ-ХІІІ ст. село Тустань було місцем стоянки річкових суден, які ходили по Дністру. Є відомості за 1672 р., які вказують, що село Тустань було містечком.
Село, центр сільради розташоване на пагорбах у межиріччі річок Гнилої Липи і
Бебелки, за 3 кілометри від районного центру. Має присілки Семаківці і Хоростків,
які до 1983 р. були самостійними населеними пунктами. Нині ту частину сучасного
села Тустань, яка розкинулась на березі р. Липа, населяють переселенці лемки, які
прибули сюди з польської території 1946 р. На теренах Тустані виявлено поселення давньоруських часів. Улітку 1994 р. жителі села стали свідками унікального
археологічного відкриття братів Переклітів із Галича. В районі «Закурил» – полів
колгоспу села Тустань – Петро Перекліта виявив поселення часів трипілля. Із землі
розкопали: зернотерки, мотики із каменю, серпи, слов’янський горщик VI ст. Землі
Тустані ховають ще багато таємниць, і чекають, коли на них будуть зроблені наукові
відкриття.

Сільська рада / Будинок культури / Тустанська ЗОШ І-ІІІ ступенів / ДНЗ «Ясла-садок «Веселка» / Останній дзвоник в Тустанській ЗОШ / Амбулаторія загальної практики сімейної медицини
Village council / House of culture / Tustan school of I-III degrees / Nursary Kindergarten Veselka / The last study day in Tustan High School / Medical outpatient
clinic of general practice and family medicine
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Через село проходять автошляхи Галич – Маріямпіль, Галич – Підгайці, а також
залізниця Івано-Франківськ – Львів із зупинкою приміських поїздів.
На території села була центральна садиба тодішнього колгоспу «Ленінським
шляхом». Господарство мало 2 551,6 га землі, спеціалізувалось на виробництві свинини. За високі врожаї кукурудзи колгосп удостоїли бути учасником ВДНГ СРСР
1963 р. і нагородили дипломом II ступеня. 1965 р. господарство завоювало районний перехідний Червоний прапор за високий надій молока і виконання зобов’язань з продажу м’яса державі.
За радянської влади село наполовину перебудували, новоселами стали 62 сім’ї. 1983 р. Семаківці й Хоростків приєднано до села. Хоростків давнє село, вперше
воно згадується 24 червня 1447 р. в книзі галицького суду.
Площа всіх земель сільської ради – 1 690,2 га. Село має 18 вулиць. Населення –
1 295 осіб. У селі функціонує ЗОШ І-ІІІ ст., де вже тривалий час гідно обіймає посаду
директора творчо обдарована, енергійна, по-справжньому ділова спеціаліст вищої
категорії Віра Володимирівна Костишин. У школі, яку вона очолює, створена модель
виховної системи «школа духовності». Школа має привабливий естетичний вигляд,
добру матеріально-технічну базу, великий спортивний зал. Тут навчається 178 дітей.
Учні Тустанської ЗОШ неодноразово були призерами районних та обласних олімпіад
та конкурсів. 2017 р. учениця 10 класу Діана Мартинюк стала Лауреатом 4-го етапу
Всеукраїнської олімпіади з географії, де зайняла III місце.
Завжди шумно – від дитячого щебету в Тустанському ДНЗ «Ясла-садок «Веселка», яким завідує Галина Петрівна Зіньковська. Тут у трьох різних вікових групах
виховується 60 дітей. Садочок має сучасний вигляд, вікна замінено на енергоощадні, територія озеленена. 2017 р. на подвір’ї закладу облаштовано новий дитячий
майданчик.
У селі збудовано великий Будинок культури, де вже десятий рік працює директором Богдан Андрійович Кернякевич. Це місце дозвілля насамперед сільської молоді. Тут щороку святкують загальнодержавні свята, відзначають знаменні
дати, проводять вечори та зустрічі. Художнім керівником Будинку культури працює Микола Степанович Чуйко. У цьому будинку діє і сільська бібліотека, якою завідує Ірина Петрівна Перегінець, працівник з багаторічним стажем роботи. Фонд
бібліотеки становить 7 тис. примірників книг. Заклад обслуговує 530 читачів, 190 із
яких – діти шкільного віку. Користувачі бібліотеки беруть активну участь в різних
заходах, районних та обласних конкурсах, на яких неодноразово здобували призові місця.
Село має амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Тут є стоматологічний, оглядовий, дитячий кабінети, лабораторія, аптечний кіоск. Завідує амбулаторією Марія Михайлівна Дутчак. Функціонує поштове відділення, яким керує
Марія Зенонівна Ліщинська.
Тяжкими для села були 2000-і роки, коли занепадали як рільництво, так і тваринництво. Цей процес зупинило створення в тому часі українсько-данської аграрної компанії «Даноша», тепер ТОВ «Гудвеллі Україна». Компанія збудувала в Тустані
сучасний фермерський комплекс: діє потужна свиноферма, вирощують кормові
культури. Заплановано збудувати біогазовий завод, який введуть в дію наприкінці
2019 р. 2016 р. на фермі «Даноші», тепер ТОВ «Гудвеллі Україна», заклали перший

The area of all the lands of the village
council is 1 690.2 hectares. The village is
divided into 18 streets. The population is
1,295 people. At present in the village there
are: Tustan school of I-ІІІ degrees, where
for a long time position of director has
been occupied by creative, gifted, energetic, specialist of the highest category Vira
Kostyshyn. At the school, which she heads,
a model of the educational system «school
of spirituality» is created. The school has an
aesthetic look, good material and technical
base, and a large sports hall. Currently, 178
children are studying there. The pupils of
Tustan school have repeatedly been prizewinners of district and regional competitions. In 2017, a student of 10 form, Diana
Martynyuk, became the winner of the 4th
stage of the All-Ukrainian Olympiad in Geography, where she took the 3rd place.
It’s always noisy from children’s laugh
in the Tustan kindergarten «Veselka» (head
Galyna Zinkovska), which attend 60 children in three different age groups. The
kindergarten has a modern aesthetic appearance, windows are replaced to energysaving, the territory is greened. In 2017, a
new playground was installed in the yard
of kindergarten. In the village there is a big
house of culture, which has been managed by director Bogdan Kernyakivich for
ten years. This is a place of leisure for youth
of the village. Here every year national holidays and significant dates are celebrated,
events and meetings are held. Art director
of the house of culture is Mykola Chuiko. In
the building of a culture house there is a
village library, headed by Iryna Perehinets,
person with many years of work experience. Library Fund is 7 thousand books.
The library serves 530 readers, of which 190
are school-age children. Library users are
actively involved in various events, district
and regional competitions, where they
have repeatedly won prize-winning places.

Гравці футбольного клубу «Тустань»

Закладення першого каменя під біогазовий завод

Players of Football club Tustan

Laying the first stone for gasbio plant
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In the village Tustan there is a general
practitioner and family medicine outpatient clinic. In this premises there is a dentist’s office, examination room, a laboratory, a children’s room, a pharmacy, in charge
of the outpatient clinic is Maria Dutchak.
There is a post office in the village (head
Maria Lishynska).
Period of 2000th was difficult for the village, there was a general decline of farming and livestock breeding, this process
was stopped when in the 2000s the Ukrainian-Danish agrarian company «Danosha»
(now LLC «Goodwill Ukraine»), built a modern farm complex in Tustan that specializes
in pig farming and growing feeds. It was
announced about the future construction
of a biogas plant at the end of 2019. In
2016 on the farm of LLC «Danosha» (now
LLC «Goodwill Ukraine») solemnly laid the
first stone on the site of the construction
of a biogas plant. This will be the second
biogas plant in the Carpathian region, and
it will be the first in Galych district. Planned
capacity - 1 MW. The plant will use raw
material, organic waste of animal life and
green mass. LLC «Goodwill Ukraine» simultaneously leases the split land of landowners in the village. The company takes an
active part in the socio-economic development of the village. With the co-financing of LLC «Goodwill Ukraine» in the village Tustan, a base was constructed for the
sign, a children’s playground was installed,
4 windows in the medical outpatient clinic
were replaced, a football uniform was purchased, street lighting was reconstructed.
At the present time there is a reconstruction of the acting pig complex, which
should lead to an increase number of pigs,
and the construction of a biogas plant is in
progress, which will enable it, at its startup,
to process the organic waste of the pig
complex in thermal and electrical energy.
There are two carpentry workshops in
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камінь на місці будівництва біогазового заводу. В урочистості брали Участь посол
Королівства Данії в Україні, Грузії та Вірменії Крістіан Донс Крістенсен, заступник
голови Івано-Франківської ОДА Ярослав Паранюк, генеральний директор ТОВ «Даноша» Крістіан Брокоп Якобсен, голова Галицької РДА Ярослав Бартків та голова
Галицької райради Павло Андрусяк. Це буде другий біогазовий завод компанії на
Прикарпатті, перший у Галицькому районі. Запланована потужність підприємства –
1 МВт. Завод використовуватиме як сировину, органічні відходи життєдіяльності
тварин, так і зелену масу. ТОВ «Гудвеллі Україна» також орендує розпайовані землі
жителів села. Компанія бере активну участь у соціально-економічному розвитку
Тустані. За співфінансуванні ТОВ «Гудвеллі Україна» в селі спорудженно основу під
вхідний знак, облаштовано дитячий майданчик, замінено вікна в амбулаторії, придбано футбольну форму для спортсменів, освітлено вулиці. Нині реконструюють
діючий свинокомплекс з тим, щоби збільшити поголів’я свиней. Триває будівництво
біогазового заводу, на якому перероблятимуть органічні відходи свинокомплексу
для отримання теплової та електричної енергії.
Працюють у селі два столярні цехи – СГВК «Переробник» (директор Михайло
Іванович Лабчук), ПП «ЕТОС» (директор Андрій Олександрович Зінін), а також ПП
«Сегедин» (директор Степан Васильович Сегедин), яке займається виробництвом
металевої сітки.
Кожна частина села славиться своїми храмами. Духовне життя селян пов’язане з церквами Пресвятої Трійці, св. Василія Великого та Успіння Пресвятої Богородиці, настоятелем яких є о. Михайло Яблонь. Під його наставництвом проводяться
духовні відправи. У парафії засновано молодіжну спільноту «Українська молодь –
Христові», спільноти «Матері в молитві», «Діти Марії», «Жива Вервиця», «Сім’я Найсвятішого Серця Христового», діє біблійний гурток (молитовне читання Біблії).
Широко відома тустанська дерев’яна церква св. Василія Великого, побудована
1936 р. Попередня дерев’яна церква в селі Семаківцях (нині частина с. Тустань),
яка мала назву Воскресіння Христового, була знищена під час Першої світової
війни. 1925 р. в Тустані спорудили тимчасову дерев’яну каплицю, а будівництво
нині існуючої церкви закінчили 1936 р. Церква була філіальною. На нинішній день
храм належить УГКЦ, і відвідує його громада с. Тустань. Розташований в південносхідній частині села, поблизу озера та біля вулиці. Це – хрещата в плані, триверха
будівля з чималими прибудовами. По центру – квадратна в плані нава, завершена
світловим восьмериком, вкритим банею, з ліхтарем і маківкою. Зі сходу до нави
прилягає рівноширокий гранчастий вівтар, восьмерик якого також вкритий банею,
увінчаною ліхтарем з маківкою. З півночі і півдня прилягають прямокутні бічні
рамена (у північному є бічний вхід), які завершують гранчасті стіни, вкриті низькими
банями з маківками на вершинах. Із заходу є рівноширокий прямокутний бабинець,
завершений аналогічно до вівтаря. До бабинця по осі прибудований вужчий
прямокутний присінок. У проміжках між бічними раменами, бабинцем і присінком
по обидві сторони зробили великі засклені Ґанки, через північний – є головний вхід
до церкви, а двері присінку не чинні. Оточує церкву піддашшя, оперте на випусти
вінців зрубів. Під опасанням зберегли стіни з відкритих фарбованих брусів зрубу,
над опасанням – шальовані вертикально дошками і лиштвами. На північний захід
від церкви розташовані поруч дві дзвіниці: стара дерев’яна квадратна в плані,

Церква Пресвятої Трійці

Церква св. Василія Великого

Church of HolyTrinity

Church of St. Vasilii the Great

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина

триярусна, вкрита пірамідальним дахом, і нова цегляна двоярусна, вкрита банею,
яку вінчає ліхтар з маківкою. Знаходиться в Тустані і Покровський жіночий монастир,
заснований 1995 р. Не можна не згадати і сучасного митця – маляра, різьбяра Володимира Михайловича Головацького, уродженця села Тустань, який на власному
обійсті збудував каплицю Пресвятої Трійці. Споруджено її на Спасівському полі, де
за переказами, в давні часи стояла Спасівська церква.
Мешканці села брали і беруть активну участь у боротьбі за волю й незалежність
України. Вихідцем із Тустані є Володимир Чав’як (псевдо – Чорнота) – легендарний
повстанський командир та в’язень ГУЛагу, лицар срібного Хреста Бойової Заслуги
II ст., автор мемуарів. Він був одним з перших добровольців УПА в Галичині, і до останнього подиху – вірний син України. В Тустані народився отець-митрат, дисидент
Іван Чав’як, який був ув’язнений на 10 років і відбував покарання в Казахстані,
Омську та шахтах у Кемеровській області. У селі Івана Чав’яка теж вважають справжньою знаменитістю, на його честь названо вулицю. Вихідцем із села є український педагог, перекладач, лексикограф XVI ст. Лаврентій Зизаній (відомий – Зизаній-Тустановський), справжнє прізвище – Кукіль. Походив він із дрібної шляхти Троцького воєводства (тепер Литва) і став українським мовознавцем, письменником,
богословом. Відомий і як церковний діяч, активний учасник братського руху в Україні. Брат Стефана Зизанія. Сучасний герой – Андрій Добровольський (11.12.1996 –
17.11.2017 рр.) – був командиром відділення 8-го батальйону 10-ї окремої гірськоштурмової бригади, загинув на війні з російськими окупантами на сході. Відважний
юнак добровольцем пішов захищати територіальну цілісність України, бо хотів жити
у вільній, незалежній країні.
З 2015 р. громаду населеного пункту очолює Ярослав Ігорович Озарко, який
успішно продовжує роботу своїх попередників. Він 2008 р. закінчив інститут менеджменту та економіки «Галицька Академія» – здобув вищу освіту за спеціальністю «облік і аудит». Потім працював лаборантом на кафедрі Західноукраїнського
економіко-правничого університету. Голова села приділяє велику увагу молоді, підтримує спорт, дбає про те, щоб молодь залишалася проживати в селі. Ярослав є
вихідцем з Тустані, тож усе робить для того, аби рідне село було гарним, сучасним,
привабливим.
Населений пункт повністю газифікований. У кожній частині села облаштовано
дитячі майданчики. Завдяки перемозі поданого сільською радою проекту на 4-му
обласному конкурсі проектів та програм місцевого самоврядування реконструйовано вуличне освітлення. А реалізація ще одного проекту-переможця в такому
конкурсі – «Сонячна школа» дала змогу в Тустанській ЗОШ замінити вікна на теплозберігаючі. Триває реконструкція стадіону. Стратегічним напрямом роботи сільвиконкому залишаються будівництво водогону, ремонт доріг та спорудження спортивного поля зі штучним покриттям.
У селі приділяють належну увагу і розвитку спорту. Футбольний клуб «Тустань»
брав участь у турнірі Першість Галицького району 2017-2018 рр.
Найбільше багатство села – його жителі. Тут живуть щирі працелюбні люди, які
люблять своє село, домівку, сім’ю, Батьківщину. Тустанчани докладають багато зусиль до того, щоб їхнє село було квітучим, привабливим, життєрадісним. Щоб місцевий люд давав Вітчизні молодих патріотів і був частиною здорової нації.
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the village, SGMK «Pererobnyk» – director
Mikhailo Labchchuk, PE «ETOS» – director
Andrii Zinin, as well as PE «Segedin» – director Stepan Segedin, who is engaged in
the production of metal mesh.
Each part of the village is famous for its
temples. Spiritual life of the peasants takes
place in the churches of the «Holy Trinity»,
«St. Vasilii the Great» and the «Assumption
of the Blessed Virgin», the prior of which is
the priest Michail Yablon, under the guidance of which spiritual services are held.
The youth community «Ukrainian Youth of
Christ», «Mothers of Prayer», the «Children
of Mary», «Living Rivet», «Family of the Most
Sacred Heart of Christ», and the biblical
course (prayer reading of the Bible) were
founded in the parish. Since 2015, the village has been headed by Yaroslav Ozarko,
who successfully continues the work of his
predecessors. Yaroslav Igorovych graduated
from the Institute of Management and
Economics «Galitskaya Akademia» in 2008,
where he obtained higher education in
the field of Accounting and Audit. Then
he worked as a laboratory assistant at the
Western Ukrainian Economics and Law
University. During his tenure as head of the
village, he paid a lot of attention to youth,
supported sport. He takes care about staying young people in the village. Yaroslav is
a nativer of the village Tustan, so he strives
to do everything in order to make the village beautiful, modern and attractive.
The village is fully gasified, street lighting is upgraded. For children’s leisure in
every part of the village there are children’s
playgrounds. Due to the victory at the 4th
regional competition of projects and programs, street lighting was reconstructed.
The victory in the regional contest of projects and local government development
projects under the project «Solar School»
in Tustan school windows were replaced
for heat-saving.
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Селище Більшівці ОТГ
Більшівцівська об’єднана територіальна громада
77146, Івано-Франківська область, Галицький р-н,
смт Більшівці, майдан Вічевий, 1

Village of Bilshivtsi UTC
Bilshivtsi united territorial community
1, Square Vichevyi, v. Bilshivtsi, Нalych district,
Ivano-Frankivsk region, 77146

Саноцький Василь Павлович
голова ОТГ
Vasyl Sanotskуy
head of the UTС
Bilshivtsi united territorial community
consists of: 1 village council of Bilshivtsi
and 7 village councils: Jalyborivska, Kukilnytskaya, Kurivska, Kinashivska, Naraivska, Podylska, Yablunivska. The territory of Bilshivtsi united territorial community includes ten villages: Kinashiv, Kuriv, Jalybory,
Podillya, Naraivka, Kukilniki, Zahirya-Kukilniki, Yabluniv, Slobidka Bilshevets’ka and village Bilshivtsi. The area of the community is
99.4 sq. km. In 2016, the first local elections
of the chairman and deputies of the village
and village councils of the united territorial
community took place. In 2017 there was
registered council of the united territorial
community in the Unified State Register of
Legal Entities and Individual Entrepreneurs.
The center of the territorial community is
village of urban type Bilshivysi.
Bilshivtsi is a historic village that has absorbed different periods and ethnic groups:

У складі Більшівцівської селищної ради об’єднаної територіальної громади –
селищна Більшівцівська та сім сільських рад: Жалиборівська, Кукільницька, Курівська, Кінашівська, Нараївська, Подільська, Яблунівська. Територія Більшівцівської ОТГ
включає в себе десять сіл: Кінашів, Курів, Жалибори, Поділля, Нараївку, Кукільники,
Загір’я-Кукільники, Яблунів, Слобідку Більшівцівську та смт Більшівці. Площа громади – 99,4 км2.
2016 р. відбулися перші місцеві вибори голови і депутатів селищної та сільських рад об’єднаної територіальної громади. 2017 р. зареєстровано раду ОТГ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Центром
територіальної громади є смт. Більшівці.
Це історичне селище, що мовби увібрало в себе різні періоди минувшини та
різні етнічні групи – українців, поляків, євреїв, вірмен. Тутешні пам’ятки історії та
архітектури продовжують функціонувати. Збережено просторово-ландшафтний
уклад, специфічний пейзаж, колорит малого містечка.
Розташоване селище при впадінні річки Нараївки в Гнилу Липу, за 3 км на схід
від шляху Львів – Івано-Франківськ, за 8 км на північ від залізничної станції Галич.
Чисельність населення Більшівців станом на 01.01.2018 р. становила 6 359 осіб.
Перша згадка в документах про цей населений пункт датується 1402 р., коли
галицький староста Петро з Харбіновичів засвідчив дарування села вдовою галицького міщанина Павла Шекирця Агнешкою римо-католицькому архієпископу Якобу. Вперше у книгах галицького суду воно згадується 1436 р. 1617 р. власником Більшівців став коронний гетьман Марцін Казановський. 1655 р. місцеві селяни брали
участь у повстанських загонах Семена Височана. На початку ХVIII ст. навколишні землі належали князям Яблоновським, потім перейшли у власність багатої полонізованої вірменської родини Кшечуновичів. Наприкінці XIX ст. Більшівці стали типовим
ремісничо-торговельним містечком. Тут були млин, гуральня, броварня, двокласна
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Center of village / Monument to Kobzar / Settlement clinic / Memorial Park in honor of 70th anniversary of UPA
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школа. У 1860-х роках містечко мало власну печатку із зображенням перехрещених
граблів, коси та серпа. На початку ХХ ст. щопонеділка проводилися торги, а щороку – дводенний ярмарок. Ця традиція збереглась донині. Кожну третю неділю липня
в Більшівцях відбуваються «шкап’єри» – свято-ярмарок, на якому діти та дорослі можуть поласувати цукровими півниками та пісними коралями – символами свята.
1918 р. містечко увійшло до складу новоутвореної Української держави. У 1930-х
роках власник містечка Кшечунович надав кошти для реконструкції млина, було
споруджено електростанцію, відкрито сироварню. При монастирі діяла цегельня,
клуб із польською бібліотекою, а українці мали читальню на 200 книг. 1939 р. в Більшівцях проживало 3 900 осіб (1 850 українців – греко-католиків, 200 українців – римо-католиків, 400 поляків, 1 450 євреїв). У часи Другої світової війни в містечку масово розстрілювали місцевих жителів, 1943 р. нацисти вбили тут понад 1 000 тутешніх
євреїв. 1940-1963 рр. Більшівці були районним центром. За часів радянської влади
побудовано поліклініку, пристосовано маєток колишнього пана Кшечуновича під
номерну лікарню (до того часу мешканців обслуговував один приватний лікар).
Тут працюють рибгосп, два худобозабійні пункти, столярні цехи, відділення
приватної агрофірми «Бовшівська». Функціонують середня та початкова загальноосвітні школи, музична школа, Народний дім, дві бібліотеки. Основна сільськогосподарська спеціалізація селища – рільництво (пшениця, жито, кукурудза, цукрові буряки, овочі) та м’ясо-молочне тваринництво. Лікувально-столову воду з Більшівцівських мінеральних джерел за часів Австро-Угорщини вивозили у її міста і використовували для виробництва пива. До 2003 р. в селищі діяв Галицький завод
безалкогольних напоїв. Природні багатства місцевості – глина, вапняк. Водні ресурси – ставки та озера загальною площею близько 200 га., артезіанські джерела. Є тут
і ліси, мальовничий природний ландшафт, рекреаційні території.
Більшівцівська ЗОШ І-ІІІ ст. 2017 р. стала однією з перших трьох шкіл Прикарпаття, яка отримала статус опорної з чотирма філіями. Для підвезення учнів до
опорної школи закуплено три автобуси. 2016 р. селище стало в області лідером з
роздільного збирання різних видів сміття для повторної переробки. На базі раніше
панських рибних ставків створили рибгосп, який в середині ХХ ст. давав на ринок
430 тонн живої риби щороку. Тепер це приватне рибне господарство «Більшівціриба».
Славляться Більшівці своїми історико-архітектурними пам’ятками. Костел-санкктуарій Благовіщення, збудований 1624 р. орденом кармелітів, – одна з найгарніших пам’яток сакрального мистецтва Галичини XVIII ст. На основі науково-проектної
документації, розробленої фахівцями Львівського інституту «Укрзахідпроектреставрація» 2002 р., розпочато реставрацію костелу і монастирського комплексу
при ньому коштом програм Міністерства культури та мистецтв Польщі.
Багаті Більшівці на роботи скульпторів. Пам’ятник Т. Г. Шевченку, встановлений
в центральній частині селища 1949 р., – це пам’ятка монументального мистецтва
місцевого значення. Пам’ятник Папі Римському Івану Павлу ІІ стоїть біля Благовіщенського костелу з 2007 р. Селище є малою Батьківщиною ряду відомих людей.
Із Більшівців походили Альберт Корнблют – архітектор, Наталія Василівна Лотоцька – українська акторка, Антоній Барнаба-Яблоновський – дідич, меценат.

Ukrainians, Poles, Jews, Armenians. Historic
and architectural monuments continue to
function. Spatial-landscape style, specific
landscape, and peculiarity of a small town
have been preserved.
The village is situated near the place
where river Naraivka falls into Gnyla Lypa river, 3 km east from road Lviv-IvanoFrankivsk, 8 km north from Halych railway
station. The population as of 01.01.2018 is
6,359 people. The area of the community
is 99.4 sq. km.
There is a fish farm, two skylings, carpentry shops, a branch of a private agricultural company «Bowshivska». There is a
secondary and elementary school, a music
school, a people’s house, and two libraries.
The main agricultural specialization of the
village is arable farming (wheat, rye, corn,
sugar beet, vegetables) and meat and dairy
cattle breeding. The treatment and drinking water of Bilshivtsi mineral springs during the Austro-Hungarian period was exported for export and used for the production of beer. Halych plant of soft drinks had
operated there by 2003. Natural resources:
clay, limestone. Water resources: ponds and
lakes with a total area of about 200 ha, artesian water sources, forests, natural landscape, recreational areas.
Bilshivtsi secondary school of I-III degrees in 2017 became one of the first three
schools of the Precarpathian region, which
received the status of a reference with 4
branches. 3 buses were purchased for transportation of pupils to the main school. In
2016 the village became the leader of the
Carpathian region for the separate collection of various types of garbage for recycling. On the basis of the lords’ fish ponds,
a fish farm was established, which in the
middle of the twentieth century produced
430 tons of live fish each year. Now it is private fish farm «Bilshivtsifish».

Костел кармелітів – одна з найвизначніших пам’яток пізньобарокової архітектури / Палац Кшечуновичів / Селищна капличка / Відкриття пам’ятника Т. Шевченку / Дитяча самодіяльність / Свято першого дзвоника в школі
Church of the Carmelites – one of the most prominent monuments of late-modern architecture / Palace of Kshechunovych / Village chapel / Opening of the
monument to T. Shevchenko / Children’s amateur / Holiday of the first bell at school
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Приватне заготівельне виробничо-комерційне підприємство

ЕЛІТА
77146, Івано-Франківська область,
Галицький район, смт. Більшівці, вул. 16 липня, 1
Private production commercial Company

ELITA
1, 16 Lypnіa St., Bilshivtsi, Halych district,
Ivano-Frankivsk region, 77146

Мусякевич Петро Петрович
директор
Petro Musyakevych
director
The enterprise specializes in processing and sales of chilled, frozen pork, beef,
veal, lamb. The enterprise purchases cattle
at population of western region and pork
is purchased at pig farms of neighboring
regions. Production facilities are located
in village Bilshivtsi: meat-processing area,
2 refrigerating 4 freezer cameras that are
align with modern requirements; two cattle slaughter points.
Now «Elita» is one of the greatest meat
plant of western region, employing 70
people and is partner of great retail sales
networks in 5 regions. Having significant
production capacity, new markets are gained. The production is certified and works
at implementing HACCP system.
The enterprise is constantly looking
for opportunities of increasing production
and cooperation with investors. For this
there are proper production facilities and
privatized land, total area of which is 1,5 ha.
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+380 50 373-56-10
+380 34 31 6-13-76
еlitagrup@br.if.ua

Підприємство заснував Петро Петрович Мусякевич 1995 р., маючи великий
досвід роботи в міжгосподарському підприємстві, колгоспі, радгоспі «Галицький».
Після навчання в Рогатинському зооветеринарному технікумі він успішно закінчив
Львівську академію ветеринарної медицини. 2007 р. за сумлінну працю, високі виробничі показники отримав подяку міністра аграрної політики України.
«Еліта» спеціалізується на переробці, продажу охолодженого, замороженого
м’яса свинини, яловичини, телятини, баранини. Проводить заготівлю великої рогатої худоби у населення західного регіону України. Свинину закуповують на свинокомплексах Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської, Тернопільської областей.
Виробничі потужності фірми розташовані в смт Більшівці. Це м’ясопереробний цех,
дві холодильні та чотири морозильні камери, що відповідають сучасним вимогам,
два худобозабійних пункти. 1995-2003 рр. підприємство експортувало м’ясо в держрезерв Росії. Нині «Еліта» – один з найпотужніших м’ясокомбінатів західного регіону
із 70-ма працівниками, який є партнером великих роздрібних торгівельних мереж
Івано-Франківської, Київської, Рівненської, Львівської та інших областей. Маючи
значний запас виробничих потужностей, «Еліта» освоює нові ринки збуту. Виробництво сертифіковане, тут працюють над впровадженням системи НАССР.
Щорічно Галицька РДА і районна рада нагороджують фірму грамотами, висловлюють колективу подяку за меценатство, збільшення обсягів виробництва, реалізації продукції. «Еліта» є членом Асоціації платників податків області, учасником програми «Діловий імідж України. Національні досягнення», всеукраїнської програми
«Золоті руки України», систематично займає 1-ше місце на Прикарпатті в національному бізнес-рейтингу за офіційними даними Держстату України.
На підприємстві постійно шукають можливості збільшення виробництва продукції та активної співпраці з інвесторами. Тут є належні виробничі потужності,
приватна земельна ділянка площею 1,5 га, на якій розміщені м’ясопереробні цехи.
ПВКФ «Еліта» робить відчутний внесок у формування місцевого бюджету.

Адміністративний корпус ПВКФ «Еліта»

Рефрижераторний автотранспорт

Administrative building of Company «Elita»

Refrigerator transport
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ГАЛИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК
77162, Івано-Франківська область,
Галицький р-н, с. Крилос, вул. Галицька, 1

HALYCH NATIONAL NATURAL PARK
1, Halytska St., v. Krylos, Halych district,
Ivano-Frankivsk region, 77162

Гайдук Олег Ярославович
директор
Oleg Hayduk
director

The area of the park is 14 684,8 hectares, 12 159,3 hectares are in permanent
use and 2 525,5 hectares of land.
The park is located at the junction of 2
physical and geographical regions - Opilia
and Precarpathian, with a unique gene
pool of flora and fauna: 1 055 species of
vascular plants, 525 species of macromice mushrooms; 360 species of vertebrates and 1 507 species of invertebrates
animals. There are 74 species of vascular
plants, 14 species of mushrooms, included in the Red Data Book of Ukraine and international environmental protection lists.
In the park there is an ecological-educational, tourist complex, a museum, 4
ecological and educational paths and 3
tourist routes.

+380 34 31 2-21-13
www.halychpark.if.ua
galychnpp@ukr.net

Площа парку – 14 684,8 га: 12 159,3 га надані у постійне користування та 2 525,5 га
земель без вилучення у землекористувачів.
З 2014 р. Галицький НПП очолює Олег Гайдук, випускник Львівського лісотехнічного інституту, раніше працював лісничим Блюдниківського лісництва.
Хороший спеціаліст, умілий організатор виробничої, фінансової, природоохоронної
діяльності, він дбає про добір і розстановку кваліфікованих кадрів, виховує у них
відповідальне ставлення до дорученої ділянки роботи.
Парк розташований на стику двох фізико-географічних країв – Опілля та Прикарпаття і має унікальний генофонд рослинного і тваринного світу: 1 055 видів
судинних рослин, 525 видів грибів макроміцетів; 82 види хребетних і 37 видів
безхребетних тварин. 74 види судинних рослин та 14 видів грибів включені до
Червоної книги України та міжнародних природоохоронних переліків.
У парку функціонує еколого-освітній, туристичний комплекс, де у відвідувачів
формують позитивне екологічне мислення, почуття відповідальності кожного
за збереження природи рідного краю, бережливе ставлення до навколишнього
середовища. У музеї «Природа землі Галицької» відтворено Галицький НПП з його
унікальними природними комплексами в мініатюрі.
У центрі реабілітації диких тварин впродовж уже 10 років лікують і утримують
з метою подальшого повернення до природи представників місцевої фауни – скалічених та сиріт. Тут перебуває 11 видів ссавців (33 особини), 37 видів (93 особини)
птахів. Це сімейний «квартет» бурих ведмедів, олені шляхетні, гірські барани – муфлони, лисиці руді, єнотовидні собаки, канюки степові та звичайні, орлани-білохвости. За час функціонування центру оздоровлено та повернуто на волю 114 птахів і
ссавців, а каліки, які не можуть здобути їжу в природних умовах, залишаються і надалі
в центрі. На території парку є еколого-освітні стежки: «Вздовж Бурштинського водосховища», «На Касову гору», «По Діброві», «На стави» та три туристичні маршрути.
Кількість відвідувачів парку зростає, 2017 р. надано рекреаційно-туристичні
послуги 1 700 особам, що стимулює кожного працівника парку ще краще трудитися
для охорони довкілля, відтворення і збереження краси рідної природи.

Бурі ведмеді, переселені з зоологічного кутка м. Херсона, почуваються невимушено і природно у просторому вольєрі центру реабілітації
диких тварин
Brown bears, resettled from zoological area in city Herson feel themselves naturally in spacy aviary of rehabilitation center of wild animals
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Місто Городенка
Виконавчий комітет Городенківської міської ради
78100, Івано-Франківська область, м. Городенка,
вул. Шевченка, 77

Town of Horodenka
Executive Committee of Horodenka town Council
77, Shevchenka St., Horodenka town,
Ivano-Frankivsk region, 78100

Музичка Любомир Володимирович
в. о. міського голови
Lubomyr Muzychka
performing duties head of town
The first written mention of Horodenka dates back to 1195. In 1668 the city
received the Magdeburg right. It developed especially intensive when the Count
Mykola Pototskiy lived here, with his help
the church of the Immaculate Conception
of the Virgin Mary was built. The church
was designed by architect Bernard Meretyn, and was decorated with sculptures by
Johann-Georges Pinzel. The construction
of this great baroque building began in
1743, and was completed in 1760. In the
second half of the nineteenth century mill,
alcohol factory, a brewery, furnaces for
melting lime, a bricklayer, a sugar refinery,
a distillery worked in Gorodenka. In 1895,
the railway was laid through the city.
Now it is a district center with about 10
thousand inhabitants. Children and young
people attend two general education
schools, sports and music schools, a gym-

+380 34 30 2-15-16
gmr.if.ua@gmail.com

Городенка – одне зі старовинних міст Прикарпаття. Розташоване у південній
частині Галицького Покуття. Вважають, що назва міста походить від слова «город» –
укріплення з частоколів та зрубів. Перша письмова згадка про Городенку датована
1195 p., ідеться про поселення xлібоpобів та ремісників, яке входило до cкладу Галицько-Волинcького князівства. 1668 р. Городенка одержала від польського короля Яна-Казимира магдебурзьке право, тож 2018 р. місто відзначило 350-ліття цієї
знакової події. Надання Городенці самоврядування створило сприятливі умови
для розвитку ремесел і торгівлі. У місті двічі на рік відбувалися ярмарки, особливо
інтенсивно розвивалось воно, коли тут жив граф Микола Потоцький, коштом якого
збудували костел Непорочного Зачаття Діви Марії. Спроектував його архітектор
Бернард Меретин, оздобив скульптурами Йоганн-Ґеорг Пінзель. До будівництва
цього великого храму приступили 1743 р., а завершили – 1760 р. На той час це була найкрасивіша в Україні барокова споруда. У другій половині ХІХ ст. в Городенці
вже працювали млин, спиртовий завод, броварня, печі для виплавляння вапна,
каменярня, цукроварня, ґуральня. 1895 р. через місто проклали залізницю. 1910 р.
в Городенці почали будувати українську гімназію, було створено осередки національно-патріотичних товариств «Просвіта» і «Сокіл».
Під час Першої світової війни місто кілька разів окуповували російські війська,
а в Другу світову його населення скоротилося втроє, зокрема гітлерівці винищили
майже всіх євреїв.
На початок 2018 р. в Городенці налічувалось близько 10 тис. жителів. Діти і молодь відвідують дві загальноосвітні, спортивну та музичну школи, гімназію, професійно-технічний ліцей сільськогосподарського та будівельного напрямів, є три
дошкільні навчальні заклади, центр творчості учнівської молоді. Функціонують центральна районна лікарня, Палац культури, є великий стадіон, діють п’ять церков.
Міський бюджет поповнюють податки від підприємств, які виробляють і реалізують
промислову продукцію, надають послуги населенню і де працюють жителі Городен-

Ось така бруківка місцевого виробництва не тільки для пішоходів зручність, а й прикраса Європейської площі та вулиць районного
центру / Місто перед Другою світовою війною; на передньому плані – замок
This is a carefully laid pavement of local production that is convenience for pedestrians, and also decorates European Square and the streets of the district
center / Town before the Second World War; in the foreground – the castle
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ки та довколишніх сіл. Це ПАТ «Городенківський сирзавод», птахофабрика «Авангард», ТОВ «Шляховик», ТОВ «Цегельний завод Городенка», КП «Городенка-Житлосервіс», управління з експлуатації газового господарства, державне виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства та інші, а також заклади роздрібної торгівлі, малий приватний бізнес.
Після смерті Степана Яворського, який незмінно був мером Городенки впродовж 11 років, обов’язки міського голови виконує секретар міської ради, керуючий
справами міськвиконкому Любомир Музичка 1983 р. н., вперше обраний депутатом міськради в листопаді 2014 р. Він обстоює відкритість і прозорість у діяльності
міської влади, постійно цікавиться тим, як іде ремонт об’єктів соціального та культурного призначення, мусить на власні очі усе побачити, перевірити, поговорити з
виконавцями та підрядниками робіт, порадити і порадитись. Виконувача обов’язків
міського голови часто запрошують на різні заходи в районному центрі. І він, як
очільник міської влади, у відповідь на довіру містян докладає зусиль для поліпшення
умов їх проживання, праці, навчання, для осучаснення обличчя міста. Тепер тут
капітально реконструюють центральну частину міста, щоб надати Городенці європейських рис. Міська влада сприяє представникам бізнесу в спорудженні об’єктів ділової інфраструктури, розважально-відпочинкового комплексу, готелю, басейну, облаштуванні містечка дитячих атракціонів.
Щодо ремонту доріг, то тут пішли на експеримент: уперше за всю повоєнну
історію міста проїжджу частину вулиць покривають литою бруківкою, що не тільки
естетичніша від асфальту, а й значно стійкіша як основа доріг з неінтенсивним
транспортним рухом, її за необхідності перекопування чи інших робіт легко зняти,
а потім укласти на місце. І що істотно – вона дешевша від асфальтобітуму на 25-30 %.
Тим більше, що виготовляють та укладають бруківку працівники місцевих приватних підприємств Віталія Фещука та Володимира Попадюка. Нею вимостили вже центральні й міжбудинкові вулиці, підходи до всіх навчальних закладів.
Затратні проекти, як-от заміна вікон, дверей у закладах освіти та охорони здоров’я, реалізують за кошти міського бюджету у співфінансуванні з районним та обласним бюджетами. У такий спосіб проклали новий водогін, до якого під’єднали
заклади комунальної власності, приватні будинки. Так само будують каналізаційний
колектор для школи та сусідніх з нею будинків, плануючи подальше прокладання
каналізаційної мережі в усьому місті. Кошти обласної екологічної субвенції, отриманої за сприяння депутатів облради від Городенківщини, мерія вирішила не розпорошувати, а придбала за них сучасний спеціалізований автомобіль-сміттєвоз та
40 нових закритих контейнерів для збору сміття.
Серед амбітних проектів міської влади, до реалізації яких уже зголосилися
закордонні інвестори – будівництво сміттєпереробного заводу закритого циклу,
сировину для якого подаватимуть одразу з машин, без накопичення на звалищах,
спорудження гіпсокартонного заводу та реконструкція старовинного костелу.
Про обличчя рідного міста тут дбають і з огляду на те, що Городенка приймає вже
традиційні регіональні мистецькі фестивалі – «Дністрові зорі» (його учасниками є
аматори із трьох сусідніх районів Івано-Франківської, Тернопільської і Чернівецької
областей) та «Покутські джерела», на які очікують гостей і з-за кордону.

nasium, a vocational and technical lyceum,
three kindergartens, a center for creativity
of student youth. In the town there are:
district hospital, a Palace of Culture, a large
stadium, and five churches. The city budget is filled with taxes from enterprises that
produce and sell dairy products, poultry,
bricks, etc., provide services to people.
Duties of the Mayor are performed by
Lubomyr Muzychka who was born in 1983,
was first elected deputy of town Council in
2014. He advocates openness and transparency in activity of local government,
always is interested in process of repairing
social and cultural establishments. Major
reconstruction of the central part of the
city has been recently done. The city authorities promote business representatives
in the construction of business infrastructure, entertainment and leisure complex,
hotel, swimming pool, arrangement of
children’s attractions.
Here an experiment with road repairs
was carried out. For the first time in the
post-war history of the town, part of the
streets will be covered with cast pavement, which is not only more aesthetic
than asphalt, but also much more stable
as the base of roads with a non-intensive
traffic movement, it is easy to remove and,
if necessary, to snap into place, and main
that it is cheaper than asphaltic bitumen by
25-30%. Central and inter-building streets,
approaches to all educational institutions
have been paved. Expendable projects,
such as the replacement of windows, doors
in educational institutions and health care
establishments for energy-saving, are implemented at the expense of the town
budget in co-financing with district and
region ones. In this way, a new water supply was installed to communal and private
houses. Similarly, a sewage collector for the
school and adjacent houses is being built.

Пам’ятник провідникові ОУН С. Бандері / Костел Непорочного Зачаття Діви Марії – пам’ятка архітектури національного значення / Районний Палац культури / Учасники етнофестивалю «Дністрові зорі» біля пам’ятника Т. Г. Шевченку / Реконструкція Європейської площі
Monument to OUN leader Stepan Bandera / Church of the Immaculate Conception of the Virgin Mary – a monument of national significance / District Palace of
Culture / Participants of Ethnofestival «Dnistrovi Zori» near monument to Taras Shevchenko / Reconstruction of the European Square
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Село Вербівці
Виконавчий комітет Вербівцівської сільської ради
78160, Івано-Франківська область, Городенківський р-н,
с. Вербівці, вул. Українська, 9

Village of Verbivtsi
Executive Committee of Verbivtsi village Council
9, Ukrayinska St., v. Verbivtsi,
Horodenka district, Ivano-Frankivsk region, 78160

Ключівський Юрій Ярославович
сільський голова
Yuriy Klyuchivskуy
head of the village
August 9, 1861 by the decision of the
authorities school was built in the village.
Out of 80 boys and 82 girls of school age,
only 14 children studied in the school.
Рoverty didn’t allow children to learn.
In 1876, on the place of old cemetery a
modern church was built and consecrated by the community of Verbivtsi village,
and by its expense.
Verbivtsi village council of Working People’s Deputies was formed on 05.02. 1940,
in December 1940, the first elections to the
village council were held. In 1959 the village council was liquidated, on May 15, 1978,
the Verbivtsi Village Council was formed
again, which at present is part of Gorodenka district of Ivano-Frankivsk region.
Since 2010 the territorial community has been headed by the village chairman , a native habitant of the village Verbivtsi. The deputy corps of the village co-

+380 34 30 34-2-25
verbivtsi.2016@i.ua

Перша письмова згадка про село Вербівці датується 1375 р. У Львові в центральному державному архіві записано: 1375 р., грудня місяця, числа 9, князь польський Владислав подарував магнату Важко поселення Вербівці.
Першими поселенцями були хлібороби, що вміли обробляти землю, ростити
хліб, доглядати домашніх тварин та птицю. Починалось поселення в долині, серед
заростей верб. Верби були по всій долині – густі, високі. Звідси й пішла назва села –
Вербівці. З-поміж перших поселенців були Панькові, по-вуличному їх називали Чорні. В наші дні на цьому місці проживають Панькові – нащадки цієї найстарішої родини села.
За рішенням влади від 9.08.1861 р. в селі було зведено школу. Із 80 хлопців та
82 дівчат шкільного віку в школі навчалось тільки 14 дітей. Відсталість і бідність не
давали змоги всім дітям учитися. 1876 р. на місці старого цвинтаря силами громади
села і на її кошти побудували і освятили церкву.
Тодішню сільську раду депутатів трудящих було утворено 05.02.1940 р., у грудні
1940 р. відбулися перші вибори до сільської ради. 1959 р. сільську раду ліквідували.
15.05.1978 р. Вербівцівську сільську раду утворили знову. Вона і нині входить до
складу Городенківського району Івано-Франківської області.
Територіальну громаду з 2010 р. очолює сільський голова Юрій Ярославович
Ключівський, уродженець Вербівців. Депутатський корпус сільської ради налічує
12 обранців. Загальна площа території ради становить 1 474 га. В селі проживає
850 осіб. На його території діє Вербівцівський навчально-виробничий комбінат, у
якому навчається 61 учень. За рахунок коштів сільської ради у цьому навчально
му закладі харчуються вихованці дошкільної групи та учні молодших класів, у
приміщеннях повністю замінено вікна та двері на енергоощадні, проведено
Інтернет, є внутрішній туалет. 2013 р. відкрито сучасний дитячий ігровий майданчик,
діють фельдшерсько-акушерський пункт, сільська бібліотека, поштове відділення,
Клуб, церква Святої Покрови, що належить УГКЦ. Село повністю газифіковане й
електрифіковане. Також 2017 р. встановлено відеоспостереження в центрі села

Працівники апарату сільської ради / Панахида в День Соборності біля пам’ятника Михайлові Грушевському / Відкриття центру соціальної реабілітації осіб з інвалідністю «Назарет»
Stuff of village council / Service on Unity day near monument to Mikhailo Gryshevskii / Opening of reabilitation center «Nazaret» for people with disabilities
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та на будівлях установ сільської ради. 2013 р. завершили облаштування вуличного
освітлення всіх чотирнадцяти вулиць. 2017 р. встановлено вказівники назв усіх
вулиць села. Проведено ямковий ремонт всіх вулиць і капітальний – частини вул.
Української. Облаштовано автобусну зупинку в центрі села. Всі землі розпайовані і
здані місцевими жителями села в оренду філії «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт
МХП». Орендну плату вербівчани отримують в грошовій або натуральній формі.
Дирекція філії «Перспектив» надає всебічну допомогу сільській раді в питаннях розвитку інфраструктури села.
2012 р. у Вербівцях відкрито центр соціальної допомоги та реабілітації осіб з
інвалідністю «Назарет», у якому надають всебічну підтримку людям з інвалідністю –
жителям цього села (продуктові набори, подарунки до свят та інша допомога).
Вихідцями немало відомих людей із Вербівців є Михайло Теодорович Голинський, 02.01.1890 р. н., всесвітньо відомий оперний співак, героїчний тенор, помер
01.12.1973 р. в Едмонтоні (Канада), там похований. Александр Гранах, 18.04.1890 р. н.,
німецький і американський актор, німецький письменник, який писав про життя
сільських євреїв в Галичині, про толерантні стосунки між євреями та українцями,
детально описував сільську дійсність у Вербівцях, а також міський побут в Городенці, Коломиї, Чорткові, Заліщиках та Львові, помер 14.03.1945 р. в Нью-Йорку, там
і похований. Михайло Ілліч Коробчук 1929 р. н., соліст Гуцульського ансамблю пісні
і танцю, заслужений працівник культури України, помер і похований в Івано-Франківську. Михайло Ілліч Паньків, 1939 р. н., доцент Прикарпатського університету,
кандидат історичних наук, колишній директор Івано-Франківського обласного краєзнавчого музею, проживає в цьому місті. Микола Іванович Андрусяк, 1930 р. н., –
художній керівник народного хору с. Вербівці, аранжувальник багатьох пісень, меценат, завдяки якому було встановлено в центрі села пам’ятник першому президентові України Михайлові Грушевському, помер 2008 р. і похований у с. Вербівцях.
Михайло Миколайович Андрусяк, 1955 р. н. – член Національної спілки письменників України, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка 2010 р. за документально-художню трилогію про воїнів УПА «Брати грому», «Брати вогню», «Брати
просторів», багато років був директором коломийської друкарні ім. Шухевича, проживає в м. Коломиї.
Село Вербівці сучасне своїм виглядом і багатогранністю. Воно прикрашає район рівнем життя та працелюбством мешканців. Голова села має багато планів щодо
поліпшення соціальної інфраструктури та якості життя його жителів, які втілює
покроково разом із сільськими депутатами, підприємцями та рядовими членами
громади. З-поміж людей, котрі докладають зусиль для розвитку села і користуються
найбільшим авторитетом варто згадати завідувачку ФАПом Ольгу Дмитрівну Аннюк,
яка вже 48 років надає медичну допомогу вербівчанам, очолюваний нею заклад є
одним із кращих в області. Вербівцівська сільська рада запрошує інвесторів вкладати кошти у розвиток сільського господарства та інші напрями діяльності на території села. Тут є 13 приміщень колишнього свинокомплексу, розташовані на площі
11 га, які на сьогодні не використовуються. Також є трансформаторна підстанція
ПС-35/10 кіловольт, що дає можливість встановити на території сільської ради
сонячні батареї для отримання альтернативного виду сонячної енергії.

uncil has 12 deputy mandates. The total
area of the council is 1 474 hectares. 850
people live in the village. There is also a
educational-production establishment, in
which 61 students are studying. At the
expense of the village council, in the educational complex, pupils of the preschool
group and students of junior classes have
their lunches. In the premises of educational-production establishment the windows and doors were completely changed for energy saving, the Internet is connected and the internal toilet is functioning. In 2013, a modern children’s playground was opened; such institutions work
here: the outpatient medical point, the
village library, post office, club, Church of
the Holy Protection belonging to the UGCC.
The village is fully gasified and electrified, and in 2017 video observation system
was installed in the center of the village
and in the buildings of the village councils.
In 2013, the street lighting of all 14 streets
of the village was completed. In 2017 indicators for all names of streets of the village
were set. Minor repairs of all the streets of
the village and major repairs of the Ukrainian part of the street have been carried out,
a bus stop was installed is in the center of
the village. All the lands of the village were
divided villagers lease them to the branch
«Perspective» of PJSC «Zernoprodukt MHP».
The villagers receive payment for rent in
cash or in goods. The administration of Perspective provides comprehensive assistance to the village council on the development of village infrastructure.
In 2012 in the village of Verbivtsi, a center for social assistance and rehabilitation
of persons with disabilities «Nazareth» was
opened, which provides comprehensive
assistance to people with disabilities, to
residents of village Verbivtsi grocery sets,
holiday gifts and other help are granted.

У День вишиванки біля могили борцям за волю України / Святкування Дня Незалежності в Будинку культури, 2017 р. / Учасники розколяди
у Вербівцях, 2018 р.
Day of ukrainian emroidery near grave to fighters for freedom of Ukraine / Celebration of Independence Day in House of culture, 2017 / Participants of rozkoliada
in Verbivtsi, 2018
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Село Городниця
Виконавчий комітет Городницької сільської ради
78140, Івано-Франківська область, Городенківський р-н,
с. Городниця, вул. Галицька, 26

Village of Horodnytsya
Executive Committee of Horodnytsya village Council
26, Halytska St., v. Horodnytsya, Horodenka district,
Ivano-Frankivsk region, 78140

Коломийчук Дмитро Степанович
сільський голова
Dmytro Kolomуychuk
head of the village
On the picturesque bank of Dniester river, on the border of Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions there is a small
Pokutske village Horodnytsya. For the first
time, the village was mentioned in the documents in 1427 and numerous archaeological findings on the territory of the villages give grounds to claim that the settlement of people in the territory of the modern village existed even 1,800 years BC. In
the early years of the prince’s era, the settlement was the seat of the Tyver princes.
In 1920-1930 Horodnytsya became a
resort, since it was climatically the warmest area within Polish state of that time. In
summer, people from Warsaw, Krakow and
other places came here for rest. Along the
banks of the Dniester, the beaches were
arranged, pavilions were erected, a quay
with pavements, lawns, benches, electric
lanterns was erected here.

+380 34 30 5-42-22
srada_gor@ukr.net

На мальовничому березі Дністра, на межі Івано-Франківської, Чернівецької
та Тернопільської областей, розкинулось невеличке покутське село Городниця.
Вперше село згадується в документах за 1427 р., але багаточисельні археологічні
знахідки на теренах села дають підставу стверджувати, що поселення тут існувало
ще 1 800 років до н. е. В роки ранньої княжої доби воно було осідком тиверських
князів.
Легенда пояснює походження назви села. Княгиня Ольга, спускаючись по Дністру, зупинилась на відпочинок у мальовничому місці в долині поміж високих берегів. Зачарована красою місцевості, княгиня звеліла переселитись в долину людям, які жили «в городі» (Городищі) на високому березі, на горі. Тобто, спуститися з
гори (города, городища) вниз (ниць). З часом слова «город» і «ниць» з’єднались в
одне слово – назву поселення Городниця.
В духовному та культурному житті городничан відіграє дуже важливу роль церква. Парохом села нині є о. Ігор Ємчук. Церква ж побудована ще далекого 1895 р. Б.
завдяки старанням о. Євгена Проскурницького. Зводили храм протягом 10 років.
На будівництво здавали гроші жителі сіл Городниці та Передівання. Освятив її в
день Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня 1895 р. Б. декан Козловський.
На початку XX ст. в Городниці діяли товариства «Сільський господар», «Рідна
школа», спортивне товариство «Січ», потім «Луг». «Союз українок» створили парох
о. В. Попович та директорка школи А. Юрчишин. Городничани займалися в перших
в Городенківському повіті танцювальному та шаховому гуртках. 1932 р. із заробітків у Канаді повернувся М. Стефурак. Там він подружився із учасниками відомого
хору Кошиця, навчився нотної грамоти і привіз багато хорових партитур. Того ж
року створив у Городниці мішаний хор. Тут діяла хата-читальня, при якій був і драматичний гурток. Тепер у сільському Будинку культури працюють різні гуртки й ко-

Громада села в День Незалежності, 2017 р. / Городниця – «помідорна столиця» Покуття; ґаздиня Галина в теплиці / Фонтан з червоного
пісковика, автор А. Кучмей / Набережна Дністра в сонячній Городниці1930-х рр. / Новозбудований павільйон в Городниці 1930-х рр.
Community of the village on Independence Day, 2017 / Horodnytsya is «Tomato capital of Pokytia», woman of Galychyna in the greenhouse / Fountain of red
sandstone, author A. Kuchmei / Enbankment of Dniester in sunny Gorodnytsia in 1930-th / Newly built pavilion in Gorodnytsia in 1930-th
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лективи художньої самодіяльності. Серед них народний аматорський хор «Джерела Дністра» (художній керівник Д. Кучмей), зразкова хореографічна студія «Зірничка» (художній керівник М. Карп’як-Кучмей).
З давніх часів активним було й освітнє життя Городниці. Першу школу тут заснували 1813 р. У ній навчалося декілька дітей з Городниці й Передівання. 1853 р.
побудували нову школу, а 1974 р. – добудували сучасний корпус. Першим учителем
був П. Маєвський, а згодом за цим фахом працював його син Антоній. Нині директор школи – І. Д. Михайлина.
Городниця лежить у долині, як у «кітловині», над Дністром. Такі природні умови сприятливі для вирощування городини, чим завжди славилося село, яке ще
називають «помідорною столицею» Покуття. Добрий заробіток мали городничани
також із каменоломень – цього ремесла навчились від італійських майстрів. Теперішні майстри художньої обробки каменю виготовляють красиві каміни, фонтани, а
також надмогильні пам’ятники.
1920-1930 рр. Городниця слугує курортом, оскільки була місцевістю з найтеплішим кліматом у межах тодішньої Польської держави. Сюди влітку приїжджали
відпочивальники з Варшави, Кракова та інших міст. Тут уздовж берега Дністра було
впорядковано пляжі, зведено павільйони. Люди прогулювались набережною з тротуарами, газонами, лавками, електричними ліхтарями.
Нині сільським головою є Дмитро Коломийчук, який народився 06.09.1962 р. в
с. Городниці і є учасником бойових дій, ветераном війни в Афганістані. Нагороджений медаллю за «Бойові заслуги» та медаллю «Від вдячного афганського народу».
При новому сільському голові зроблено асфальтний ремонт дороги, поставлено
нову огорожу біля сільської ради і дитячого садка, вимощено бруківкою тротуар та
доріжки біля ДНЗ та сільської ради, оновлено фасад старого приміщення школи,
капітально відремонтовано залу Будинку культури, три автобусні зупинки в с. Городниця та відремонтовано автозупинку в с. Передіванні. Також облаштовано дитячі майданчики в обидвох селах. Допомагають у вирішенні проблем сіл народний
депутат України Ю. В. Тимошенко, депутат обласної ради В. І. Приймак, філія «Перспектив» (директор П. Потомський), ПФГ«Поточище» (голова правління М. П. Козло) та небайдужі їх жителі.
Для Городниці відкриває добрі перспективи і розвиток туризму. Територія села входить до КП «Дністровський ландшафтний парк ім. С. Дідича». Дністровський
каньйон – одне із семи чудес України. Ця ріка завжди приваблювала і приваблює
туристів не лише з України, а й із Європи.
Прославили Городницю такі відомі люди, вихідці із цього села: Р. Є. Шанковський – самодіяльний композитор, автор пісні про Городницю; І. І. Чермак – доктор
медичних наук, заслужений лікар України, головний лікар Київської міської лікарні
№ 2.; Й. Д. Приймак – член Національної спілки художників України, декан кафедри
художньої обробки деревини Косівського художнього інституту; І. П. Осадчук –
член Національної спілки архітекторів України, головний архітектор м. Тернополя;
В. Д. Слободян – івано-франківської художник, член обласної організації НСХУ;
А. Р. Кучмей – член обласної Спілки самодіяльних художників, самодіяльний композитор.

The village head is Dmytro Kolomiychuk; he was born on 06.09.1962 in the
village of Horodnytsya. He participated in
battles and he is veteran of the war in Afghanistan. He was awarded with the Medal
of «Fighting Merit» and the Medal «From
the Grateful Afghan People».
During work of new chairman of the village Dmytro Kolomiychuk, the road to the
village was renovated with asphalt, a new
fencing near the village council and kindergarten was made, pavement and paths
near kindergarten and village council was
paved, facade of the old school premises
was repaired, was made capital repair of
the hall of cultural establishment in the village, three bus stops in the village Horodnytsya and car stop in village Peredivannya
were repaired. Also, children’s playgrounds
were set up in two villages. Deputy of Ukraine Y. V. Tymoshenko, the deputy of the
regional council V. I. Pryimak, the branch
«Perspective» – director P. Potomskii, PFG
«Potochyshche» – the chairman of the board M. P. Kozlo and habitants of town help
in implementation of our needs.
The perspective for the village is also
development of tourism. Territory of village Gorodnytsya is part of the Communal
enterprise «Dnistrovskii Landscape Park named after S. Didych». The Dniester Canyon
is one of the seven wonders of Ukraine. The
Dniester has always attracted tourists not
only from Ukraine but also from Europe.
People who were born in the village and
became well-known are: R. E. Shankovskii –
an amateur composer, author of the song
about Gorodnytsya, I. I. Chermak – Doctor
of Medical Sciences, Honored Doctor of
Ukraine, Chief Doctor of Kyiv City Hospital
№ 2., J. D. Pryimak, who is a member of the
Union of Artists of Ukraine, a dean of the
department of wood processing of Kosiv
Institute of Art.

Освячення води на р. Дністрі, 1996 р. / Працівники культури та аматори з хореографічної студії «Зірничка» на Покутському фестивалі в Городенці / Городниця – одне з найдавніших сіл Галичини; тут “півень піє на три області”
Blessing of water on river Dniester, 1996 / Employees of culture and a dance group «Zirnychka» at the Pokutsk Festival in Gorodenka / Gorodnytsia is one of the
oldest villages in Halych region
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Село Олієво-Королівка
Виконавчий комітет Олієво-Королівської сільської ради
78120, Івано-Франківська область
Городенківський р-н, с. Олієво-Королівка, вул. Галицька, 83

Village of Oliyevo-Korolivka
Executive Committee of Oliyevo-Korolivka village Council
83, Halytska St., v. Oliyevo-Korolivka
Horodenka district, Ivano-Frankivsk region, 78120

Village of Pokytia Oliyevo-Korolivka, essentially, consists of two villages which their
local population has long regarded as one Oliyevo-Korolivka and the neighboring Oliyevo-Korniv that are separated by a small
river Luzanivka. The first written mention
about Oliyevo-Korniv dates back to 1543,
and about Oliyevo-Korolivka – to 1641.
The history of the village was written by his
long-lived (from 1914 to 1949) parish priest
Ivan Labach. From the manuscript we learn
that the first settlements on the territory
of Oliyevo-Korolivka appeared even when
in 25 km from the village, on the left bank
of the Dniester, was Chervonograd - the
city of one of the Galician princes. And till
present there is an old wooden church in
which this priest held services, and nowadays it was repaired inside.
The Registry of the Kolomyia County
certifies that in 1670 there were 100 hous-

Покутське село Олієво-Королівка, фактично, складається із двох сіл, що їх місцеве населення здавна сприймає як одне, – це розділені невеличкою річкою Лузанівкою власне Олієво-Королівка і сусідній Олієво-Корнів. Перша письмова згадка
про Олієво-Корнів відноситься до 1543 р., а про Олієво-Королівку – до 1641 р.
Історію села написав його довголітній (з 1914 до 1949 р.) парох о. Іван Лабач. Із
рукопису довідуємося, що перші поселення на території Олієво-Королівки з’явилися ще тоді, коли за 25 км від села, на лівому березі Дністра, стояв Червоноград –
місто одного з удільних галицьких князів.
І донині є чинною старовинна дерев’яна церква, в якій правив о. Іван Лабач, а
вже в наші часи відремонтували її всередині. Сільський голова Олієво-Королівки
Іванна Пулька не раз чула родинні перекази, що о. Іван Лабач товаришував із її прадідом по маминій лінії Василем Думанським. Священика поважали за неабиякий
розум, за те, що знав кілька мов, сам писав книги, володів знаннями і з медицини. Він
і прадід Іванни дуже хотіли, щоб в Олієві була школа, й організували її у винайнятій
селянській хаті. Але школа потребувала просторішого – громадського приміщення.
Оголосили збір коштів на його будівництво, однак селяни не вносили їх через
безгрошів’я. І тоді Василь Думанський взяв у банку позику під заставу власного
поля. Ці гроші його родина, яка теж була бідною, потім дуже довго віддавала,
зате було споруджено школу для дітей села. Радянська влада засудила Василя
Думанського за жменьку зерна, яку той буцімто вкрав у колгоспі. Але порятувала
його від тюрми дружина Варвара. Вона написала листа самому Сталіну. У цьому
зверненні спростувала висунуті проти її чоловіка необґрунтовані звинувачення
так логічно-переконливо, що «вождь усіх народів» написав їй позитивну відповідь,
у якій також висловив подив розумом жінки із, як він вважав, глухого й забитого
галицького села.
У ті часи вечорами приходили люди до хати Думанських послухати заборонені вірші різних авторів про Україну, що їх читали господарі. Та й сама Варвара
Думанська складала вірші, один із яких – про австрійського цісаря Франца-Йосифа –

Пам’ятник перед будинком сільської ради

Ісус Христос прийшов в Олієво-Королівку...

Гуртом і дорогу легше розчистити

Monument in front of the village council

Jesus Christ has come to Oliyevo-Korolivka...

Together it’s easier to clean up the road

Пулька Іванна Богданівна
сільський голова
Ivanna Pulka
head of the village
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був дуже довгим, тож вона з чоловіком поперемінно читали цей твір напам’ять
понад годину. Його зберегла донині як зразок народної творчості українська діаспора в Торонто (Канада). Дід прабабусі Іванни Пульки Петро Берник був обраний
послом до австрійського сейму від Городенківського повіту. Жив він у Королівці
біля греко-католицької церкви, під будівництво якої віддав свою землю. А брат
Варвари Думанської Степан Берник читав й одразу перекладав українською книги
на іноземних мовах, які теж були у просвітянській бібліотеці села. Він керував
драмгуртком, аматори їздили зі своїми виставами і по довколишніх селах. Коли
після приходу «червоних визволителів» було заборонено «Історію України» М. Грушевського, окремі твори Т. Шевченка та І. Франка, то ці книги просвітянські активісти закопали в землю поміж школою і клубом, про це знав Петро Липка, який
проживав у горішній частині Олієво-Королівки.
Про всі ці факти з історії рідного села Іванна Пулька дізналася від свого діда по
маминій лінії та від двоюрідної сестри – 87-літньої Марії Степанівни Печоріної, яка
проживає у Києві і працювала свого часу в республіканській бібліотеці при Раді
Міністрів.
Реєстр Коломийського повіту засвідчує, що 1670 р. в Олієво-Королівці було 100
хат, 1855 р. – 249, 1871 р. – 775. 1857 р. в селі проживало 1 146 осіб, а нині – близько
півтори тисячі. Тут діють дві церкви, що належать до УАПЦ, – Преображення Господнього (храм королівської громади) та Покрови Пресвятої Богородиці.
Село газифіковане, на його території є АЗС, від якої сільський бюджет у 2017 р.
отримав досить вагомі надходження акцизного податку на пальне. Тож поміняли
вікна і двері, частково підлогу, зробили сходи при вході до ДНЗ «Сопілочка»,
який відвідує понад 30 хлопчиків і дівчаток, оновили приміщення ЗОШ I-II ст., у
якій навчається 150 дітей. Сільрада закуповує продукти для шкільної їдальні, де
безплатно харчуються учні молодших класів. Також облаштували два дитячі майданчики – в Олієво-Королівці і Новоселівці, яка входить до складу сільради. У
ФАПі поставили грубку для опалення дровами. Будинок культури капітально
відремонтували, закупили нові крісла для актової зали та завісу для сцени. Сільська влада фінансово сприяє розвитку футболу в селі, зокрема подбала про те,
щоб виступала у новій формі команда юнаків, яка посіла третє місце в районній
першості.
Вміють тут люди і працювати, і відпочивати. При новому сільському голові
Іванні Пульці започаткували і святкують день села. Кошти на проведення свята, як
і на придбання призів для переможців численних конкурсів під час відзначення
Міжнародного дня захисту дітей, виділяють приватні підприємці. В селі працюють
столярний цех, перукарня, манікюрний салон, дев’ять магазинів, два кафе, приймає замовлення на пошиття одягу кравчиня. Спонсорську допомогу в цій справі
надають, окрім того, що справно платять за користування землею, і троє орендарів угідь на території Олієво-Королівки. Найбільше поля – 1,5 тис. га – орендує
філія агропідприємства «Перспектив». Вона бере участь у всіх заходах, що
відбуваються в селі, також надає грейдер, щоб розсунути каміння на дорозі:
сільрада організувала підсипання гравієм не тільки центральної, але і бічних вуличок, а роздоріжжя в центрі Олієво-Королівки заасфальтували.

es in Oliyevo-Korolivka, in 1855 there were
249 houses, and in 1871 – 775 houses.
In 1857 1146 people lived in the village,
and now – about 1,500 people live here.
There are two churches that belong to the
UAOC – Transfiguration of the God and the
Intercession of the Blessed Virgin.
The village is gasified. There is fuel filling station on its territory, from which
budget of the village received quite a considerable amount of excise tax on fuel in
the past year. So the windows and doors
were changed, partly the floor, staircase at
the entrance to the preschool educational
establishment «Sopiolochka» was made,
the premises of the secondary school of
I-II grades was renovated. Village council
purchases products for the school dining
room, which provides free meals for pupils of primary school. Two playgrounds in
Oliyevo-Korolivka and Novoselivka, which
is part of the village council have been arranged for children.
The House of Culture has been completely renovated, new chairs for the concert hall and curtain for the scene were
purchased. The village authority financially
contributes to the development of football
in the village, in particular, ensured that the
young men’s team, which took the third
place in the district championship, had
new form next year.
People here can work and rest. With
new Head of the village, Ivanna Pulka started and celebrated the Village Day for the
second year in a row. The funds for the holiday, as well as for the prizes for the winners of numerous competitions during the
celebration of the International Children’s
Day, were given by private entrepreneurs
(in the village work the carpenter’s shop,
hairdresser’s, manicure salon, 9 shops, 2 cafes, dressmaker accepts orders for tailoring
garments).

Частування на день села

Майстрині-вишивальниці демонструють творіння своїх рук

Treating during celebration the village’s day

Embroidery masters show the creation of their hands
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Село Раковець
Виконавчий комітет Раковецької сільської ради
78114, Івано-Франківська область, Городенківський р-н,
с. Раковець, вул. Галицька, 18

Village of Rakovets
Executive Committee of Rakovets village Council
18, Нalytska St., v. Rakovets, Нorodenka district,
Ivano-Frankivsk region, 78114

Тимків Юлія Михайлівна
сільський голова
Yuliya Tymkiv
head of the village
Rakovets village council combines two
villages Rakovets and Semenivka. Rakovets
village is situated on the right bank of the
Dniester River. The territory is located within Tlumach-Volyn lowering of the Transdniestrian lowland. The area of the village
is 547 hectares. The population currently
is about 782 people, there are 235 yards in
the village.
The village Semenivka is located in a
picturesque valley. One of the first settlers
on the territory of the modern village was
the farmer Semen, the village was named
after the peasant Semen. There is another
version of the origin of the name of the village: at the time of the Tatar invasion there
was a small church - a chapel in Semenivka.
In that chapel was priest Semen. One day,
on Sunday, when the invaders did not pass
by the village, but came to rob and kill, it
was the service in the chapel. The parish-

+380 34 30 6-22-22
rakovez@i.ua

Раковецька сільська рада об’єднує два села – Раковець та Семенівку. Територія
Раківця, що на правому березі р. Дністра, розташована в межах Тлумацько-Долинського зниження Придністровської низовини. Площа населеного пункту –
547 га, налічується 235 дворів, населення становить 782 особи.
Перша письмова згадка про село відноситься до 1450 р., але його фактично
заснували значно раніше. На південно-західній околиці села на високій скелі на
правому березі р. Дністра збереглися руїни середньовічного замку. Він збудований
в середині ХVІІ-го ст. У плані замок являє собою неправильний чотирикутник, на
поверх високий, побудований з ламаного каменю – червоного сланцю з рідким
вкрапленням цегли на білому вапняному розчині з домішками дрібної гальки. Товщина стін перевищує 1,6 м.
Село має відношення до прославленого ватажка визвольних змагань УПА –
Романа Шухевича-Чупринки. Тишківська родовідна лінія Шухевичів бере свій початок від отця Ошпа, який народився в с. Раківці 4.01.1816 р., його батько на той час
був священиком у цьому селі.
Село Семенівка розташоване в мальовничій долині. Одним з перших поселенців на території цього села був землероб Семен, за ім’ям якого село й отримало
свою назву. Існує ще одна версія походження назви села: у часи татарської навали в
Семенівці була маленька церковця – капличка. В тій капличці служив отець Семен.
Одного разу в неділю, коли загарбники не оминули села, а прийшли сюди грабувати
і вбивати людей, саме правилася Служба Божа в капличці. Прихожани, побачивши
небезпеку, кинулися тікати. Але священнослужитель не може покинути Святу
Літургію, тому о. Семен залишився правити в порожній церкві. Татари жорстоко

Корабель «Юрій», пришвартований в річковому порту / Ресторан на березі р. Дністер в порту / Залишки руїн середньовічного замку ХVІІ ст.
Ship «Yurii» in the river port / Restaurant on the bank of river Dniester in the port / Remnants of ruins of medieval castle of XVII century
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розправилися зі сміливцем, але його ім’я залишилося вічним для нащадків у назві
рідного села.
Перша церква в Семенівці була побудована 1860 р.
Сільський голова Раківця – Юлія Михайлівна Тимків. Свій трудовий шлях вона
почала із агропромбанку «Україна», де працювала економістом. Потім – ТОВ «Шляхбудіндустрія», де була економістом, а згодом головним бухгалтером. У ДП «Обрій»
працювала головним бухгалтером, на городенківській птахофабриці була фінансовим директором, потім – генеральним директором, у КП «Івано-Франківськліфт»
очолювала фінансово-економічний відділ. 25.10.2015 р. обрана сільським головою Раківця. Юлія Михайлівна закінчила Чернівецький університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «фінанси та кредит» за напрямом – економіст. За час своєї
роботи неодноразово була відзначена грамотами за сумлінну й наполегливу працю, високий професіоналізм. Сільська рада брала участь у VІІ-му обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, де переміг проект
Ю. Тимків «Впровадження енергоощадних заходів на базі Семенівської ЗОШ І-ІІ
ступенів».
На території сільської ради діють дві школи, Будинок культури та клуб, два дитсадки, сім магазинів, кафе-магазин, кафе «У садку», підприємство з вирощування
індиків «Добробут Прикарпаття», а також дві церкви ПЦУ.
Земельні паї на території сільської ради переважно обробляє філія компанії
«Перспектив». Основою перспективи розвитку Раківця є високоякісні Ґрунтичорноземи та культура і туризм. 2014 р. на р. Дністер у селі відкрили перший річковий порт «Раковець», також започаткували круїз по Дністру на кораблі «Юрій»,
який прославив село не тільки в Україні, але й за її межами – в інших державах.
Село вже відвідали численні делегації із Прибалтики, Польщі, Німеччини. Раковець
має велике майбутнє щодо розвитку туризму, але ця справа потребує капіталовкладень. Сільська рада готова до співпраці з інвесторами і працює в цьому напрямі.
У с. Семенівці народилася Орися Яхневич – член Національної Спілки письменників України, авторка багатьох поетичних книжок, лауреат літературних премій ім. Т. Мельничука та Леся Мартовича. Орисі Яхневич випав тяжкий хрест – інвалідність. До 8-ми років вона росла зі своєю сестрою-близнючкою, так само, як і
інші післявоєнні діти, мали люблячих батьків, особливий пієтет в Орисі був до батька
Михайла – сільського коваля, який помер у 52 роки. А відтак тяжка хвороба прикувала дівчинку до ліжка, і весь світ вона спостерігала з вікна своєї хати. Швидше
всього, Орися б ніколи не писала віршів, якби залишилася здоровою. Виходить,
що інвалідність і поезія були її хрестом. Перший вірша вона опублікувала 1962 р.
Майбутній поетесі тоді було 15 років. Перша поетична збірка О. Яхневич вийшла
1977 р. під назвою «Я іду» з передмовою Дмитра Павличка. За 50 років літературної
праці в Орисі Яхневич назбиралося 11 поетичних книжок, сотні публікацій в
періодиці.
Є внесок і Раковецької сільської ради у розбудові української держави як демократичного суспільства. Тут гордяться своїми героями, які брали участь в АТО.
Це Валерій Вікторович Ковальський, Дмитро Ярославович Франчин, Микола Михайлович Садовий, Іван Дмитрович Винник, Василь Дмитрович Мороз.

ioners, having seen the danger, rushed to
escape. But the clergyman couldn’t leave
the holy liturgy, and therefore priest Semen
remained in the empty church. The Tatars
behaved very cruelly with the brave priest,
but his name remained forever for the descendants in the name of his native village.
First church in the village Semenivka
was built in 1860. There are two schools,
a culture establishment and a club on the
territory of the village council, there are
two Orthodox churches of Kyiv Patriarchate, two kindergartens, seven shops, café
«In the garden», a turkey breeding enterprise «Welfare of the Carpathians».
Land areas on the territory of the village
council are mainly handled by the branch
of the company «Perspective». The basis
of development of the village council is
high-quality soils, namely black soil as well
as culture and tourism. In 2014 on Dniester
river in the village Rakovets the first river
port «Rakovets» was opened, a cruise on
Dniester on the ship «Yurii» was launched,
which glorified our village not only in Ukraine but also in other countries. The village has already been visited by numerous
delegations from the Baltic, Poland, Germany. Rakovets village has great future in
terms of tourism development, this business needs investments, the village council
is ready for cooperation and development
of the village and conducts work in this
direction. In the village Semenivka Orysya Yakhnevich was born, a member of
the National Union of Writers of Ukraine,
author of many poetic books, Laureate of
the Literary Prizes named after Taras Melnychuk and Les Martovych. Rakovets village
council contributed to the development
of the state as a democratic society and is
proud of its heroes who participated in the
modern liberation struggle, ATO, namely: V.
Kovalskyi, D. Franchyn, M. Sadovyi.

Л. М. Зень запрошує відвідати кафе «У конторі», тел. (096) 657-33-36 / Екологічно чиста продукція від пасічника І. П. Тузика, тел. (096) 55403-10 / Власники кафе «У садку» запрошують на смачні страви, тел. (098) 639-93-91/ Я. В. Каштанюк пропонує столярні роботи
L. M. Zen invites to visit cafe «In contora», tel. (+38096) 657 33 36 / Ecologically clean products from beekeeper I. P. Tuzyk, tel. (+38096) 554 03 10 / Owners of cafe
«In the garden» invite for tasty dishes, tel. (+38098) 639 93 91 / Y. V. Kashtanyuk offers carpentry goods
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МІСТА І СЕЛА ОБЛАСТІ

Село Стрільче
Виконавчий комітет Стрільченcької сільської ради
78141, Івано-Франківська область, Городенківський р-н,
с. Стрільче, вул. Степана Бандери, 64

Village of Strilche
Executive Committee of Strilche village Council
64, Stepana Bandery St., v. Strilche,
Horodenka district, Ivano-Frankivsk region, 78141

Танасійчук Василь Орестович
сільський голова
Vasyl Tanasiychuk
head of the village
In historical sources, the first mention
of Strilche dates back to 1436. Here in 1712
a wooden church was built, which burned
down in the period of XVIII-XIX centuries.
In 1812 a new church of St. John the Theologian was built; it is still acting. Nowadays
population in Strilche is 1,600 people; there
is a school of the I-II degrees, a kindergarten «Kazka», a House of Culture, a library
branch, medical outpatient point, shops.
There are three farms operating, several
enterprises, replenishing the budget of the
village council with payment for land lease,
taxes paid. The largest deductions are from
LLC «Schlachbudindustriya», which produces stones in the territory of the village
and produces rubble and asphalt concrete.
Significant amounts of payments are transferred to the rural budget by PE «Popadiuk
V. L.», concrete products and paving slabs
of which are high quality products, LLC
«Poultry Factory» Sniatyns’ka Nova» – on its

+380 34 30 4-52-22
strilcherada@ukr.net

Археологічні розкопки свідчать, що на території с. Стрільче люди жили ще
за кам’яного віку. Як пише місцевий дослідник Володимир Григорів, за княжих
часів у покутському краї господарювали тіверські князі, їхні укріплені городища
розташовувались уздовж берегів Дністра. Через цю місцевість у сиву давнину проходив кордон між Галицько-Волинським князівством і Візантією, за суміжними землями якої стежили вартові зі спостережних веж, поставлених князем, котрий жив у
сусідньому селі Городниці. Стояли і в с. Стрільче на підвищених місцях Страдниця
та Миней такі вежі, через них у княже городище передавали відомості про те, що
робиться на прикордонні. Перше поселення, назване Стрільчем, було там, де тепер
вулиця Селище. В ньому, жили із сім’ями княжі дружинники, які обслуговували
спостережні пункти.
В документальних джерелах перша згадка про Стрільче відноситься до 1436 р.
Тут 1712 р. побудували дерев’яну церкву, яка на межі XVIII-XIX ст. згоріла. 1812 р.
стрільчани спорудили нову церкву св. Іоана Богослова, вона діє й понині, парохом
села є о. Володимир Дідич. Наприкінці XIX ст. у селі вперше збудували двокласну
школу, директор і два вчителі якої проводили навчання селянських дітей польською та українською мовами.
Сільський голова Василь Танасійчук обраний на цю посаду 2010 р., а через
п’ять років – удруге. Він закінчив у Чернівцях педучилище і педагогічний та юридичний факультети університету ім. Ю. Федьковича. Працював юристом у Городенківському УЕГГ, потім землевпорядником у Стрільченській сільській раді, був
її депутатом. В. Танасійчук разом з обранцями і членами сільвиконкому дбають
про соціальний розвиток свого села. У Стрільчому підтримують в нормальному
стані дороги місцевого значення, зокрема за останній час відремонтували їх на
вулицях Шевченка і Бандери. Сільська рада допомогла коштами у проведенні
ремонту й закупівлі меблів для дитсадка «Казка», який нині є одним із найкращих
на Городенківщині.
У теперішньому Стрільчому, де населення трохи перевищує 1 600 осіб, є ЗОШ
I-II ст., дошкільний навчальний заклад «Казка», Будинок культури, бібліотека-філія,

Фігура Ісуса Христа біля входу до сільської ради / Загальноосвітня школа I-II ст. / Асфальтобетонний вузол ТОВ «Шляхбудіндустрія» /
Будинок культури / Продукція ПП «Попадюк В. Л.» – бетонні вироби і тротуарна плитка
The figure of Jesus Christ at the entrance to the village council / Secondary school of the I-II degrees / Asphalt concrete unit of LLC «Shlyakhbuudindustriya» /
House of Culture / Products of the PE «Popadiuk V. L.» – concrete products and paving tiles
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фельдшерсько-акушерський пункт, магазини. Діють ФАП та клуб і в маленькому
(близько 200 жителів) селі Пробабині, яке входить до складу сільської ради.
Люди працюють на підприємствах села і їздять на роботу в розташований за
4 км районний центр – м. Городенку, чимало з них перебуває на заробітках за кордоном. У Стрільчому функціонують три фермерські господарства. Сільська рада
бездотаційна завдяки тому, що ці підприємства й господарства, а також населення
поповнюють її бюджет платою за оренду землі, сплачують податки земельний, з
доходів фізичних осіб, прибутковий, єдиний соціальний внесок, акциз із продажу
алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Найбільше відрахувань надходить від
ТОВ «Шляхбудіндустрія», котре видобуває на території села камінь і виробляє щебінь
та асфальтобетон. Значні суми платежів переказують до сільського бюджету і ПП
«Попадюк В. Л.», бетонні вироби і тротуарна плитка якого відзначаються високою
якістю, ТОВ «Птахофабрика «Снятинська нова» – на її фермі у Стрільчому утримують
батьківське поголів’я гусей.
Товариству «Шляхбудіндустрія», де директором В. Боднарчук, тут завдячують
і найбільшим серед підприємств обсягом фінансової допомоги у вирішенні питань життєдіяльності села. Ця фірма 2017 р. співфінансувала разом зі Службою
автомобільних доріг в області виконаний ТОВ «Шляховик» ремонт дуже розбитої
ділянки дороги Стрільче – Городниця. Також вона на прохання сільської ради
надає взимку трактор для прогортання шляхів від снігу, виділяє кошти на новорічні
подарунки дітям у школі й ДНЗ, допомагає утримувати футбольну команду
«Стрільче», яка успішно грає в групі «А» чемпіонату району, була й володарем кубка
Городенківщини.
Розвиток фізкультури і спорту, створення стрільчанам умов для ведення здорового способу життя – один із пріоритетів у діяльності сільської ради. Тож тут є
два спортивні зали – окрім шкільного, обладнали його і у відремонтованій за кошти
сільського бюджету прибудові до закладу культури. Щодня після обіду спершу діти
й підлітки, а потім дорослі мають можливість пограти у волейбол, баскетбол і мініфутбол, позайматися на тренажерах. Організовує заняття, стежить за порядком у
приміщенні Михайло Григорів. Працівник спортзалу отримує зарплату знову ж таки
за рахунок сільського бюджету.
Влітку можна покупатися, поплавати в штучній водоймі, яку місцеві жителі
і приїжджі з усього району відпочивальники нарекли Голубим озером. Воно унікальне бірюзово-блакитним кольором води, який їй надає зелена глина. Цю зону
відпочинку облаштували працівники «Шляхбудіндустрії» в колишньому кар’єрі, де
раніше видобували камінь і пісок, адже на території села є поклади вапняку, червоного й сірого пісковиків. Ті, хто хоче загартовувати свій організм, приходять до
обладнаного на мальовничій сільській околиці Деренівці невеличкого басейну з однаково холодною і взимку, і влітку водою, що витікає із джерела на пагорбі. Місцеві
жителі розповідають про випадки чудесного зцілення нею хворих від різних недуг.
На Йордан і на Івана Купала сюди приходять сотні людей, щоб зануритися в цю воду
із природного джерела, помолитися в капличці біля нього.
Ще одну каплицю – при в’їзді до села з боку Городниці збудував своїм коштом
уродженець Стрільчого, давно вже одесит Орест Танасійчук, рідний брат нинішнього сільського голови.

farm in Strilche parent stock of geese are
kept. The company «Shlyakhbuudindustriya» (director Vasyl Bodnarchuk) allocates
the largest amount of financial assistance
among enterprises to solve the issues of
village life. The company also helps to keep
the Strilche football team, which plays successfully in the district championship.
The creation of conditions favorable for
development physical culture and sports
is one of the priorities in the activity of the
village council. So here are two gyms: the
school gym equipped and renovated at
the expense of the rural budget annexed
to the institution of culture. Every day children and teens, as well as adults have the
opportunity to play volleyball, basketball
and mini-football, train.
In summer one can swim in the Blue
Lake. It is unique with turquoise-blue color
of water, which is provided with green
clay. This zone of rest was arranged by
employees of «Shlyakhbuudindustriya»
in the former career. Those who want to
quit come to the picturesque small pool
in the outskirts of Strilche, where water is
the same cold in winter, and in summer,
the water flowing from the spring on the
hill. Local people tell about the cases of miraculous healing of patients with various
diseases. People pray in the chapel near
the natural source. Orest Tanasiychuk, the
brother of the present village chairman,
built another one – a large nice chapel at
the beginning of the village. Vasyl Tanasiychuk was elected to this position in 2010,
and in five years – for the second time. He
has two higher education - pedagogical
and legal matters. V. Tanasiychuk, together
with deputies, together with active villagers take care about its social development.
In Strilche roads are in good condition. The
village council helped to repair and purchase furniture for the Kindergarten «Kazka», which is now the best in the district.

Михайло Григорів біля тренажера у спортзалі / Церква святого Іоана Богослова / Із природного джерела на пагорбі вода тече в басейн /
Голубе озеро – штучна водойма для відпочинку / Каплиця при в’їзді до села, збудована коштом Ореста Танасійчука
Mikhailo Grygoriv in the gym / Church of St. John the Theologian / Water from the natural spring on the hill flows into the pool / Blue Lake – artificial reservoir
for recreation / Chapel at the entrance to the village, built at expense of Orest Tanasiychuk
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Село Чернятин
Виконавчий комітет Чернятинської сільської ради
78126, Івано-Франківська область, Городенківський р-н,
с. Чернятин, вул. Грушевського, 33

Village of Chernyatyn
Executive Committee of Chernyatуn village Council
33, Hrushevsky St., v. Chernyatуn
Horodenka district, Ivano-Frankivsk region, 78126

Барик Роман Іванович
сільський голова
Roman Baryk
head of the village

The first written mention of Chernyatуn dates back to 1453 in the XVIII century. This village belonged to the Polish
magnate Mikolas Potocki. The habitants
of Chernyatin since long times have been
engaged in weaving, leather treatment,
shawl, furry, embroidery, tailoring of homemade cloths in addition to agriculture.
Currently 3,100 people live in Chernyatin. The village has a well-developed
social infrastructure – 35 stores with industrial and food products, catering, cafes,
pharmacies, veterinary pharmacy, hairdressers, garments, weaving, embroidery
and wood carving. There is a mini bakery,
meat processing enterprise and sausage
production, a shop of forged products,
two joinery shops, a powerful mill, oil mills,
sawmill, private enterprise «Concrete knot».
The great share of taxes to the budget of
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+380 34 30 27-2-22
+380 34 30 27-2-89
+380 34 30 78-1-26
chernyatinska@ukr.net

Перша письмова згадка про Чернятин датується 1453 р. У документі написано, що шляхтич Пречлавський розділив свій маєток між племінниками й одному з
них дав села Вікно, Піддовга і Чернятинці. XVIII ст. Чернятин належав польському
магнатові Миколі Потоцькому, сюди переселили групу селян із Вінниччини, які
брали участь у повстанні проти феодально-кріпосницького гноблення. Цісарська
дорога – так у старі часи називали дорогу, що проходить через Чернятин і з’єднує
розташовану за 4 км від нього Городенку і Коломию, – ділить село на два кути: східна
його частина – це Малий кут, а західна – Великий кут.
Після реформи 1848 р. основна маса тутешніх селян володіла клаптями землі
розміром від одного до двох з половиною моргів, а їхні заможні односельчани мали
й по 40-80 моргів поля. Вони й заснували невеликі підприємства – олійниці, 1904 р.
в Чернятині почала діяти і цегельня.
З покоління в покоління тут передають перекази, що 1336 р. було побудовано
першу церкву в Чернятині. 1743 р. спорудили другу церкву, дерев’яну, а 1886 р. –
теперішню церкву Успіння Пресвятої Богородиці, яку було освячено 1888 р.
В архівних документах є згадка, що 1811 р. в Чернятині вже була парохіяльна
школа. 1891 р. тут діяла школа з дворічним навчанням. 1911 р. збудували нову
двоповерхову школу, це старий корпус теперішньої Чернятинської ЗОШ I-III ст. 1914
р. школа стала 4-річною, 1924 р. – 6-річною, а 1927 р. – 7-річною. За радянських
часів, 1960 р., її перетворили на 8-річну, а 1967 р. – на середню.
Нині в Чернятині проживає 3 100 осіб. Село має добре розвинену соціальну
інфраструктуру – 35 магазинів промислових і продовольчих товарів, заклади харчування, кафе, аптеку, ветаптеку, перукарню, майстерні з пошиття одягу, ткацтва,
вишивки та з різьби по дереву. Діють міні-пекарня, цех з переробки м’яса та
виготовлення ковбасних виробів, цех кованих виробів, два столярні цехи, потужний
млин, олійниці, пилорама, ПП «Бетонний вузол». Фактично є все необхідне для

Пам’ятник Т. Шевченку перед адмінбудинком сільської ради

ДНЗ «Теремок» / Будинок культури

Monument to T. Shevchenko in front of the village council’s administrative building

CEE «Teremok» / House of Culture

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина

життя, щоб не виїжджати із села за послугами. Також сільрада, провівши аукціон,
виділила його переможцю земельну ділянку під будівництво АЗС.
Левова частка податків до сільського бюджету надходить від очолюваного Василем Боднарчуком дочірнього підприємства «Обрій» ТОВ «Шляхбудіндустрія».
Жителі села надали в оренду цьому ДП свої земельні паї загальною площею 1 300 га.
Усього на території Чернятина працюють 75 підприємств та фізичних осіб – підприємців, які сплачують єдиний соціальний внесок. Сільрада упорядкувала податкову базу на території Чернятина з тим, щоб у всіх підприємців були оформлені
документи на земельні ділянки, якими вони користуються, домоглася своєчасного
внесення плати за оренду цих ділянок. Тож сільський бюджет становить уже 2 млн.
грн. Тут задіюють такий резерв його подальшого зростання, як легалізація робочої
сили через реєстрацію тих підприємців, які започаткували власний бізнес недавно,
поліпшують справляння податку на майно.
Завдяки збільшенню надходжень до сільського бюджету за останні роки в Будинку культури, ДНЗ «Теремок» (визнаний одним із кращих за підсумками обласного
конкурсу) поміняли вікна і двері, а в школі, де 305 учнів, – ще й дах. Капітально відремонтували лікарську амбулаторію, і вона стала однією з кращих у районі. Поміняли
вікна на енергоощадні й перекрили дах на адмінбудинку сільської ради.
Докладають тут зусиль і для розв’язання гострої для Чернятина проблеми
водопостачання. На околиці села пробурили 50-метрову свердловину, і тепер із
джерела з великим дебітом вода надходить в людські оселі, у школу, яку звільнили
від плати за неї. Допомогло збільшити протяжність водопроводу із 3 до 10 км те, що
сільська рада стала переможцем обласного конкурсу проектів і програм розвитку
місцевого самоврядування. Кошти на реалізацію цього проекту становили 200 тис.
грн., а вартість наступного проекту, який теж виграли чернятинці, – 1 млн. грн., із
яких півмільйона отримали з обласної скарбниці, а в порядку співфінансування цю
суму доповнено 250 тис. грн. із сільського бюджету, 150 тис. грн., виділеними ДП
«Обрій», та 100 тис. грн., зібраними місцевим населенням.
Сільського голову Чернятина Романа Барика вперше обрали на цю посаду 2002
р. Він закінчив Кам’янець-Подільський сільгоспінститут і в 1992-1997 рр. працював
головним агрономом у спілці селян «Чернятинська». Наполегливості очільника
села Р. Барика чернятинці завдячують тим, що тут було відремонтовано й урочисто
відкрито глядацьку залу Будинку культури, пам’ятник Т. Шевченку. Романа Івановича,
який пробув три роки сільським головою, призначили першим заступником голови
РДА, і на цій посаді він пропрацював п’ять років. Потім вимушено поїхав за кордон
як заробітчанин – жив у Канаді, Великобританії.
Романа Барика, котрому люди уже вдруге довірили бути керівником села, особливо хвилює те, як підвищити економічний потенціал села, який, на його думку,
нині реалізується лише на 10 % через відсутність промислових підприємств з переробки сільгосппродукції. Повсякденно займається він питаннями соціального
розвитку, культурно-духовного життя села. Чернятинці пишаються своїми двома
народними аматорськими колективами – хором «Джерела Покуття» і драматичним
колективом «Перевесла». Футбольна команда села, яку утримують сільська рада та
ДП «Обрій», двічі поспіль – 2016 і 2017 роках – ставала чемпіоном району. 2016 р.
вона була півфіналістом Кубка ліги чемпіонів області.

the village comes from the subsidiary enterprise «Obriy» and LLC «Schlachbudindustriya». Residents of the village have
leased their lands of total area 1300 hectares to this enterprise. In total 75 enterprises and entrepreneurs work at the territory of Chernyatуn.
Due to the increase in revenues to
the budget of the village in recent years,
in the House of Culture, and in the kindergarten «Teremok», recognized as one
of the best in the regional contest, windows and doors were changed, and in the
school, where 305 pupils study the roof
was changed as well. Major repairs were
done in the medical outpatient clinic, and
it has become one of the best in the area.
Changed the windows for energy-saving
and blocked the roof On the administrative building of the village council windows were changed to energy-saving and
the roof of the building was recovered.
Great efforts are also made here in order
to solve the water supply problem that is
burning for Chernyatуn. On the outskirts of
the village a 50-meter well was drilled, and
now water from source with a large debit is
supplied to people’s houses, to the school.
The length of the water supply pipeline has
been increased from 3 to 10 km.
The current Head of village Chernyatуn,
Roman Baryk was first elected to this position in 2002. He graduated from Kamenetz-Podilskyi Agricultural Institute and in
period from 1992 to 1997 he worked as
the main agronomist in the community
of villagers «Chernуatynska». Now people
have entrusted him for the second time to
be the head of the village. R. Baryk is particularly concerned about how to increase
the village’s economic potential, which, in
his opinion, is currently being used only
by 10% due to the lack of industrial enterprises for the processing of agricultural
products.

Алея Слави / Відкриття пам’ятника

Церква Успіння Пресвятої Богородиці

В’їзний знак

Alley of Glory / Opening of monuments

Church of the Assumption of the Blessed Virgin

Entrance sign
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Село Михальче
Виконавчий комітет Михальчівської сільської ради
78134, Івано-Франківська область, Городенківський р-н,
с. Михальче, вул. Грушевського, 37

Village of Myhalche
Executive Committee of Myhalche village Council
37, Hrushevsky St., v. Myhalche, Horodenka district,
Ivano-Frankivsk region, 78134

Савка Юрій Павлович
сільський голова
Yuriy Savka
head of the village
The first written mention of the village
was described by the French scientist Biplan in 1439. The advantageous location
of Myhalche on the banks of Dniester River
served as the «eastern gate of Galicia».
On July 15, 2005, with resolution of the
XVIII session of the IVth Democratic Convocation of Myhalche village council, own
symbolic of village was approved (Coat of
Arms and Flag). Myhalche village council
includes two villages: Myhalche and Bilka.
On the territory of the village there is a
farm «OVIS-Agro», which handles almost all
the lands of the villagers. The head of the
farm Vrejyk Oganesyan, besides paying for
the use of land, also provides sponsorship for
the village. There is also medical outpatient
point, studying-production establishment,
house of culture in, the village library in the
territory of the council. In village Myhalche was born famous poetess Lesya Pron,
who wrote a poem about her own village.

+380 34 30 40-2-22
mikhalche@ukr.net

Перша письмова згадка про селоміститься в описі французького вченого
Біплана 1439 р. Вигідне розташування села на березі Дністра сприяло його розростанню, перетворенню в містечко, яке слугувало «східними воротами Галіції». У
ХV ст. тут проживали не тільки селяни, а й купці-міщани. Жителями переважно були
українці, поляки та євреї. Містечко знаходилось на високому березі, з півночі якого
ліс та ріка Дністер, зі сходу та півдня – глибокі яри, так звані «келитони». 1439 р.
тут уперше на Городенківщині заснували римо-католицьку парафію та побудували костел, що був знищений внаслідок найбільш спустошливого набігу татар 1621 р.
1715 р., парафію відновив львівський архієпископ Ян Скарбик, якому в ті часи належало вже село. До Першої світової війни в селі були ґуральня, корчма, 8 млинів на
потоці, дерев’яна церква, костел, школа. 17.09.1934 р. зареєстровано Статут і громаду «Уженджичи дом випочинкови» с. Михальче – будинок відпочинку «Пролісок»,
нині оздоровчий заклад «Перлина Придністров’я». Мурована церква перенесеня
Мощей св. о. Миколая, посвячена 1783 р., мурована.
Сільський голова, Юрій Павлович Савка, 04.03.1965 р. н., закінчив Тіхвінське медичне училище Ленінградської області. За фахом фельдшера служив 1983-1985 рр.
в армії, потім завідував ФАПом в с. Делева Тлумацького р-ну. З 1988 р. – завідувач
дезінфекційного відділу СЕС, де працював до виходу на пенсію. 2015 р. обраний
громадою сіл Михальче та Білки, яке входить до сільської ради, сільським головою.
15.07.2005 р. рішенням сесії Михальчівської сільської ради було затверджено
власну символіку села – герб і прапор. На території села працює фермерське господарство, яке обробляє майже всі землі селян. Керівник господарства Врежик Ішханович Оганесян справно платить за користування землею та надає спонсорську
допомогу для розвитку села. На території ради функціонують ФАП, Михальчівський
НВК, Будинок культури с. Михальче та клуб с. Білки, сільська бібліотека.
Вихідцем з с. Михальче є відома поетеса Леся Пронь, яка написала вірш про
рідне село.

Римо-католицький костел / Михальчівський НВК, дитячий садок / Дитячий оздоровчий заклад «Перлина Придністров’я»
Roman catholic church / Studying-production establishment, Kindergarten / Children’s health establishment «Perlyna of Prydnistrovia»
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Село Торговиця
Виконавчий комітет Торговицької сільської ради
78161, Івано-Франківська область, Городенківський р-н,
с. Торговиця, вул. Шевченка, 52

Village of Torgovytsya
Executive Committee of Torgovytsya village Council
52, Shevchenka St., v. Torgovytsya,
Horodenka district, Ivano-Frankivsk region, 78161

Новосельський Іван Іванович
сільський голова
Ivan Novoselskуy
head of the village
In the village there is a private enterprise «Dazhbog» – a brick factory with a capacity of 5 million pcs. bricks a year. PE «NikoLine» specialized in processing of agricultural
products TM «Khrustunchik», there is a line
for the production of pasta products with a
capacity of 300 kg/h and a line for the production of toilet paper, the production capacity occupy 3500 m2. PE «Nagirnyak D.D.»
recycles agricultural products under TM
«Gorobchyk». In the village there are eight
retail trading points, two restaurants, two
service stations, a hairdressing salon.
There are also acting farms: PSVG «Vodolii», PSVG «Lypchuk F.V.» and STOV «Torgovytske», which specialize in: growing of
cereals, sugar beets, potatoes, vegetables,
milk and meat production. The total volume of direct foreign investments in the
economy of Torgovytsia as of November 1,
2018 amounted to 1.5 ml. UAH, the main
investor is the European Union.

+380 34 30 59-2-78
dmitrosinkaruk@gmail.com

Село Торговиця розташоване на південь від районного центру Городенки – на
віддалі 18 км. Населення становить 1 858 осіб, 727 дворів, площа – 2 162,5 га. Розкинулось в басейні р. Прут на горбі, з півночі і півдня – низовини. Це село на придністровських землях належить до найдавніших у районі. Громадські і земські акти
стверджують, що воно засноване 1410 р.
У Торговиці діють ПП «Дажбог» – цегельний завод потужністю 5 млн. шт. цегли на рік, ПП «NikoLine» – підприємство з переробки сільськогосподарської продукції ТМ «Хрустунчик», також працюють лінія з виробництва макаронних виробів
потужністю 300 кг/год. та лінія з виробництва туалетного паперу потужністю 3 500 м2.
ПП «Нагірняк Д. Д.» переробляє сільськогосподарську продукцію під ТМ «Горобчик». У селі є сім торгових точок, два ресторани, дві СТО, перукарня.
Враховуючи географічне положення та кліматичні умови, аграрний сектор села є високопривабливим щодо інвестування. Діють три фермерські господарства:
ПСВГ «Водолій», ПСВГ «Липчук Ф. В.» і СТОВ «Торговицьке», в яких розвинені такі
напрями сільського господарства, як вирощування зернових культур, цукрових
буряків, картоплі, овочів, виробництво молока і м’яса. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку с. Торговиці на 01.11.2018 р. склав 1,5 мл. грн., основний інвестор – Європейський Союз. Нині в селі будують сонячну електростанцію, для якої займуть площу 15 га.
У селі створено громадську організацію «Агенція розвитку с. Торговиця». У
НВК навчається 156 учнів, працює 32 вчителі. Школа профільна – готує трактористівмашиністів сільгоспвиробництва. У школі діє спілка української молоді. Також працюють лікарська амбулаторія, яка обслуговує 3 586 людей, Народний дім на 600
глядачів, літературно-меморіальний музей Леся Мартовича і його хата-садиба. Діє
релігійна громада ПЦУ.
У громаді села роблять все для створення інвестиційного клімату. Вкладені в
економічний розвиток Торговиці кошти принесуть сучасні технології, створять нові
робочі місця та збільшать надходження до місцевого бюджету.

ПП «Nikoline» ТМ «Хрустунчик» / Цегельний завод «Дажбог» / Музей Л. Мартовича / ПП «Нагірняк Д. Д.» ТМ «Горобчик»
PE «NikoLine» TM «Khrustunchik» / Brick factory «Dazhbog» / Museum of L. Martynovych / PE «Nagirnyak D.D.» TM «Gorobchyk»
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МІСТА І СЕЛА ОБЛАСТІ

Село Чортовець
Виконавчий комітет Чортовецької сільської ради
78123, Івано-Франківська область, Городенківський р-н,
с. Чортовець, вул. Галицька, 32

Village of Chortovets
Executive Committee of Chortovets village Council
32, Halytska St., v. Chortovets,
Horodenka district, Ivano-Frankivsk region, 78123

Оробець Теодор Іванович
сільський голова
Theodor Orobets
head of the village
The first written mention about village
of Chortovets dats back to 1462. A Slavic
tribe of white Croats lived on these lands
in IX-X centuries. Now there are 3 thousand
inhabitants in the village. It has the glory of
the «cabbage capital of Western Ukraine»,
other vegetables are also grown here, and
farmers plant wheat, rape, soybeans.
In Chortovets there is kindergarten «Romashka», an outpatient medical point of
general practice, a house of culture, a library-branch, a post office, shops. The village’s
sport honor is defended by a member of
the regional football championship team
«Skalu», it is financed by the village council.
There is the Church of the Holy Trinity.
This church of the UGCC is 220 years old.
Another church of St. Nicholas, now belonging to the UOC-KP, was built in 1906.
Chortovets is known for the unique dance
«Serben», which for a long time has been
danced by men only for Easter.

+380 34 30 4-12-17
сhortouets6rada@i.ua

Чортовець згаданий 1462 р. в книгах галицького суду. На цих землях у IX-X ст.
жило слов’янське плем’я білих хорватів. Назва села, за найвірогіднішою із версій,
походить від слова «черта» й означає, що у давнину до цього місця вдалося дійти
татаро-монгольському війську і тут його зупинили.
Із 3 тис. жителів села багато перебуває на заробітках далеко від рідного дому,
інші мають основний дохід від своїх селянських господарств з огляду на те, що кожне при розпаюванні місцевого колгоспу отримало земельний пай площею в середньому 1,5 га. Чортовець здобув славу «капустяної столиці Західної України», вирощують тут і столовий буряк, моркву, а фермери – пшеницю, ріпак, сою. Орендує
земельні паї у селян філія «Перспектив», яка платить їм за це грошима або зерном
нового врожаю. Також філія виділила 600 тис. грн. на перекриття пошкодженого
2017 р. буревієм даху ЗОШ I-III ст., надає селу техніку для впорядкування доріг, розчищення їх від снігу, допомогла збудувати пам’ятник Т. Шевченку до 200-річного
ювілею поета. Про події Революції Гідності нагадує пам’ятник Небесній Сотні із
гранітною стелою пам’яті уродженця Городенківщини Героя України Сергія Дідича.
У Чортівці функціонують і ДНЗ «Ромашка», амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Будинок культури, бібліотека-філія, відділення зв’язку, магазини.
Спортивну честь села захищає учасниця районної першості з футболу команда
«Скали». Її утримує сільська рада.
Нинішньому сільському голові Теодорові Оробцю виборці вперше довірили
очолювати громаду 2010 р., а через п’ять років – удруге. Він народився в сусідньому
Снятинському районі, закінчив Івано-Франківський теологічно-катехитичний духовний інститут. Понад 10 років о. Теодор служив священиком у чортовецькій церкві Пресвятої Трійці УГКЦ. Цій мурованій церкві вже 220 років. Ще одна, дерев’яна,
церква святителя Миколая, яка нині належить до ПЦУ, побудована 1906 р. Чортовець відомий унікальним ритуальним танцем «Сербен», який з давніх-давен на
Великдень і у Провідну неділю, йдучи від церкви до церкви і співаючи при цьому
гаївку, танцюють лише чоловіки.

Одна з новобудов у центрі села / Мурована церква Пресвятої Трійці / Пам’ятник Т. Шевченку / Пам’ятник Небесній Сотні / Чортовець
відомий унікальним чоловічим танцем «Сербен» / Дерев’яна церква святителя Миколая
One of the new buildings in the center of the village / Church of the Holy Trinity / Monument to T. Shevchenko / Monument to Heavenly Hundreds / Chortovets is
known with unique male dance «Serben» / The wooden church of St. Nicholas
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РЕЙТИНГОВІ УСТАНОВИ

ГОРОДЕНКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ
ІМЕНІ АНТОНА КРУШЕЛЬНИЦЬКОГО
78100, Івано-Франківська область,
м. Городенка, вул. Шевченка, 55

НORODENKA GYMNASIUM
NAMED AFTER ANTON KRUSHELNYTSKY
55, Shevchenka St., Horodenka town,
Ivano-Frankivsk region, 78100

Олексин Микола Миколайович
директор гімназії
Mykola Oleksyn
director of gymnasium
Horodenka gymnasium named after
Anton Krushelnytsky was founded in 1910,
and revived in 1992. Its director and teacher of history at the same time is Mykola
Oleksyn. He is guided by the motto «One
should create Europe on the place» – it concerns both the quality of teaching children, and the aesthetics of the premises.
Major repairs of the façade was done, the
playground in the courtyard of the gymnasium was paved. Inside the studying
premises was arranged foyer «Starry Sky»
for the rest of the students and with the
educational purpose. On the wall there is
a photo gallery «Teachers of the gymnasium in the images of the heroes of brilliant artists’ paintings», the author of this
project is Mykola Оleksyn. This year, three
schoolchildren became the winners of nationwide olympiads in history, geography,
ecology; three – of the regional stage and
one pupil – winner of its republican stage.

+380 66 472-37-00
www. gymnasion.at.ua
gorgimnazium@ukr.net

Городенківська гімназія ім. А. Крушельницького була заснована 1910 р., а відроджена 1992 р. Антон Крушельницький – письменник, діяч культури, педагог,
який у 1910-х роках був директором цього закладу й викладав українську мову і
літературу.
У штаті гімназії, де понад 200 учнів, 22 вчителі вищої категорії, 3 – І категорії,
2 – ІІ категорії, 5 спеціалістів. Її директором і водночас учителем історії є Микола
Олексин, уродженець Львівщини. Він після закінчення історичного факультету
Прикарпатського університету ім. В. Стефаника працював педагогом-організатором
Городенківської СШ № 1, а потім заступником директора гімназії з виховної роботи. Директор керується девізом «Європу творити вже на місці» – як щодо якості
навчання дітей, так і щодо естетики гімназійного приміщення. Капітально відремонтували фасад будівлі, прикрасили його намальованим на два поверхи муралом –
квітковою композицією. Навели лад у дворі гімназії, вимостили майданчик бруківкою. А всередині приміщення облаштували для відпочинку учнів та з навчальною
метою фойє «Зоряне небо»: на синій підвісній стелі засвічуються 44 лампочки на
позначення сузір’їв. Впадає в око і наливна підлога із зображенням старовинної
карти світу 1689 р. На стіні – галерея фотографій «Учителі гімназії в образах героїв
картин геніальних художників», яка є авторським проектом М. Олексина.
2018 р. троє гімназистів стали переможцями всеукраїнських олімпіад з історії,
географії, екології, троє – переможцями обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членами МАН України, а одна учениця – його республіканського етапу. На обласних олімпіадах з базових предметів перемогли 20 городенківських гімназистів (попереднього року було 11). За результатами ЗНО гімназія
входить до першої десятки з-поміж 25 найкращих загальноосвітніх закладів (гімназій і шкіл) краю. 2015 р. вона була у першій двадцятці серед сотні найкращих
таких закладів України за підсумками складання учнями ЗНО з української мови.
А за результатами складання всіх ЗНО увійшла до перших двох сотень найкращих
серед 10 096 загальноосвітніх закладів держави.
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РЕЙТИНГОВІ ПІДПРИЄМСТВА

Філія ПрАТ «Зернопродукт МХП»

ПЕРСПЕКТИВ
78100, Івано-Франківська область,
м. Городенка, вул. В. Винниченка, 164А
PJSC «Zernoprodukt MHP»

PERSPECTIVE
164А, V. Vynnychenka St., Horodenka town,
Ivano-Frankivsk region, 78100

Потомський Павло Григорович
директор
Pavlo Potomskуy
director

PJSC «Myronivskiy hliboproduct» is a
vertically integrated company, a leading
producer of chicken industrial production
on Ukrainian market.
Main directions of activity of the agricultural holding: poultry farming and related production: chilled chicken, ready food,
sunflower oil and soybean oil; crop production (growing corn, sunflower, wheat,
rape), as well as other agricultural activities (beef, foie gras, meat and sausage products). The company uses chicken of its
own production, increasing the profitability of production in the meat processing
sector. The enterprise is processing one
of the largest land areas in Ukraine, that is
about 370 thousand hectares and occupies a leading position in crop production.
The branch of PJSC «Zernoprodukt
MHP» «Perspective», which belongs to the
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+380 34 30 2-84-37
+380 34 30 2-85-19
www.mhp.ua
perspektiv@mhp.com.ua

На Городенківщині вже 10 років успішно працює філія підприємства ПрАТ
«Зернопродукт МХП» «Перспектив», яку очолює директор Павло Григорович Потомський. За освітою – учений-агроном, закінчив вищу сільськогосподарську академію. Має державні нагороди й почесні звання, зокрема, Подяку Кабінету Міністрів, «За заслуги перед Прикарпаттям», грамоти обласної та районних державних адміністрацій.
Агроіндустріальний холдинг МХП – вертикально інтегрована компанія, провідний виробник курятини на українському ринку. Основні напрями діяльності
агрохолдингу: птахівництво і супутнє виробництво – охолоджена курятина, готові
харчові продукти, соняшникова і соєва олії; рослинництво – вирощування кукурудзи, соняшника, пшениці, ріпаку, а також інша сільськогосподарська діяльність
(виробництво гусячої продукції, м’ясо-ковбасних виробів). Підприємство має один
із найбільших земельних банків в Україні – обробляє близько 370 тис. га та займає
провідну позицію в рослинництві.
Філія ПрАТ «Зернопродукт МХП» «Перспектив», що входить до групи МХП,
заснована 2007 р. і зареєстрована в Городенківському районі. Соціальна відповідальність компанії та партнерські відносини з місцевими громадами дозволили
розширити земельний банк філії «Перспектив» з 880 га 2007 р. до 27 тис. га на сьогодні. Географія обробітку земель поширилася на п’ять покутських районів області:
Городенківський, Коломийський, Тлумацький, Снятинський і Тисменицький, а
також Монастириський район Тернопільської області, охоплено 73 населені
пункти. Угоди з фірмою «Перспектив» уклали близько 16 тис. орендодавців.
Підприємство вирощує пшеницю, ячмінь, кукурудзу, соняшник, ріпак, сою, льон та
інші сільськогосподарські культури.
Філія веде господарську діяльність відкрито і прозоро. Створено понад 400
робочих місць. Підприємство є одним із найбільших платників податків, а середня
заробітна плата працівників – одна з найвищих в Івано-Франківській області.

Підсумкова нарада головних спеціалістів / Посівна кампанія в розпалі

Офіс філії «Перспектив»

Summary meeting of leading specialists / High season of sowing campaign

Office of branch «Perspective»
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Філія має великі виробничі потужності для зберігання зерна – 25 тис. тонн; сушіння – 400 тонн/добу; очищення – 35 тонн/годину. Для підвищення ефективності
виробничого процесу в районах створено 5 відділків з відповідною матеріальнотехнічною базою та необхідною сільськогосподарською технікою: Вербівцівський, Рашківський, Підгайчиківський, Ісаківський та Коропецький, які успішно працюють.
Філія «Перспектив» стала зерновим лідером зі збору врожаю в області. Так,
валовий збір зерна 2017 р. сягнув рекордних 125 тис. тонн, що на 20 тис. тонн
більше, ніж у 2016 р. Врожайність озимої пшениці 2017 р. становила 74 ц/га проти
64 ц/га 2016 р., озимого ячменю – 72 ц/га проти 66 ц/га, кукурудзи – 100 ц/га.
Підвищення врожайності та збільшення валу зернових культур стало можливим
завдяки застосуванню та оновленню сільськогосподарської техніки і постійному
вдосконаленню технологічного процесу виробництва продукції на основі передового світового досвіду.
З огляду на високу соціальну відповідальність МХП перед орендодавцями й
громадами та з метою забезпечення ефективної співпраці з ними філія «Перспектив»
щороку бере активну участь у розвитку та підтримці соціальної сфери населених
пунктів та допомагає їх громадам. Серед основних напрямів фінансування соціальних проектів – підтримка навчальних та медичних закладів, релігійних громадських організацій, ремонт доріг, проведення водогонів та вуличного освітлення,
допомога учасникам АТО та їхнім сім’ям.
За останні роки спільно з місцевими радами вдалося реалізувати низку важливих
соціальних проектів та вирішити актуальні для населення проблеми. Приміром,
у Городенківському районі відремонтовано під’їзні дороги до кожного села з
укладанням асфальтобетону, зроблено нове асфальтове покриття центральної
вулиці в селі Виноград, частково замінено дах школи в Чортівці після стихійного
лиха, облаштовано вуличне освітлення в селах Раковець, Семенівка, Рогиня, Ценява
та Семаківці Коломийського району.
На Тлумаччині збудовано водогін у двох селах – Петрові та Підвербцях, капітально відремонтовано клуб у Гончарові, облаштовано дитячий майданчик у
селищі Обертині, розпочато реконструкцію приміщення Обертинського дитячого
ясел-садочка «Дзвіночок», модернізовано шкільну їдальню в с. Сокирчин, надано
суттєву фінансову допомогу на ремонт церкви в с. Пужниках та упорядкування
громадської криниці в с. Ісакові, виготовлено проектну документацію на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям у с. Яківці, відремонтовано
Народний дім в с. Олеші.
За короткий час співпраці на умовах соціального партнерства філія «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП» вже чимало зробила для покращення благоустрою населених пунктів та модернізації бюджетних закладів Снятинського,
Тисменицького та Монастириського районів. За участі філії у селах Велесневі та
Заліссі замінено водогін, у с. Радчі – відремонтовано клуб, Пшеничниках – збудовано дзвіницю та облаштовано школу, а в Кулачківцях – проводиться масштабна
реконструкція церкви. Разом із громадами визначено основні проблеми та потреби на майбутнє щодо спільної участі в соціально-економічному й культурному
розвитку населених пунктів.

group of companies MHP, was founded
in 2007 and registered in Gorodenka district. The company’s social responsibility
and partnerships with local communities
allowed to expand land area of «Perspective» subsidiary from 880 hectares in 2007
to 27 thousand hectares at present. Geography of land cultivation spread to five
Pokutya districts of the region: Horodenka,
Kolomuya, Tlumach, Snyatin, Tysmenytsya
and Monastyrysk districts of the Ternopil
region. 73 villages are covered. Almost 16
thousand landlords signed agreements
with «Perspective». The enterprise is specialized in the cultivation of wheat, barley,
corn, sunflower, rape, soya, flax and other
agricultural crops.
The branch conducts its economic activity openly and transparently. Officially
more than 400 work places were created.
The enterprise is one of the largest taxpayers, and the average salary of employees is
one of the highest in Ivano-Frankivsk region. The enterprise has large production
capacities, which consist of: grain storage
capacities – 25 thousand tons; drying capacity – 400 tons / day; cleaning capacity –
35 tons / hour.
«Perspective» became the grain leader
in harvesting in the region, so the gross
harvest of grain in 2017 amounted to a
record of 125 thousand tons, which is 20
thousand tons more than in 2016. The
yield of winter wheat in 2017 was 74 centners per hectare against 64 centners in
2016, winter barley – 72 / centners against
66 centners / ha in 2016, corn – 100 centners / ha. Increasing yields and increasing
the shaft of grain crops became possible
due to the application and updating of
agricultural machinery and the continuous
improvement of the technological process
of production based on the best international experience.

Жнивна кампанія – гаряча пора для аграріїв / Найсучасніша техніка в роботі / Запашний коровай з нового врожаю
Harvest campaign is the hottest season / The most modern machinery working / Sweet brеаd of new harvest
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Приватне підприємство

ПОПАДЮК В. Л.
78141, Івано-Франківська область, Городенківський р-н,
с. Стрільче., вул. Першотравнева, 1Д
Private enterprise

POPADYUK V. L.
1D, Pershotravneva St., v. Strilche, Horodenka district,
Ivano-Frankivsk region, 78141

Попадюк Володимир Левкович
директор
Volodymyr Popadyuk
director
Vladimir Popadyuk’s private enterprise
produces concrete products and paving
tiles. Customers invite work teams of PE
«Popadyuk V. L.» to put the tiles. Workers
from village Strilche of Gorodenka district
covered with a tile the central areas of city
Gorodka of Khmelnytsk region and city
Buchach of Ternopil region, renovated
the sidewalks in the towns of Zalishchyky,
Borschiv, village Synkiv of this region, in
Chernivtsi, the street side and courtyard of
the church in Snyatyn, the territory of the
filling station of PJSC «Ukrnafta» in the village Goshiv, the cities of Dolyna in IvanoFrankivsk region and Chortkiv in Ternopil
region. In Gorodenka, the workers of the
company laid a tile on several streets and
in the yard of the School № 1 and gymnasium, and made efforts to reconstruct the
central square of the city. Due to work of
PE «Popadyuk V. L.», 30 people from Gorodenka, Chernyatin, Glushkov, Yakubivka
and, of course, Strilche are emploed.
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Володимир Попадюк заснував своє приватне підприємство у с. Стрільче 2003
р. Високою якістю відзначається продукція ПП «Попадюк В. Л.» – бетонні вироби
і тротуарна плитка. Дотримання всіх технологічних вимог при їх виробництві
контролює особисто Володимир Левкович – фахівець у цій галузі. Адже він після
Стрільченської неповної середньої школи закінчив Чернівецький будівельний технікум за спеціальністю «технолог залізобетонних та керамічних виробів», а вищу освіту здобув у Київському державному торговельному університеті за фахом «Економіка підприємств».
Замовники плитки запрошують бригади ПП «Попадюк В. Л.» до себе й укладати
її. Стрільченці вже старанно вимостили новим покриттям центральні площі міст Городка на Хмельниччині та Бучача на Тернопільщині, залишили про себе добру згадку у вигляді добротних тротуарів у містах Заліщиках, Борщеві, с. Синьків цієї області, у м. Чернівцях. Також оновлено плиткою узбіччя вулиць та подвір’я церкви в
Снятині, території трьох АЗС ПАТ «Укрнафта» – в с. Гошеві, містах Долині на ІваноФранківщині та Чорткові на Тернопільщині.
Великі обсяги робіт здійснили працівники стрільченського приватного підприємства у своєму районному центрі – замінили старе покриття тротуарів на кількох
вулицях, уклали плитку у дворі ЗШ № 1 та гімназії. А недавно виробили великий
обсяг цієї продукції на замовлення міської ради й доклали зусиль до реконструкції
центральної площі Городенки, яку названо Європейська.
ПП «Попадюк В. Л.» охоче прилучається до впорядкування міст, селищ і сіл Івано-Франківської та інших областей, його діяльність має вагоме значення для
економіки та соціальної сфери Городенківщини. Завдяки існуванню підприємства
забезпечені роботою 30 осіб – жителів Городенки, сіл Чернятин, Глушків, Якубівка
і, звичайно, Стрільче. Приватне підприємство щомісяця переказує в бюджет села і
району близько 20 тис грн. єдиного соціального внеску, також надало благодійну
фінансову допомогу церквам у Городенці, селах Стрільче та Пробабин.
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Дочірнє господарство

ОБРІЙ
ТОВ «ШЛЯХБУДІНДУСТРІЯ»
78126, Івано-Франківська область, Городенківський р-н,
с. Чернятин, вул. Грушевського, 47
Subsidiary enterprise

OBRIY
OF AND LLC «SCHLACHBUDINDUSTRIYA»
47, Hrushevsky St., v. Chernyatуn, Horodenka district,
Ivano-Frankivsk region, 78126
Боднарчук Василь Дмитрович
директор
Vasyl Bodnarchuk
director
Subsidiary enterprise «Obriy» of and
LLC «Schlachbudindustriya» were created in 2010. This LLC has a license for the
development of mineral resources and
the extraction of minerals and produces
crushed stone of various factions and asphalt concrete. «Obriy» leases land areas
at habitants of Chernyatin and the neighboring villages Glushkov and Yasenev. Agricultural company conducts farming on
a five-way system, with strict compliance
of sowing shifts. Therefore, on an area of
almost 2 000 hectares great crops are collected due to advanced technologies for
growing crops and diligent care of fields.
In particular, crop of grain are at the level of
80 centners, corn – 90-100 centners, sugar
beet – 750 centners (in net weight), rape –
35-40 centners/ ha. «Obriy» always pays on
time to the landlords. If in 2016 they were
paid 4 % of the cost of leased land, then in
2017 they were paid 5 %.

+380 34 30 2-72-21
dpobriy@ukr.net

Господарство створили 2000 р., маючи ліцензію на розробку надр і видобування корисних копалин. Воно займає 13 га на території Стрільченської та Серафинецької сільських рад, випускає щебінь різних фракцій та асфальтобетон. Для того,
щоб мати обігові кошти, вирішили займатись сільськогосподарським виробництвом. Орендують у жителів сіл Чернятина, Глушкова та Ясенева земельні паї.
Тут ведуть землеробство за п’ятипільною системою, зі строгим дотриманням
сівозмін, – на площі майже 2 000 га землі сіють пшеницю, ячмінь, кукурудзу, ріпак,
сою, цукрові буряки. Всю площу пропорційно розподілили – під кожну сільськогосподарську культуру відводять по 350-400 га, завдяки прогресивним технологіям
їх вирощування, старанному догляду за посівами в «Обрії» збирають високі врожаї:
зернових – на рівні 80 центнерів, кукурудзи – 90-100 ц, ріпаку – 35-40 ц цукрових
буряків – 750 ц (у заліковій вазі) з гектара. Підприємство має сучасну техніку – комбайни і трактори «Джон Дір», а висока продуктивність сівалок виробництва німецької компанії «Хорш» дає можливість провести посівну кампанію в стислі строки.
Підприємство завжди вчасно й повністю розраховується з орендодавцями.
2016 р. виплачували 4 % від вартості орендованої землі, 2017 р. – 5 %. В середньому
на один пай людина отримує тонну зерна або цукор, при потребі з орендодавцем
розраховуються грошима. Є в «Обрії» також свинокомплекс, м’ясо свиней постачають і до їдальні агроформування, люди харчуються в затишному, на 100 місць,
приміщенні на території токового господарства.
Підприємство поповнює бюджети різних рівнів, 2016 р. сплачено земельного
податку – 530 тис. грн., податку на додану вартість – 472 тис., ЄСВ до Чернятинської
і Глушківської сільських рад – 434 тис., доходів з фізичних осіб – 342 тис., військового
збору із зарплати – 29,5 тис. грн. 2017 р. надано 140 тис. грн. на утримання футбольної команди «Обрій», яка гідно захищає спортивну честь підприємства та села
в чемпіонаті і в змаганнях на кубок району. Надано Городенківській ЦРЛ благодійно
3 т зерна пшениці та фінансову допомогу учасникам АТО – 24 тис. грн.

Відзнаки ДП «Обрій» за високі виробничі показники й діяльну участь у розвитку соціальної інфраструктури місцевості та району / Адмінбудинок ДП «Обрій» / В бухгалтерії токового господарства / Вага для автомашин з зерном / Зерноочисно-сушильний комплекс
Awards to the company for high production figures and active participation in the development of social infrastructure of the local villages and the district /
Administration of SE «Obriy» / In the accounting department of the enterprise / Weight for cars with grain / Grain-drying complex
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Місто Болехів
Виконавчий комітет міської влади
77202, Івано-Франківська область
м. Болехів, пл. І. Франка, 12

The city of Bolekhiv
Executive Committee of the Town Council
12, I. Franko Sq., Bolekhiv town,
Ivano-Frankivsk region, 77202

Мельник Богдан Михайлович
міський голова
Bogdan Melnyk
мayor of the town
Bolekhiv is north-western gate of IvanoFrankivsk region. The city is located on the
foothills of the Carpathians, next to mountainous Sukil River. Bolekhiv was named
by Prince Danylo during the time of the
development of the Galician-Volyn state.
Since that time recalcitrant Bolekhivtsi
that came from the upper reaches of the
Southern Bug have settled there (1256).
For the first time Bolekhiv was mentioned in 1371 in a gift charter of the
Hungarian Queen Elizabeth. In 1603 King
Sigmund III Vaza granted the city Magdeburg Law and Bolekhiv received the
status of a free city and a coat of arms
consisting of parts of generic herbs of
Khodorovskyh, Gedzinskyh and Gerburt.
Since then, Bolekhiv was populated by
Polish settlers and Jewish merchants.
They established leather, wood process-

Болехів – північно-західні ворота Івано-Франківської області. Місто розташоване у передгір’ї Карпат, обабіч гірської річки Сукіль, притоки Свічі, яка впадає у
Дністер, та головного прикарпатського тракту Івано-Франківськ – Стрий. Воно постало на місці давніх поселень періоду трипілля. Свою назву, найвірогідніше, Болехів дістав у часи розбудови Галицько-Волинської держави князем Данилом. Відтоді тут осіли непокірні болохівці (1256 р.), що прийшли з Південного Бугу. А можливо, назва пов’язана з болохівництвом – мисливством, скотарством та кушнірством.
Уперше Болехів згадується 1371 р. в дарчій грамоті угорської королеви Єлизавети. Отож, 2016 р. місто відсвяткувало своє 645-річчя. 1603 р. король Зиґмунд ІІІ
Ваза надає місту магдебурзьке право, і Болехів отримує статус вільного міста й герб,
що складався із частин родових гербів Ходорівських, Ґедзінських і Гербуртів. Місто
мало свою хоругву, на якій зображено покровителя св. Йосифа з Дитятком на руках.
З того часу Болехів залюднили польські осадники і єврейські купці. Започатковані
ними шкіряна, деревообробна галузі й торгівля, а також розвиток солеваріння визначили на кілька століть виробничий і торговельний профіль міста.
Початок ХІХ ст. характерний розвитком освіти і підприємництва. Засновуються
й відкриваються необхідні соціальні і державні заклади: магістрат, школа, шпиталь,
суд, пошта, поліція.
Прокладення залізниці 1873 р. сприяло розширенню фабрично-заводської галузі в місті. Деревообробна промисловість дала початок розвитку лісівничої справи: засновують регіональне лісове управління, закладають парк-дендрарій, відкривають лісову школу. Десь тоді ж навколо нинішньої площі І. Франка сформовано
ринок, зведено ратушу з оригінальним шпилем і дзвінкими курантами. Наприкінці
ХІХ ст. в Болехові діяли: нафтова рафінерія, тартак, шкірзавод, цегельний завод, фабрика крісел, оцтарня, сірникова фабрика, тарний завод, удосконалено солеваріння.
Продукцію деревообробних і шкірообробних підприємств експортували в країни
Європи, а сіль добували найвищої якості.

Урочистості з нагоди святкування 645-річчя від дня першої письмової згадки про місто, 2016 р.
Celebrations on the occasion of the 645th anniversary of the first written mention about the city, 2016
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1944 р. Болехів став районним центром Болехівського району, який було ліквідовано 1964 р., а Болехів приєднано до Долинського району. Важливою подією
для міста і його мешканців стало надання рішенням Верховної Ради України у
жовтні 1993 р. Болехову статусу міста обласного значення. Болехів став окремою
адміністративно-територільною одиницею. Зміна категорії міста відкрила нові перспективи для розвитку, сприяла зміцненню його потенціалу. Має Болехів також і
статус гірського населеного пункту.
У підпорядкуванні міської ради шість сільських рад: Гузіївська, Козаківська,
Міжрічанська, Підберезька, Поляницька, Тисівська – загалом 11 сіл. Територія міської ради займає площу 30 035,9 га. Міську раду очолює Богдан Михайлович Мельник, який серед кандидатів на цю посаду отримав найбільшу підтримку виборців у
жовтні 2015 р.
На території Болехівської міської ради зареєстровано 22 релігійні громади (5
конфесій): 8 – православних, 11 – греко-католицьких, 1 – римо-католицька, 1 – євангельських християн-баптистів, 1 – свідків Єгови України.
Болехів був і є осередком промислів, науки, культури, містом патріотів, батьківщиною видатних людей, які прославили Україну в світі, які нині відважно боронять
її незалежність на східних кордонах.
Славу Болехову принесли такі визначні постаті, як письменниця Наталія Кобринська, новеліст-священик Михайло Петрушевич, лікар Кость Ікалович, педагог
Омелян Савицький, декан о. Володимир Сухий, співачка, педагог Марцеліна Коханська-Сембріх, поет, прозаїк, перекладач, культурний діяч Казимира АльбертіШиманська, видатний скрипковий майстер Зенон-Володимир Петеш, скульптор
Михайло Черешньовський, краєзнавець Роман Скворій, поет-священик Ярослав
Лесів, історик Ян Батковський, художник-аматор Ярослава Шипош-Жодік, Січовий стрілець, художник, скульптор та поет Михайло Гаврилко, митець, поет і філософ Юрій Проненко. Свого часу тут були письменники І. Франко, М. Павлик,
О. Кобилянська, Д. Лукіянович, Є. Ярошинська, В. Лукич-Левицький, К. Попович,
чеський етнограф Ф. Ржегорж, громадсько-політичний діяч, учений В. Охримович
та багато інших, які зробили свій внесок у громадсько-культурне життя Болехова.
Гордістю міста є його сучасники: доктор фізичних наук Роман Малендевич,
член-кореспондент Лісівничої академії наук України, член Національної спілки фотохудожників України, заслужений художник Міжнародної федерації фотомистецтва ЮНЕСКО (EFIAP), доктор біологічних наук, кандидат сільськогосподарських
наук Юрій Черневий, народні художники України брати Тадей та Михайло Риндзаки, академік Ярослав Сабан, професор, ректор Львівського університету фізичної
культури Мирослав Герцик, політик, громадський діяч, президент Національної
академії державного управління при Президентові України Василь Куйбіда, дитяча письменниця Марта Чопик, відомі лікарі: Микола Гульчій, Орест Кобецький та
Микола Корпан.
Нині Болехів упевнено йде вперед, розвивається, набуває ознак сучасного європейського міста, яке приваблює щораз більше гостей із різних куточків світу.

ing industry and trade, which along with
development of saltwater defined the
production and trade profile of Bolekhiv
for several centuries.
The beginning of the nineteenth century is characterized by the development
of education and entrepreneurship. The
necessary social and public institutions
are being established and opened.
The placement of the railway in 1873
contributed to the expansion of the factory industry. The wood processing industry gave rise to the development of the
forestry business. Regional forest management is established, park arboretum is
laid, forest school is opened. At the end of
the century in Bolekhiv there were operating the oil refinery, wood processing enterprise, leather factory, brick factory, chair
factory, vinegar factory, match factory, tin
factory, saltwatering was improved. The
products of wood processing and leather
processing enterprises were exported to
European countries, and the salt was of
the highest quality.
In 1944 Bolekhiv became the district
center of the Bolekhiv district, which was
liquidated in 1964, and Bolekhiv was annexed to the Dolyna district. An important
event for the city and its inhabitants was
the granting Bolekhiv the status of regional significance by the Verkhovna Rada of
Ukraine in. Bolekhiv has also the status of
a mountain settlement.
Under the authority of the city council
there are six village councils, 11 villages.
The territory of the city council covers an
area of 30,035.9 hectares.
The city council is headed by Melnyk
Bogdan Mikhailovych. As the city mayor,
he organizes his work involving both deputies, members of the executive com

Урочиста церемонія передачі обласної творчої естафети, присвяченої
75-й річниці створення УПА та Року УПА на Прикарпатті, від Рожнятова до Болехова, 2017 р.
Solemn ceremony of passing the regional creative relay «Will reserect the spirit of freedom and our glory», dedicated to 75-th anniversary of the Ukrainian Insurgent Army and year of the Ukrainian Insurgent Army in Precarpathian region from Rojniativ district to Bolekhiv city council, October, 2017
Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина
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mittee, managers and employees of different levels, and every citizen of the
city to be active participants in state-building processes, build and developed
their hometown, work for its benefit.
Today Bolekhiv is confidently developing, acquiring the features of a modern
European city.
The production and trading profile of
the city hasn’t almost changed. The enterprises of leather, wood processing, construction industries operate in the city, trade
is developed. Tradition of the forestry industry continues, new foresters are trained
by the Precarpathian Forestry College.
The industrial complex of the town is
formed by 11 enterprises (PrJSC «Shkirianyk», LLC «World of leather», LLC «Decor»,
LLC «Scorpion», PMP «Temp», LLC «Irest»,
joint venture LLC «Latos», LLC «Bolekhiv
Plant Management of Building Materials», PE «Azalea», Bolekhiv Kombinat of
communal Enterprises, LLC «NaswoodUkr»), which operate in light industry,
wood processing and wood products
production, production of other non-metallic mineral products, food products,
and finished metal products. The main
types of products are: leather semi finished good of chrome tanning from the
skin of cattle «Vet-Blu», leather «krast»,
laminated beam, oak lamella, pewter beech wood, wood along spray and split,
door handles and other stainless steel
parts, non-refractory ceramic brick for
construction works, bakery products. Industrial enterprises in 2016 sold products
worth 252 280.6 thousand UAH. The light
industry has the largest share in industrial production (60%), to which PJSC
«Shkirianyk» and LLC «World of leather»
belong.
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У Болехові функціонують держані установи та організації, які надають населенню
послуги в усіх сферах, постійно вдосконалюючи та поліпшуючи їх якість.
На території Болехівської міської ради діють вісім денних загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається 2 656 учнів. Функціонують дві школи, де навчається 1 388 учнів (52,3 %), у сільській місцевості – відповідно 6 шкіл і 1 268 учнів
(47,7 %). Дошкільну освіту діти здобувають у 4 навчальних закладах (ДНЗ «Зірочка»
та ДНЗ «Веселка» в Болехові, ДНЗ «Пролісок» у Тисові, ДНЗ «Дзвіночок» у Міжріччі).
У садках виховується 322 дитини (237 дітей в місті, 85 – у селах), працює також 12
груп дітей 5-річного віку при навчальних закладах (203 дітей). Загалом дошкільною
освітою охоплено 524 дитини, що становить 61 % від загальної кількості дітей віком
від 3 до 6 років.
Медичну допомогу на території міської ради надають Болехівська центральна міська лікарня, Тисівська і Поляницька амбулаторії загальної практики сімейної
медицини та сім ФАПів. Заклади охорони здоров’я обслуговують 21 633 осіб: дорослих – 16 796, дітей – 4 837; міського населення – 10 752, сільських жителів – 10 881.
На Болехівщині діють 10 клубних закладів, 11 бібліотек, дитяча школа мистецтв
та художня школа. Минуле й теперішнє якнайповніше відображено в Музеї історії
міста Болехова ім. Р. Скворія. У фондах музею чимало унікальних експонатів починаючи від найдавніших часів епохи неоліту аж до наших днів: археологічні й історичні пам’ятки, церковні стародруки, зразки бойківського вбрання, речі домашнього й господарського вжитку, предмети живопису і скульптури. Музей має рідкісні
зарубіжні видання суспільно-політичної і краєзнавчої літератури та часописи.
У Болехові продовжують традиції лісівничої справи – нових лісівників виховує
Прикарпатський лісогосподарський коледж. Сьогодні цей заклад готує молодших
спеціалістів зі спеціальностей «організація обслуговування в готелях і туристичних
комплексах», «лісове господарство», «землевпорядкування», «зелене будівництво
та садово-паркове господарство», «бухгалтерський облік». Успішна реалізація напрямів освітньої діяльності проводиться насамперед завдяки високому професійному рівню його науково-педагогічного колективу.
Майже не змінився виробничий і торговельний профіль міста. Можливо з
меншими потужностями, але працюють підприємства шкіряної, деревообробної,
будівельної галузей, розвинена торгівля. Промисловий комплекс міста формують
11 підприємств: ПрАТ «Шкіряник», ТОВ «Світ шкіри», ТОВ «Декор», ТОВ «Скорпіон»,
ПМП «Темп», ТОВ «Ірест», СП ТОВ «Латос», ТОВ «Болехівське заводоуправління будівельних матеріалів», ПП «Азалія», КП «Болехівський комбінат комунальних підприємств», ТОВ «Насвуд-Укр», які працюють у легкій промисловості, обробці деревини та виробництві товарів з деревини, виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції, а також і харчових продуктів, готових металевих виробів. Основні
види продукції: шкіряний напівфабрикат хромового дублення із шкур ВРХ «ветблу», шкіра «краст», брус шаруватоклеєний, ламела дубова, шпон лущений буковий,
деревина вздовж розпиляна й розколота товщиною більше 6 мм, ручки дверні та
інші деталі з нержавіючої сталі, цегла невогнетривка керамічна будівельна, хлі-

Пологове відділення Болехівської ЦМЛ

Міська ратуша

Maternity department of Bolekhiv central city hospital

City Hall
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Собор свв. Жінок Мироносиць ПЦУ
Cathedral of the Holy women piece-makers of UOC of KP

бобулочні вироби. Промислові підприємства за 2016 р. реалізували продукції
(товарів, послуг) на загальну суму в розмірі 252 280,6 тис. грн. Найбільшу питому
вагу у промисловому виробництві займає легка промисловість (60 %), до якої належать ПрАТ «Шкіряник» та ТОВ «Світ шкіри».
У розвиток економіки Болехівщини за 2016 р. підприємства та організації міської ради вклали 54 930 тис. грн. капітальних інвестицій у матеріальні активи. Основні підприємства міста, які вклали найбільше інвестицій: ТОВ «Насвуд-Укр», ТОВ «Світ
шкіри», ПМП «Темп», ПрАТ «Шкіряник». На 01.01.2017 р. іноземні інвестори вклали в економіку м. Болехова 628,8 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), які спрямовані в підприємства переробної промисловості.
Будівельну діяльність на території міської ради здійснюють: ТОВ «Будсервіс»,
ПП «Приватна ремонтно-будівельна фірма «Будсервіс-2», ТОВ «Євродім», ПП «Газсервіс», ТОВ «ПМК-89», ТОВ «ІФбуд-Прикарпаття» та ТОВ «Свіча-ІФ». Ці підприємства за
2016 р. виконали будівельних робіт на суму 8 335 тис. грн.
Одним із перспективних напрямів соціально-економічного розвитку міста є туризм. Унікальні природні умови, неперевершені красою скелі та гори, цілюще гірське повітря, чиста джерельна вода сприяють організації та проведенню відпочинку. До основних туристичних об’єктів належать: комплексна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Скелі Довбуша», Поляницький регіональний ландшафтний парк, озеро Гірське, гора Магура, Музей історії міста Болехова ім. Р. Скворія, капличка в Бучниках, парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Арборетум». Скелі Довбуша – найбільш популярний і цікавий туристичний
об’єкт не тільки на території краю, а й України. Це група пісковиків висотою 30-40
метрів на площі 100 га, які зачаровують своєю неповторністю та загадковістю. У
скелях є три печери чітких геометричних форм. Народні перекази пов’язують історію цих печер з перебуванням тут народного месника О. Довбуша.
Не менш цікавим туристичним об’єктом є Поляницький регіональний ландшафтний парк (площа – 1 032 га) – оригінальний в геоботанічному і ландшафтному
відношенні гірський масив у межах Сколівських Бескидів. Майже 80 % його території
зайнято лісами – у заповідній зоні значну площу займають чисті букові насадження
віком 60-160 років. Територія парку цінна в рекреаційному, етнографічному та історико-культурному відношеннях. Зокрема, варто згадати такий заповідний об’єкт, як
гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення – «Гірське озеро» площею 0,3 га,
розташоване серед лісових масивів на висоті 700 м над рівнем моря.
У Болехові багато пам’яток історії та культури. Це культові споруди – храми
св. Параскеви, св. Анни, Жон Мироносиць, римо-католицький костел Вознесіння
Матері Божої, також солеварня (середина ХІХ ст.), міська ратуша (1863 р.), житлові
будинки кінця ХІХ ст., навчальні корпуси коледжу (колись приміщення суду та лісової школи).
Найбільша ж гордість міста – його мешканці, саме завдяки їхнім розуму і рукам
творилася унікальна спадщина міста, його історія. Завдяки наполегливості й самовідданості місцевих жителів Болехів і далі наповнюється життям і розвивається.

Enterprises and organizations of the
town council invested 54 930 thousand
UAH of capital investments in tangible
assets to the development of the economics of Bolekhiv City Council in 2016.
The main enterprises of the town that
have invested the greatest parts are:
LLC «Naswood-Ukr», LLC «World of Leather», PMP «Temp», PrJSC «Shkirianyk».
Foreign investors directly invested 628.8
thousand USD to economics of Bolekhiv, that were directed to enterprises of
the processing industry. Construction
work on the territory of Bolekhiv City
Council is carried out by LLC «Budservice», PE «Private repairs-construction enterprise «Budservice-2», LLC «Eurodim»,
PP «GazService», LLC «PMK-89», LLC «IFbud-Prykarpattya» and LLC «Svicha-IF».
The indicated enterprises have completed construction works for the amount of 8 335.0 thousand UAH during
2016.
Tourism is one of the perspectives directions of social and economic development of Bolekhiv region. The most popular and interesting tourist object not only
in the territory of our region, but also in
Ukraine is the Dovbush Rocks, which fascinate by their uniqueness and mystery.
An equally interesting tourist attraction
is the Polyanytsky Regional Landscape
Park.
In Bolekhiv there are many monuments of history and culture of the nineteenth century.
The greatest pride of our city is, of course, its inhabitants. It was due to their
hands that unique heritage and history of
the city was created. Thanks to the perseverance and dedication of its inhabitants
Bolekhiv continues its development.

Комплексна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Скелі Довбуша», с. Поляниця Болехівської міської ради / Виднокола Болехівщини (в’їзд у місто зі сторони Львівської області)
Complex natural memorial of general-state importance «Dovbush rocks», village Polianytsia, Bolekhiv city council / Landscapes in Bolekhiv region – entrance
to city from the site of Lviv region

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина
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Село Підбережжя
Виконавчий комітет Болехівської міської ради
Підберезька сільська рада
77212, Івано-Франківська область, с. Підбережжя
вул. Богдана Хмельницького, 74

Village of Pidberezhzhya
Pidberezhgha village council
Executive Committee Bolekhiv city Council
74, Bogdan Khmelnytskyy St., v. Pidberezhzhya
Bolekhiv city council, Ivano-Frankivsk region, 77212
Романів Надія Василівна
сільський голова
Nadiya Romaniv
head of the village

There is an assumption that the founders of the village were fugitives from the
Tatars who settled on the banks of the
Svichi River in Dubrov. According to the
documents of the archive, the first mention of the village dates back to 1649.
From the village you can see the panorama of town Bolechiv, the Carpathian
Mountains and the Hoshiv monastery.
Coast from the north-eastern side borders with village Mijrichia, from the east with village Yakubiv and Solukiv, from the
south – with village Tyapche and from the
southwest – with village Guziiv.
The fund of the Galician governorate,
which dates back to the first half of the
nineteenth century, states that in the village of Pidberezhgha there was a church.
At present the village has two majestic
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Pidberezhsr@gmail.com

Моє село, краплиночка на карті,
Така маленька, що й не розгледіть,
Живе майбутнім і стоїть на варті:
Здобутки береже століть…
Л. Василенко

Є припущення, що засновниками села були втікачі від татар, які поселилися
на березі річки Свіча в Дуброві. Місцеве населення, щоб оборонятися від ворога
перед навалою, будувало укріплення і замки. Так появилось нове поселення серед
березового лісу, яке стали називати Побереззям. З часом Побереззя зникло і з’явився новий населений пункт Побережжя, а відтак Підбережжя.
За документами архіву, перша згадка про село датується 1649 р. Звідси можна
побачити панораму Болехова, Карпатських гір та Гошівський монастир. Підбережжя з північно-східної сторони межує з с. Міжріччя, зі сходу – з с. Якубів і Солуків, з
півдня – з с. Тяпче і з південного заходу – з с. Гузіїв.
Наступну згадку про село знаходимо в люстрації 1661-1662 рр. Тоді село належало до Болехівського магістрату Долинського староства Стрийської округи. У
фонді Галицького намісництва, який датується першою половиною ХІХ ст., зазначено, що у с. Підбережжя була церква. 1832 р. побудували дерев’яну церкву, покриту гонтою, посвячену Пресвятій Трійці. 1947-1955 рр. – храм було закрито. 2001 р.
відбулось освячення храму Святого Духа (православного обряду), який постав на
місці старого дерев’яного. 1998 р. освячено храм Пресвятої Тройці (греко-католицького обряду).
1915 р. у селі відкрили читальню «Просвіти», засновниками якої були Петро
Пристай, Йосип Рознятовський та Іван Дяків. При читальні діяв гурток з вивчення

З висоти пташиного польоту/ Депутатський корпус

Учні на подвір’ї школи / Народний вокальний жіночий колектив

From the height of the bird’s flight / Deputy corps

Pupils in the yard of the school / Folk women’s vocal collective
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письма, хор та аматорський драматичний гурток. Пізніше, 1961 р., в Підбережжі
відкрито сільський клуб, де розмістилась і бібліотека.
1944 р. тут було створено сільську раду народних депутатів, якою керував
виконавчий комітет на чолі з головою, заступником та секретарем. З 1951 р.
в Підбережжі існував колгосп «Шлях до комунізму». 1952 р. колгоспи в Гузієві та
Підбережжі об’єднали колективним господарством із центром у Гузієві, керував
Богдан Юрків.
1995 р. стараннями першого голови демократичної сільської адміністрації
Василя Юрківа у Підбережжі було відновлено сільську раду. 1998 р. головою
Підберезької сільської ради став Микола Кулак, а 2002 р. – його змінила на цій
посаді Надія Романів. Чітко сплановану роботу сільської ради (секретар Лідія
Корпан, бухгалтер Наталія Варик, спеціаліст із тендерних закупівель Віта Диндин
та землевпорядник Лідія Макота) неодноразово відзначало керівництво міста й
області. За головування Надії Василівни завдяки злагодженій діяльності депутатів
бюджет сільської ради зріс із 52 тис. грн. 2002 р. до 4 млн. 700 тис. грн. 2016 р.
Основним наповнювачем бюджету є «НГВУ Долинанафтогаз». Упродовж цих років
капітально відремонтовано приміщення сільської ради, ФАПу, Народного дому;
збудовано міст через р. Свіча, павільйон автобусної зупинки, першу чергу Підберезької ЗОШ І-ІІ ст., триває будівництво другої черги. Проведено центральний
водогін з питною водою, вуличне освітлення, розчищено й укріплення русла річок
Млинівки, Саджави, Свічі. У центрі села реконструйовано пам’ятник загиблим у
Другій світовій війні односельчанам та освячено фігуру Матері Божої і гранітну
книгу пам’яті. Відбійними стовпчиками облаштовано для безпеки руху центральну
дорогу. Зроблено ремонт доріг (щебеневе та тверде асфальтове покриття). Постійно ведуться поточний ремонт та облаштування мостів та доріг села. Виготовлено
проектну документацію на будівництво дитячого садка та спортивного і дитячого
майданчиків, налагоджено систему вивезення побутового сміття. Інформацію
про життя села оприлюднено на Інтернет-сторінці. На території сільської ради
працюють сім торговельних закладів, бібліотека, Народний дім, ФАП, відділення
зв’язку та Підберезька ЗОШ І-ІІ ст.
Українці – нація дуже стара, свою духовну культуру наші пращури почали творити
задовго до християнського періоду на українських землях. Багате традиціями та
народними ремеслами і село Підбережжя. З давніх-давен на р. Млинівка, а нині – на
р. Свічі, ставили льодяний хрест, біля нього вирубували ополонку у вигляді хреста.
Тут проводили обряд освячення водички-йорданички.
На початку ХХ ст., крім хліборобів, в селі були і ремісники. Як от знаний у Підбережжі й на всю околицю коваль Ілько Микитин з братами. Найкращим будівничим
був Федір Гаврилишин, пошивайком (той, що вмів пошивати хати соломою) – Андрій Хром’як. Ремонтували взуття кілька шевців. Найкращим кошикарем був Ілько
Микитин, якого 1935 р. на повітовій виставці в м. Долина нагородили першою
премією, а друге місце за свої вишивані роботи посіла Ганна Пристай. Відомими на
всю околицю кравчинями були сестри Ганна і Магдалина Пристай. Працювало три

temples: the temple of the Holy Spirit (orthodox rite), which is placed on the place
of the old wooden and Temple of the Holy
Trinity (Greek Catholic rite).
In 1915, the reading room Prosvita was
founded in the village. Later, in 1961, the
Village Club was opened in Pidberezhgha,
where the village library was located as
well.
In 1944, the Village Council of People’s
Deputies was established in the village. In
1952 village Pidberezhgha was combined
with village Guziiv with center in Guziiv. In
1995, by the efforts of the first Chairman
of the Democratic village administration,
Vasyl Yurkiv, the village council was restored in Pidberezhgha. In 1998 Mykola
Kulak became Head of Pidberezhgha village council, and in 2002 - on this position
he was replaced by Nadia Romaniv. The
well-planned work of the village council
has been repeatedly recognized by the
city and region authorities. During management of Nadiya Vasylivna, due to wellcoordinated work of deputies, the budget
of the village council increased from 52
thousand UAH in 2002 up to 4 million
700 thousand UAH in 2016. The main fillers of the budget are NNVU Dolina Naftogaz. Information about the village’s life
is highlighted on the Internet. On the territory of the village council successfully
work seven shopping centers, a library of
Pidberezhgha village, the People’s House,
point of first medical aid, Post Office and
Pidberezhgha Secondary School. Their
work has been repeatedly marked by
certificates and thanksgiving of different
levels of authority.
Pidberezhgha is a village of masters,
where the ability to create miracles from
a common willow is passed, we can say,
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Початок будівництва школи – заклали наріжний камінь міський голова В. Стебницький та сільський голова Н. Романів / Будівництво
другої черги ЗОШ за сприяння А. Диріва / Педколектив / Л. Василенко на виставці мистецьких робіт / Колектив «Віночок», кер. А. Березан
Start of school construction, laying the stone – town mayor V. Stebnytskii and Head of the village N. Romaniv / Construction of secondary school, second stage
with the assistance deputy of SC A. Dyriv/ Pedagogical stuff / L. Vasylenko – exhibition of arts / Collective «Vinochok», manager A. Berezan
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genetically. Weaving has become a fashion, and Pidberezhgha is rightly called the
Carpathian capital of weaving of willow.
Songs of Lyuba Yurkov sings the whole
Bolechiv region, and embroidered shirts
attract all Ukraine. Awarded with the diploma of the Ministry of Culture, Diploma
of the 1st degree and the anniversary
medal for preserving and distribution the
folk art of Prykarpatiya region and with the
name watch of the President of Ukraine.
Poems by Mikhail Lutchin (poet, journalist, member of the Union of Journalists
of Ukraine, now deceased) were included in the book of the authors of Dolyna
region «Anthology of the Region» and
«Capital of Frank’s Heart». A book of his
poetry «Prayer to the Savior» is being prepared for publication, patron of which became Pidberezhgha village council.
Lidiya Vasilenko – the head of the library since 2010 who is a representative of
the tradition, an artist who does not stop
at the achieved, creates new things. In
the list of her skills, which she generously
shares with children are the following:
embroidery, origami, vytynanki (cutting
out), beadwork, making pysankas. The author of a collection of poems «There is no
age in love, but love is from time immemorial». Under the scenarios and voice of
Mr. Lydia, the films «Art of Pidberezhgha
village» and «Art of Bolechiv town». The
owner of many letters and thanks, the
diploma of city and regional competitions. In 2008 she became one of the top
three librarians of the region, and in 2012
she was among the 100 best librarians in
Ukraine.
The youth Pidberezhgha village are
extremely gifted, and trainings based on
facilities of Peples’ House that has been
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водяні млини й тартак. Але найпопулярнішими заняттями були рибальство та лозоплетіння.
Підбережжя – село майстрів, де здатність творити дива із звичайної лози передається, можна сказати, генетично. На вишукані меблі, кошики, інші предмети
домашнього вжитку, виготовлені з обкорованої лози, є значний попит. Плетіння
стало модою, а Підбережжя по праву називають прикарпатською столицею лозоплетіння. Майстрами цієї справи є сім’ї Кулак, Олексин, Ріжків, Василенко, Пристай та інші.
Пісні Люби Юрків співає вся Болехівщина, а вишиванками милується вся Україна. Вона вишиває гладдю, хрестиком, але улюбленою є «низинка». Вперше роботи майстрині світ побачив 1974 р. на центральному телебаченні. Пізніше у Люби
Юрків було безліч виставок, брала участь у фестивалях. Нагороджена грамотою
Міністерства культури, Дипломом І ступеня та ювілейною медаллю за збереження
і поширення народного мистецтва Прикарпаття та іменним годинником Президента України.
Михайло Лутчин, нині покійний, був поетом, журналістом, членом Спілки журналістів України. Ще навчаючись у сьомому класі у районній газеті «Червона Долина»
надрукував свій перший вірш. Зараз готують до друку книгу поезій «Молитва на
Спаса», меценатом якої стала Підберезька сільська рада.
Виразом мистецьких традицій, митцем, який не зупиняється на досягнутому, творить щораз нове, є Лідія Василенко. У переліку її вмінь, якими щедро ділиться з дітьми – різноманітна вишивка, модульне орігамі, витинанка, бісероплетіння, писанкарство. Вона також автор збірки поезій «Немає віку у любові, та є
любов споконвіків». За сценаріями та з озвученням п. Лідії знято фільми «Мистецтво с. Підбереж» та «Мистецтво м. Болехів». Активна учасниця сільських свят,
організатор масових заходів у сільській книгозбірні, якою завідує з 2010 р. При
бібліотеці працюють гурток духовності для наймолодших та «Салон цікавих зустрічей». Книгозбірня і її завідувачка удостоєні багатьох грамот та подяк, дипломів
обласних конкурсів «Краща сільська бібліотека» 2011 і 2015 рр. та обласного конкурсу-презентації «Творчі таланти бібліотекарів Івано-Франківщини» (2012 р.).
2008 р. п. Лідія увійшла у трійку кращих працівників бібліотек області, а 2012 р. –
у сотню найкращих бібліотекарів України. Двічі бібліотеку з офіційним візитом
відвідали колеги із воєводської публічної бібліотеки ім. Е. Смолки польського
міста Ополе.
Молодь є надзвичайно обдарованою, а розвивати свої таланти допомагають
гуртки на базі НД, яким от уже 30 років керує Микола Войцешко: вокальний жіночий та дитячий, вокально-інстументальний, троїсті музики, танцювальний, художнього слова. Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Підбережанка», вокальне тріо «Мрія», танцювальний колектив «Віночок» (керівник Анна Березан) – учасники та переможці багатьох всеукраїнських, обласних, міських оглядівконкурсів та фестивалів. Іван Юрків – соліст балету «Foresight» (керівник Олександр
Лещенко), Віра та Надія Андріїва – випускники Львівської консерваторії, лауреати

Храм Пресвятої Трійці, УГКЦ / Йорданські хрести з льоду / Фігура Матері Божої та Книга пам’яті / Церква Святого духа, ПЦУ
Chursh UGCC «Holy Blessed Trinity» / Jordanian crosses of ice / Figure of the God’s Mother and Book of memory / Ukrainian orthodox church of «Holy Spirit»
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всеукраїнських та міжнародних конкурсів. 2009 р. НД став дипломантом Всеукраїнського огляду-конкурсу клубних сільських і селищних закладів культури.
Перша парохіяльна школа у Підбережжі була організована 1842 р. У 60-70-х рр.
минулого століття реконструювали її другий корпус та збудували третій. З 2011 р.
ЗОШ розміщена в сучасному триповерховому будинку в центрі села. Триває будівництво другої черги школи. 2002 р. директором школи призначено Лідію Сабадаш.
Педколектив працює злагоджено і творчо, учні – неодноразові переможці різних
конкурсів та олімпіад.
Працівники ФАПу віддані своїй справі і клятві Гіппократа. Сорок років віддала
служінню людям Наталія Владика, а вийшовши на заслужений відпочинок залишила
після себе гідну зміну – Іванну Юрків, Світлану Максим та Вікторію Проців. Від них
жителі села завжди мають моральну підтримку і кваліфіковану допомогу. За сумлінну
працю та відповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків неодноразово
нагороджені грамотами та подяками. На даний час триває капітальний ремонт нового приміщення ФАПу.
У Підбережжі здавна спорт відіграє значну роль у житті його мешканців. Нині
тут реалізують проект спортивного майданчика зі штучним покриттям та на стадії
завершення спортзал для жителів села. Підбережці пишаються досягненнями
Маркіяна Пилипіва (кандидат у майстри спорту 2014 р. в Литві, чемпіон України),
Юрія Проціва (тренер та майстер спорту з греко-римської боротьби), Василя Гуртовського, Анатолія Халацького, Івана та Миколи Процівих, Івана Юрківа, Івана
Чорнія, Петра Проціва, Миколи Рака, Романа Григорського, Ярослава Ріжка, Андрія Юрківа, Петра Барички, Олексія Рака (КМС України з греко-римської боротьби), Павла Сабадаша (майстер спорту з тайського боксу та з боїв без правил), Андрія Сабадаша (тренер команди пішохідного туризму), Вікторії Олексин, Ірини Проців, Ірини Дяків (КМС з пішохідного туризму). Першооснову усіх цих досягнень
закладено у Підберезькій ЗОШ на уроках фізкультури під керівництвом обдарованого та надзвичайно відданого своїй справі вчителя Мирона Герасима.
Підбережці займають активну життєву позицію. Не шкодуючи сил, часу і власної
техніки, вони допомагають розбудовувати село. Серед них найактивніші Степан Лисецький, Микола Дзюринець, Михайло Микитин, Микола Микитин, брати Проціви,
депутатський корпус. Часто відвідували сільську раду з різними цікавими пропозиціями і добрими порадами також Василь Гуртовський і Федір Матіїв.
Гордяться в селі своїми патріотами підполковниками, командирами частин НГУ
братами Василем і Дмитром Гуртовськими та Романом Халацьким, які в цей нелегкий
для України час несуть службу в зоні бойових дій. В Підбережжі не бракує і підприємців, допомагають у розвитку села та допомагають йому. Серед них найбільшими
меценатами є брати Проціви.
На високому рівні духовність підбережців. Про це свідчитьнаявність двох величних храмів, збудованих громадами села, і те, що шестеро односельчан, що обрали собі священицьку дорогу.
Громада – як єдиний живий механізм, що працює на благо рідного села і України.

headed by Mykola Voitseshko for 30 years, help to develop their talents. People’s
amateur female vocal ensemble «Pidberezhanka», vocal trio «Mriya», dance group
«Vinochok» (leader A. Berezan) are participants and winners of All-Ukrainian, regional and city competitions and festivals.
Ivan Yurkiv is a soloist of the «Foresight»
ballet (headed by A. Leshchenko). Vira and
Nadia Andreev are graduates of the Lviv
Conservatory, laureates of All-Ukrainian
and international competitions. 2009 the
People’s House became a diploma winner
of the All-Ukrainian Competition of Village
club and cultural establishments.
The first parochial school in Pidberezhgha was organized in 1842. By 2011, children were trained in adapted premises. At
present, a modern three-storeyed school
was built in the village center, whose director is Lydia Sabadash.
Employees of the point of first medical
aid (headed by Ivanna Yurkiv) are people,
devoted to their work and the Oath of
Hippocrates. In their person, villagers always have moral support and qualified
help. At present, the overhaul of the new
premises of the point of first medical aid
is in progress.
In Pidberezhgha sport has always played a significant role in the lives of its inhabitants. The project of the sports ground
with artificial cover is being implemented.
Villagers are proud of the achievements of
their masters and candidates for the master of sports of Ukraine for arm-resting,
Greco-Roman wrestling and hiking tourism. The beginning of all these achievements is laid on the physical-training lessons of the Pidberezhgha secondary school under the management of the highly
committed teacher Miron Gerasim.

Нарада у сільського голови / Вечірнє Підбережжя / Центральна вулиця / Автобусна

Зі свердловини видобувають «чорне золото»

Meeting of the village chairman / Pidberezhgha in the evening / Central street / Вus stop

Well of «black gold»
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Село Новоселиця
Виконавчий комітет Новоселицької сільської ради
77541, Івано-Франківська область, Долинський р-н,
с. Новоселиця, вул. Шевченка, 25

Village of Novoselytsya
Executive Committee of Novoselytsya village Council
25, Shevchenka St., v. Novoselytsya, Dolyna district,
Ivano-Frankivsk region, 77541

Ісайчук Роман Володимирович
сільський голова
Roman Isaychuk
head of the village

The village Novoselytsya sprawled on
the right bank of the river Svicha to the
northwest from the village of Vygoda. The
distance to the district center, Dolyna town
is 7 km. The total area of the village is 1,066
hectares. Near the village is Dolyna-Khust
motorway. At the toponymic card of the
district recorded one village under this
name. The village is surrounded with forest, there is river Svicha. Variety of nature is
pleasant not only for the residents of the
village, but also for guests.
Today Novoselytsya is a successful village, which strives to keep up with the
times, there are 454 yards here, where 1,420
people live. There are 14 enterprises in the
village. There are three sawmills, a greenhouse vegetable plant, an asphalt plant, a
treatment plant, medical recreation complex «Druzhba», a felsher-obstetric station,
a branch of post office, a club, a library. On

+380 34 77 6-11-72
novoselica.sr.if@ukr.net

Село Новоселиця розкинулося на правому березі р. Свічі на північний захід від
селища Вигода. Віддаль від села до районного центру – м. Долини – 7 км. Загальна
площа – 1 066 га. Біля села проходить автомагістраль Долина – Хуст. До Новоселиці
прилягають ліс, р. Свіча. Природне різнобарв’я милує око і жителям села, і гостям.
Раніше, як подає Йосифінська метрика – перший поземельний кадастр Галичини
(1785-1788 рр.), – на території Долинщини існувало дві Новоселиці – Вижня і Нижня.
Нині на топонімічній карті району зафіксовано одне село під такою назвою. Перша
письмова згадка про село міститься в документі 1657 р. Біля села за Свічею на
стрімкій горі, в урочищі «Замчище», колись стояв оборонний дерев’яний замок, що
був збудований у ХІІ ст. князем Острозьким і простояв до кінця ХІV ст. Дослідники
Бойківщини стверджують, що саме тут, на лівому березі р. Свіча, ще в часи Галицької
Русі, була фортифікаційна споруда (залога) – один з оборонних пунктів, де княжі
люди стерегли переходи через Карпати. Збереглися сліди цієї давньої споруди, а
гора називається Замчище. Сьогодні – це природний заповідник. На голих скелях
урочища ростуть реліктові сосни. На вершині гори Замчище в різні часи люди
знаходили всякі старожитності. Урочище «Осій» (гірський хребет, на якому височить
гора Замчище) багате на залізну руду. Поклади руди є і на самій горі Замчище, її
в давнину тут добували і плавили в плавильних печах. За давніми переказами,
шість плавильних печей розміщувались на Дарваєвому березі. Князь Острозький
побудував замок для охорони дороги з Галицько-Волинського князівства на угри
(тепер Угорщина). Сьогодні ця дорога йде через Вигоду на Вишківський і Торунський перевали. Замок слугував кордонною заставою Галицько-Волинського князівства на межі з уграми, що дозволяло контролювати перевал через Карпати. Замок
на горі Замчище приймав на себе удари ворожих військ. ХІІ-ХІІІ ст. під час походів
монголо-татарської орди на західні землі України, замок було зруйновано, князівське поселення остаточно знищено. Замок князя Острозького проіснував до розпаду Галицько-Волинського князівства наприкінці ХІV ст. Тож на підставі історії гори
Замчище, розташованої на території Новоселиці, можна стверджувати, що виник-

Новоселицька сільська рада / Сільський клуб та бібліотека / Працівниці виконавчого апарату сільської ради та бібліотеки / Народний
аматорський фольклорно-етнографічний колектив «Вишиванка»
Village council of Novoselytsya / Village club and library /Stuff of village council and library / Amateur folk-ethnographic collective «Vyshyvanka»
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нення цього села пов’язане із заснуванням оборонного укріплення, біля якого в
давнину селився ремісничий люд. А назва села відображає сам факт виникнення
нового бойківського поселення.
1901 р. тут збудували дерев’яну церкву св. Архистратига Михаїла, в якій проводяться богослужіння і по нині. 1914 р. в селі відкрили першу початкову школу,
в якій навчалося 130 дітей. Першою вчителькою була Люба Іванівна Гулийчук (Мицько). 1935 р. школа була двокласною. В селі також збудували декілька магазинів.
В урочищі «Камениця» працював водяний млин. Через село було прокладено залізничну колію та збудовано залізничну станцію. По цій колії їздив потяг із двома
вагонами за маршрутом Долина – Вигода. З приходом польської влади в селі збудували тартак, а також меблевий цех, де виготовляли гнуті крісла. В цеху працювали переважно місцеві жителі. Пізніше цех згорів, а фундамент залишився й по
нині. 1922 р. поляки спорудили лісозавод, де встановили пилораму. Тут працювали
більшість людей з вижньої (тобто верхньої) частини села, а нижня, що називалася
Шляхтою, займалася сільським господарством.
У період між світовими війнами в селі працювала читальня «Просвіти». Вона
поділялась на чоловічу, організатором якої був писар громади Василь Григорович
Пилипів, і жіночу частину, яку очолила Параска Семенівна Голуб. Діяли товариство
«Січ» та кружок «Сільський господар». Староство і суд знаходились в Долині, пошта
і телеграф – у Вигоді.
Незадовго до проголошення української Незалежності, 1990 р., біля сільської церкви насипали могилу борцям за волю України. Під час її урочистого відкриття присутні почули, що на дні могили покладено капсулу з рефератом, написаним тодішнім головою сільської ради М. І. Голубом. Встановлено обеліск воїнам, що полягли в бою з нацистськими загарбниками. У селі є декілька пам’ятних
хрестів. На одному з них, що біля церкви, написано: «Пом’яни, Господи, душі рабів
твоїх, громадян Новоселиці, голови свої за Україну поклавши у 1914-1919 роках».
У списку з 37 осіб є і прізвище невідомого солдата із Самбірщини, який загинув у
Новоселиці.
Тепер це успішне село, яке прагне йти в ногу з часом. Тут налічується 454 двори, де мешкають 1 420 осіб. Плідно працює апарат виконавчого комітету Новоселицької сільської ради на чолі з головою Романом Володимировичем Ісайчуком,
уродженцем Новоселиці. На території села діє 14 підприємств, у т. ч. три пилорами,
теплично-овочевий комбінат, асфальтовий завод, очисні споруди, ЛОК «Дружба»,
фельдшерсько-акушерський пункт, відділення зв’язку, клуб, бібліотека. На території
села споруджено об’єкти лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Прикарпаттрансгаз». У Новоселиці планують збудувати сонячну
електростанцію, яка займатиме площу близько 13 га землі. Село газифіковано, жителі мають доступ до Інтернету, існує мережа водопостачання, також планують
провести мережу водовідведення. На території села працює лікувально-оздоровчий комплекс «Дружба» – відомий дитячий заклад в Україні. Вперше він прийняв
дітей 1985 р. Відтоді тут оздоровилося понад 50 тисяч хлопчиків і дівчаток, батьки
яких працюють у нафтовій, газовій і хімічній промисловості Івано-Франківщини та
Львівщини, а також з Києва, Чорнобильської зони, з інших регіонів України. Розташований комплекс у чудовому хвойному карпатському лісі.

the territory of the village there were built
objects of line production board of mainline pipelines of UMG «Prykarpatransgas».
The executive committee of Novoselytsya village Council works effectively; it
is headed by Roman Isaychuk, a nativer of
the village, married, father of two children.
In 2006 he graduated from the Institute
of Entrepreneurship and Advanced Technologies at the National University «Lvivpolitechnika» and received a bachelor’s
degree in the field «Economics and Business» and received a bachelor’s qualification in the field «Economics and Entrepreneurship». In 2007 graduated from the
Institute of Entrepreneurship and Advanced Technologies at the National University «Lvivpolitechnika» and received a fulltime education in the specialty «Finance»
and obtained a qualification of a finance
specialist. In 2006-2010, he worked in the
banking sphere at JSCIB «UkrSibbank» and
PJSC Prominvestbank in Ivano-Frankivsk,
took the position of head of the department. Since November 2010, he was elected the head of the village Novoselytsya.
He is also the chairman of the Association
of Village Heads of Dolyna district and the
chairman of the Association of young
chairmen of Prykarpatiya. By character he
is calm, balanced, he expresses his views
actively and reasonably, friendly, sociable,
able to analyze and think logically.
Village head, being young, purposeful
person, has made a lot of useful things for
the village, and he planned even more for
the future. So, about 13 hectares of land for
the construction of a solar power plant was
given to Novoselytsya. The village is gasified and telephoned. At the beginning of
1917 a water supply network was carried
out. It is planned to conduct a network dewatering.
On the territory of the village health
and recreation complex «Druzhba» is ope-

Фельдшерсько-акушерський пункт і відділення зв’язку / ЗОШ I ст. / Гості на святі останнього дзвоника у школі / Теплично-овочевий комбінат / Садиба зеленого туризму «Роздоріжжя» / Садиба зеленого туризму «ORTUS»
Medical outpatient point and post office / Elementary school of Novoselytsya / Guests at school holiday of last studying day / Greenhouse vegetable enterprise/
Building of green tourism «Rozdorijia» / Building of green tourism «Ortus»
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СЕЛО
rating, which is a well-known children’s establishment in Ukraine. For the first time it
welcomed children in 1985.
Since then, more than 50 thousand
boys and girls, whose parents work in the
oil, gas and chemical industries of IvanoFrankivsk region and Lviv region, as well
as from Kyiv, the Chernobyl zone and the
whole Ukraine, have improved their health
there.
The complex is located in a wonderful
coniferous Carpathian forest (the territory
of Novoselytsya village council), distance
four kilometers from the district center
Dolyna of Ivano-Frankivsk region. Each year, more than 70% of children with great
pleasure come to rest in «Druzhba» and
encourage their friends to come there either. That is why something is constantly
changing and updating here so that children would like to come here again. When
creating a program for recovery and rest,
first of all desire of children are taken into
account. Every shift in the recreation complex «Druzhba» is held a day of self-gov-

НОВОСЕЛИЦЯ
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На території села діє церква святого Архістратига Михаїла ПЦУ. Хрестоподібний, п’ятикупольний, дерев’яний храм, збудований 1901 р. за кошти місцевої громади. Іконостас чотириярусний, різьблений, позолочений; ікони писані на полотні.
Дзвіниця побудована разом із храмом. Настоятелем церкви є протоієрей Зиновій Юкіш.
Новоселицька початкова школа хоч і невелика, але затишна. У сільському клубі
діє народний аматорський фольклорно-етнографічний колектив «Вишиванка».
Працюють гуртки художнього читання, драматичний, вокальний, керівником яких
є завідувач клубу Г. Ф. Семенишин.
У приміщені сільського клубу функціонує бібліотека. Кожного року поповнюється її фонд. При бібліотеці діє клуб за інтересами «Лелечата». Завідує закладом
Н. І. Якимів. У селі живуть талановиті й успішні люди. Розвивається спорт, щороку
команди села Новоселиці беруть участь у сільських спортивних іграх, присвячених
Дню незалежності України, і займають призові місця. В селі народилася чемпіонка
Європи з вільної боротьби Марія Василівна Костенко (Лівач) (03.09.1991 р. н.), вона
восьмиразова чемпіонка України серед молоді, 2008 р. стала призеркою першості
України серед дорослих, переможницею чемпіонату Європи серед кадетів у Латвії
та Призеркою чемпіонату світу серед юніорів. 2012 р. Марія посіла перше місце
серед юніорів у ваговій категорії до 48 кг на чемпіонаті України (м. Ковель) та друге
місце у змаганнях на кубок України. 2013 р здобула золоту медаль на Універсіаді
України у м. Львові та виборола ліцензію на світову Універсіаду, на якій здобула
третє місце. Її сестра Оксана Василівна Лівач (14.05.1997 р. н.) теж є майстром спорту
України міжнародного класу. Вона чемпіонка України, чемпіонка світу та Європи
серед кадетів, чемпіонка Європи і призерка світової першості серед юніорів, чемпіонка Європи U 23.

Молодь Новоселиці на сільських спортивних іграх / Чемпіонка Європи з вільної боротьби Марія Костенко (Лівач) / Оксана Лівач, чемпіонка
світу та Європи серед кадетів, чемпіонка Європи та призерка першості світу серед юніорів, чемпіонка Європи U23 / ЛОК «Дружба»
Youth in village sport games / Champion of Europe of free fighting – Maria Kostenko (Livach) / Oksana Livach – Champion of World and Europe among cadets,
Champion of Europe and Winner of the World among juniors, Champion of Europe U23 / MRC «Druzhba»
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Жителі Новоселиці ніколи не були байдужими громадянами своєї Держави.
Багато з них полягло за незалежність України в минулому, а нині захищають нашу
державу від ворога на сході 13 жителів села: Артур Романович Глушак, Олег Володимирович Мельник, Василь Ігорович Семків, Андрій Васильович Лопух, Андрій
Дмитрович Марчак, Віталій Іванович Возіян, Мар’ян Миколайович Хомишин,
Микола Іванович Андраш, Василь Богданович Михайлів, Нестор Ігорович Ткач,
Ростислав Ігорович Ткач, Віктор Юрійович Якубець, Ростислав Ігорович Кос. Не повернувся з АТО Ігор Іванович Денисів – солдат, снайпер 15-го окремого гірськопіхотного батальйону. Народився він 17 жовтня 1976 р. у селі Новоселиця. 8 червня
2014 р. мобілізований до лав ЗСУ. Проходив службу у 128-й гірсько-піхотній бригаді
(м. Мукачево). Загинув Ігор Іванович Денисів 1 лютого 2015 р. внаслідок мінометного
обстрілу блокпосту «Хрест» під м. Дебальцевим Донецької області. Залишилися
дружина, двоє дітей – 14-річний син та 12-річна донька. Похований у с. Княжолука
Долинського району Івано-Франківської області. Указом Президента України від
26 лютого 2015 р. за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Ігор
Денисів нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). 13 травня
2015 р. в селищі Вигоді на фасаді місцевої школи, де він навчався, урочисто відкрито
меморіальну дошку Герою АТО з Долинщини. Розповідається про Денисіва Ігоря
Івановича у книзі «Горять свічки на серці України». – Івано-Франківськ, Місто НВ,
2015. - С.75-76.
Село славне своїми жителями, воно розвивається й оновлюється, бачить своє
майбутнє. Тут роблять все, щоб воно було затишним та комфортним. Завжди раді
тут гостям, готові до співпраці з інвесторами. Новоселиця завжди підставить країні
своє плече.

ernment, where role of pedagogical work
is performed by senior students. Children
are offered interesting and varied vacation. Since 2007 «Druzhba» has worked on
a lease basis (self-financing), not receiving
any help and benefits from the state, while
paying all the taxes on general bases and
rent to NPLU «Dolyna Naftogaz». According to the results of the state certification in
July 2010, recreation complex «Druzhba»
was awarded first place and higher category among analogue establishments of
Ivano-Frankivsk region, and in August 2015
again higher category and the first place
was again assigned.
More detailed information about rest
and recreation in recreation complex «Druzhba» on website http://druzba.com.ua/
info/.
On the territory of the village is the
church of the UAOC of St. Archangel Mychail which is cross-shaped, five-domed,
wooden. Built in 1901 by the funds of community. The iconostasis is four-rowed, carved, gilded; Icons are on canvas.

Церква св. Архістратига Михаїла ПЦУ / Пам’ятник борцям за волю України / Вічна пам’ять герою АТО Ігорю Івановичу Денисіву / Символічна
могила Січових стрільців
Сhurch of the UAOC of St. Archangel Mychail / Monument to fighters for freedom of Ukraine /Eternal memory to hero of ATO Igor Denysiv / Grave to Sich Riflemen
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Село Гериня
Виконавчий комітет Геринської сільської ради
77521, Івано-Франківська область, Долинський р-н,
с. Гериня, вул. Шевченка, 22

Village of Herynya
Executive Committee of Herynya village Council
22, Shevchenka St., v. Herynya,
Dolyna district, Ivano-Frankivsk region, 77521

Макара Віктор Зіновійович
сільський голова
Viktor Makara
head of the village

Herynia village occupies an area of
56,5 km sq., There are 423 farms, 1 310 inhabitants live here.
Due to the implementation of the regional competition for local government
projects and programs and the SwissUkrainian project «DESPRO» in the village,
a major overhaul of the street water pipeline system with a length of 1,700 m was
carried out, a new water supply of 6,870
m was constructed, street lighting reconstruction and new street lighting system
with with energy-saving lamps was created. The coast strengthening of Gerynka
River is in process and it is financed by the
regional budget. There have been carried
out capital repairs (insulation of the fa-

+380 34 77 30-4-40
+380 66 248-59-55
herynia.sr@ukr.net

Село

Гериня Долинського району займає площу 56, 5 км2. За даними
статистики 1886 р. в с. Герині було 500 жителів, а на 2017 р. є 423 господарства
та проживає 1 310 осіб. Село розташоване біля траси Долина – Стрий. Останніми
роками Гериня розбудувалась і стала передмістям Болехова. В селі бере початок
однойменна річка, яка ділить його на дві частини. Жителі займаються городами,
домашнім господарством і працюють переважно в Болехові. Проходячи повз
красиві будинки, неможливо не милуватися присадибним декором: дерев’яні
млини, колодязі-журавлі, вози з сіном і гарбузами, скульптури і фонтанчики. Уздовж
доріжок посаджені самшити, туї, хризантеми та інші рослини. Старі будинки люди
використовують для господарських потреб – як майстерні або склади.
Перша письмова згадка про село Гериню відноситься до 1371 р. Раніше село
називалося Дириня. 1939 р. в селі проживало 860 мешканців (760 українців, 70 латинників, 30 євреїв). У Герині діє церква Вознесіння Господа Нашого Ісуса Христа
української греко-катилицької церкви. Церква побудована 1990 р. на місці, де
було спалено стару за комуністичних часів. Дерев’яну церкву знищили за наказом
дільничного, що виконував вказівки начальників колишнього союзу. На згадку про
святиню уціліла дерев’яна дзвіниця. Побудовано в селі будинок сільської ради, клуб,
бібліотеку, ФАП, відділення зв’язку. З нагоди 625-річчя першої письмової згадки про
с. Гериня 1996 р. біля адмінбудинку сільської ради було встановлено пам’ятник Т.
Шевченку.
Завдяки результативній участі в обласному конкурсі проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування та у швейцарсько-українському проекті «DESPRO» в селі капітальн відремонтували вуличний водопровід протяжністю 1 700 м,
збудували новий водопровід протяжністю 6 870 м, реконструювали існуюче вуличне
освітлення та провели нове вуличне освітлення зі встановленням енергоощадних
ламп. Проводять берегоукріплення на р. Гериньці за кошти обласного бюджету.
Капітально відремонтовано (утеплено фасад) приміщення ФАПу та сільської ради,

Церква Вознесіння Господа Нашого Ісуса Христа УГКЦ / Капличка на честь Івана Хрестителя / Бюст Т. Шевченка / Сільські діти
Church of the UGCC Ascension of Our Lord Jesus Christ of the Cross / Chapel in honor of John the Baptist / Bust of T. Shevchenko / Тhe children sat down
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клубу та бібліотеки. 99 % жителів Герині мають природний газ та 95,8 % – центральне
водопостачання.
В селі компанія «Еко Енергія» змонтувала мережеву сонячну електростанцію,
що працює за «зеленим» тарифом, для будинку. Встановлена станція потужністю 33
кВт призначена для забезпечення приватного домогосподарства електроенергією
та продажу її надлишків за «зеленим» тарифом. Вона дає змогу виробити 31 832,56
кВт/год. електроенергії протягом року роботи для умов Івано-Франківської області.
Вартість кіловата за «зеленим» тарифом становить 0,18 € цента, що дозволить за
рік роботи електростанції отримати прибуток 5 729,86 Євро. При її будівництві
використано 122 полікристалічні сонячні панелі RISEN RSM60-6 270W, автоматику
змінного струму ETI та трифазний мережевий інвертор HUAWEI Sun – 33 KTL-A.
Сонячні батареї встановлено за допомогою системи кріплення зі сталевого гнутого
профілю з подальшим нанесенням антикорозійного покриття (оцинковка).
Село пам’ятає своїх героїв у Першу світову війну, і після. Під час Другої Світової
війни багато місцевих мешканців воювало і загинуло за вільну Україну. Пам’ять героїв вшановують дотепер. Це Герасимів Володимир Дмитрович (псевдо «Муха») –
стрілець УПА, загинув 1947 р. в с. Гериня; Гошовський Василь Іванович (1919 р. н.) –
помер після поранення під час більшовицької облави 1949 р.; Дуплеца Йосип
(1919 р. н.) – розстріляний німцями 1941 р.; Кос Василь Васильович (1925 р. н.) –
стрілець УПА, загинув 1947 р.; Кос Микола Васильович – розстріляний енкаведистами під час облави, коли повертався із церкви додому; Креховецький Микола
Іванович (псевдо «Старий», «Бистрий», 1909 р. н.) – член ОУН, станичний, він 1948 р.
оточений облавниками в хаті Миколи Юзьківа, вступив у нерівний бій із енкаведистами – убивши кількох ворогів, відстрілювався до останнього патрона, потім підірвався гранатою; Слабіна Степан Васильович – станичний с. Гериня, загинув у листопаді 1946 р.; Юзьків Микола – симпатик ОУН, загинув на порозі своєї палаючої
хати під час більшовицької облави на «Бистрого». Багато жителів села було заарештовано та засуджено за допомогу українським повстанцям: Гошовський Іван
(1912 р. н.) – засуджений за зв`язок із підпіллям ОУН-УПА; Гошовський Богдан Іван –
заарештований за зв`язки із підпіллям ОУН-УПА; Лавринович Микола Іванович –
заарештований під час служби в Червоній армії за зв`язки із підпіллям ОУН-УПА;
Пуняк Василь Йосипович (1914 р. н.) – був секретарем сільської ради, засуджений
1948 р. за зв`язок із підпіллям, помер в недовгім часі після повернення із неволі;
Степаняк Йосип (1917 р. н.) – засуджений за зв`язок із підпіллям ОУН-УПА, після
повернення із тюрми, втративши в неволі здоров`я, незабаром помер; Тинкалюк
(Король) Степанія Миколаївна (1923 р. н.) – член ОУН з 1945 р., зв`язкова, медсестра
УЧХ, заарештована 1951 р. і засуджена на 25 літ неволі, до 1956 р. відбувала строк
в місті Інта Комі АРСР, звільнена 1956 р. за амністією; Тинкалюк Микола Савович
(народився 1928 р. в с. Снідавка, що на Косівщині) – засуджений 1947 р. за участь в
ОУН-УПА на 25 літ неволі.
Пам’ятаючи про героїв минулого, в Герині виховують сучасних героїв. Нині село
повноцінно живе і розвивається, впевнено крокує в майбутнє. Тут впроваджують
передові технології, поліпшують побут мешканців, реалізовують європейські стандарти життя.

cade) of the medical outpatient point and
the village council as well as major repairs
of the club and the library. In the village,
99% of people have natural gas and 95,8%
have central water supply.
The village fully lives and develops,
confidently steps into the future, implementing advanced technologies, improving the quality of life for inhabitants of the
village.
The company «Eco Energy» installed
a networked solar power plant in the village that works under the «green» tariff for
home. The installed power plant of 33 kWt
is designed to provide private households
with electricity and sell its surpluses at the
green tariff. The solar power plant makes it
possible to produce 31 832.56 kWh electricity during the year of operation for the
conditions of the Ivano-Frankivsk region.
The cost of a kilowatt for a «green» rate is €
0.18 per cent, which will allow to get profits of € 5,229.86 per year. During the construction of a network solar power station
for the building, 122 polycrystalline solar
panels RISEN RSM60-6 270W, ACI alternating current ETI and three-phase network
inverter HUAWEI Sun-33 KTL-A were used.
Solar panels are installed with the help of
a mounting system made of steel bent
profile with subsequent application of anti-corrosion coating (galvanizing).
Gerynia remembers its heroes, during
World War II, many residents fought and
died for freedom of Ukraine, the names of
the heroes are well-known and respected
by the inhabitants so far.
Keeping in memory the heroes of past
years, residents bring up modern heroes.
Today, the village fully lives and develops,
confidently steps into the future, embodying advanced technologies, improving
the quality of life of the villagers and implementing the standards of European life.

Сонячна електростанція / Магазин у селі / Придорожня каплиця / Дерев’яна дзвіниця / Пам’ятник борцям за волю України / Стара забудова
Solar Power Plant / Rural store / Roadside Chapel / Wooden bell tower / Monument to the fighters for the freedom of Ukraine / The old building of the village
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Село Гошів
Виконавчий комітет Гошівської сільської ради
77520, Івано-Франківська область, Долинський р-н,
с. Гошів, вул. Т. Шевченка, 19

Village of Hoshiv
Executive Committee of Hoshiv village Council
19, T. Shevchenkа St., v. Hoshiv, Dolyna district,
Ivano-Frankivsk region, 77520

Яремко Віра Михайлівна
сільський голова
Vira Yaremko
head of the village
In various diplomas of end of the XIV
century there are mentions about village
Goshiv, which was first mentioned in 1393,
the second mention in 1494. The historical mention of the first foundation of the
monastery in Нoshiv dates back to 1570.
The first monastery and the small wooden
church were built south of Yasnaya Gora
in the valley - in the Black Dilok. Now here
works women’s monastery of the Congregation of the Sisters of the Holy Family. In
2001 a new parish church of St. Nicholas
was built on the place of the burnt wooden church. The territory of Goshiv Village
Council includes one populated area with
a total population of 2012 people, the
number of households is 553, the area of
Goshiv is 694,6 hectares. Two mountain rivers Luzhanka and Svicha flow through the
village.
There are nine trading companies and
two dining rooms, gas stations, a village
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Де ліс зелененький взяв храм у долоні,
А сам монастир є неначе в полоні,
Де молиться вітер вночі місяченьку,
Там люди благають завжди Божу Неньку.

На розкішному Галицькому підгір’ї, де пробігає гостинець між містами Долиною і Болеховом, біля підніжжя Карпат, серед мальовничих просторів лежить
старовинне село Гошів, засноване у сиву давнину біля тракту з давнього Львова на
Гуцульщину і Буковину. В різних грамотах кінця XIV ст. є згадки про с. Гошів: перша
відноситься до 1393 р., друга – до 1494 р.
Привертає до себе увагу кожного, хто проїжджає селом, Ясна гора, на якій
уже здалеку видно велику муровану церкву, а біля неї – монастир. Саме в цій
церкві зберігається чудотворна ікона Божої Матері, тому народ здавна називає цю
гору Ясною горою. Історична згадка про перше заснування монастиря в Гошеві
датується 1570 р. Перший монастирок і малу церківку з дерева було збудовано на
південь від Ясної гори в яру – Чорнім Ділку. Монастир почав розвиватися в другій
половині XVII ст. – першій половині XVIII ст. Першу Службу Божу по довгих роках
осквернення храму насмілився відправити на Ясній горі колишній політв’язень о.
Ярослав Лесів, один із тих, кому було дороге духовне надбання монастиря. Іще в
застійні роки він бив у дзвони людської пам’яті, щоб відродити віру батьків. У грудні
1989 р. монастир було повернуто його законним власникам – Чину СВВ. Почалося
відродження монастиря, проведено ремонтні, оздоблювальні і реставраційні роботи. Освячено відроджену церкву 1996 р.
У Гошеві функціонує також жіночий монастир Згромадження Cестер Пресвятої
Родини. Камінь під будову нової гошівської жіночої обителі посвятив тодішній глава
УГКЦ Блаженний Мирослав-Іван кардинал Любачівський. Нині монастир пропагує
духовний розвиток людини, навчає дітей, займається благодійністю.

Адміністративний будинок Гошівської сільської ради

Монастир Згромадження Сестер Пресвятої Родини в с. Гошів

Administrative building of Hoshiv village council

Monastery of the Congregation of the Sisters of the Holy Family in village Hoshiv
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2001 р. побудували нову парафіяльну церкву св. Миколая Чудотворця на місці
спаленої дерев’яної церкви. На роздоріжжі Болехів – Долина 1990 р. з ініціативи
громади села висипано нову символічну могилу – пам’ятник борцям за волю України. Біля підніжжя Ясної гори на кошти меценатів Долинщини встановлено статую
Матері Божої, авторами якої є скульптор Василь Ярич і архітектор Роман Козій. У
селі біля адмінбудинку сільської ради стоять пам’ятник загиблим на фронтах Другої світової війни та Хрест жертвам голодомору в Україні 1932-1933 рр. Повстанська
могила насипана на сільському цвинтарі. Тут також є могила родин священиків
Горникевичів і Щуровських та сестер Згромадження Пресвятої Родини. Окремий
цвинтар розташований на Ясній горі – там поховані монахи Чину отців Василіян.
Дубові хрести встановлені в урочищах Вільшина і Підполина – на місці загибелі українських повстанців, а також у Чорному Ділку – на місці заснування першого монастиря.
Гошівська сільська рада включає в себе один населений пункт – с. Гошів, де
живе 2012 осіб, кількість домогосподарств – 553, площа Гошева – 694,6 га. Через
село протікають дві гірські річки – Лужанка і Свіча.
Тут діють дев’ять торговельних підприємств та дві їдальні, розташована АЗС,
функціонують сільський клуб та бібліотека, Гошівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ст., відділення зв’язку. Медичну допомогу надають у фельдшерсько-акушерському
пункті, а також у стаціонарі Долинського протитуберкульозного диспансеру на 50
ліжок. Є спорткомплекс із футбольним полем, волейбольною площадкою і біговими
доріжками. Особливо популярний у селі футбол, спортивну честь Гошева захищає
команда «Прикарпаття». 2015 р. сільська рада зайняла перше місце на обласному
конкурсі «Краща спортивна громада».
Проводяться роботи з благоустрою села. Встановлено пам’ятний знак героям
Небесної Сотні. Забезпечено вуличним освітленням усі 16 вулиць, заасфальтовано
чотири, прокладено бруківку на вулиці, що веде до сільського кладовища. Село
газифіковане, є центральне водопостачання, послуги мережі Інтернет. Існує зручне сполучення Гошева з районним та обласним центрами. Через село проходить
дорога державного значення «Стрий – Чернівці – Мамалига». 2013 р. Гошівська сільська рада стала переможницею щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений
пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку».
2017 р. тут розпочали будівельні роботи на важливому соціальному об’єкті:
реконструюють з добудовою незавершене будівництво Будинку культури під навчально-виховний комплекс.
У селі є одна релігійна громада – УГКЦ. Функціонують Гошівський Святопреображенський Василіянський монастир, монастир Згромадження Сестер Пресвятої
Родини, парафіяльна церква св. Миколая-Чудотворця. В користуванні вірян три культові будівлі, одна з яких (монастир отців Василіян, церква Преображення Господнього на Ясній горі) є пам’яткою архітектури та містобудування ХVІІІ-ХІХ ст. Триває
реалізація проекту в сфері паломницького туризму – будівництво комплексу «Дім
паломників Гошівського Святопреображенського Василіянського монастиря».
З кожним роком розвивається і набуває сучасних рис славний з давніх-давен
Гошів – село добрих і працьовитих людей, які прагнуть зробити його красивим і
впорядкованим.

club and village library, Нoshiv secondary
school of I-III degrees, and a post office in
the village. Medical care is provided at medical outpatient clinics, as well as in the
hospital of Dolyna anti-TB hospital. There
is sports complex with a football field, volleyball area and running tracks. Particularly popular in the village is football. The village football team «Prykarpattya» functions, in 2015 the village council took 1st place in the regional contest «Best sports community».
Works are being carried out on the improvement of the village. A memorable
sign for the heroes of Heavenly Hundreds
was installed. Street lightning is provided,
streets are asphalted. The village is gasified,
there is central water supply, services of
the Internet network. There is a convenient
connection with the district and the regional center. The central road of state significance «Stryi-Chernivtsi-Mamaliga» passes through the village. In 2013, the Нoshiv Village Council became the winner
of the annual All-Ukrainian Competition
«Village of Best landscaping and Support
of Public Order».
In 2017, the construction works on the
object «Reconstruction with the completion of unfinished construction of the house of culture for educational complex in
the village of Нoshiv, Dolyna district of Ivano-Frankivsk region» began.
In the village there is one religious community of the UGCC, Нoshiv Holy Transfiguration Basilian Monastery, the monastery
of the Congregation of the Sisters of the
Holy Family in village Нoshiv, parish church
of St. Nicholas. In use there are three religious buildings, one of which (the monastery of the Basilian Fathers, the Church of
the Transfiguration of the Lord on Yasnaya
Gora) is a monument of architecture and
urban construction of the XVIII-XIX centuries.

Гошівський Святопреображенський Василіянський монастир / Статуя Матері Божої, символічна могила Січових cтрільців, пам’ятний
знак героям Небесної Сотні
Hoshiv Holy Transfiguration Basilian Monastery / Statue of the Мother of God , Symbolic grave of the Sich archers, memoriable sign to heroes of Heavenly
Hundred
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Село Яворів
Виконавчий комітет Яворівської сільської ради
77524, Івано-Франківська область, Долинський р-н,
с. Яворів, вул. Шевченка, 92

Village of Yavoriv
Executive Committee of Yavoriv village Council
92, Shevchenkа St., v. Yavoriv, Dolyna district,
Ivano-Frankivsk region, 77524

Питлик Зеновій Михайлович
сільський голова
Zenoviy Pytlyk
head of the village
The village Yavoriv, founded in 1593, adjoins the district center – town Dolyna. It is
located in the foothills of the Carpathians.
Since 1950, oil and gas have been mined
here. On the lands of the village council 116
wells were drilled, there is a number of production facilities. Many residents of Yavoriv
work here, and the main source of revenues
to the rural budget is the payment of hydrocarbon producers for land lease.
1270 people live in Yavoriv. There is acting secondary school of I-II degrees. Here in
recent years, at the expense of the village
council, a modern boiler house was built, the
windows were replaced to energy-saving.
On the territory of the school a system of settlers for biological treatment of sewage by
European technology was installed. At present, 89 pupils are in the establishment, and
10 children attend a preschool group. Each
year, the village council allocates large funds
for the ongoing renovation of the school

+380 34 77 5-12-33
yavoriv-silrada@ukr.net

Яворів прилягає до райцентру – м. Долини. Розташоване село в передгір’ї Карпат, у зоні Північно-Долинського нафтового родовища. З 1950 р. тут почали видобувати нафту і газ, розмістивши на землях сільської ради виробничі об’єкти НГВУ
«Долинанафтогаз». Це 116 свердловин, цехи з підготовки та перекачування нафти
і газу, підтримування пластового тиску, кущові насосні станції, групові нафтозбори
тощо. Через село проходить нафтопровід «Дружба», діє нафтоперекачувальна станція Дрогобицького нафтопровідного управління. На цих об’єктах працює чимало
яворівців, а основне джерело надходжень до сільського бюджету – плата ПАТ «Укрнафта» за оренду землі для видобутку вуглеводнів.
Архівні документи свідчать, що Яворів засновано 1593 р. Назва села походить,
на думку ряду дослідників, від слова «явір» – цих дерев справді росте тут багато, а за
другою версією – від того, що, за давніми переказами, польський король подарував
шляхтичу Яворівському місцеві землі і на них перші поселенці побудували курні
хати. 1858 р. у Яворові проживала 241 особа, 1910 р. – 385, нині тут проживає 1 270
мешканців.
1810 р. в селі почала діяти однокласна українська школа, 1929 р. вона стала
чотирикласною,1955 р. – семирічною. Теперішня ЗОШ I-II ст. розміщена в будинку,
який 51 рік тому споруджували під лабораторію НГВУ, але у зв’язку з нагальною
потребою переобладнали під заклад освіти. За останні роки коштом сільської ради
побудували сучасну котельню, вікна замінили на енергоощадні, оновили фасад
школи. На її території встановили систему відстійників для біологічного очищення
стоків за європейською технологією. На черзі – перекриття даху. Тепер у закладі
вчиться 89 учнів, ще 10 дітей відвідують дошкільну групу. За період з 2005 р. із сільського бюджету витрачено на поліпшення матеріально-технічної бази школи
значні кошти. Щороку сільська рада виділяє гроші на її поточний ремонт і на придбання канцтоварів, фінансує також безплатне харчування учнів 1-4 класів, дітей із
малозабезпечених і багатодітних сімей та дошкільнят. У кожному класі є телевізор,
школу повністю комп’ютеризовано й підключено до мережі Інтернет. Юні яворівці

Завідувач ФАПу Галина Савчин / Директор ЗОШ I-II ст. Петро Гринюк, член виконкому сільської ради / Вчителька Руслана Мохник зі своїми
учнями – першокласниками / Спортивні трофеї яворівців / У цьому будинку розмістилися сільська рада і клуб / Дитячий майданчик, ФАП
Head of medical outpatient point Galyna Savchyn / Director of the Secondary School of I-II degrees Petro Grynyuk, member of the executive committee of the
village council / Teacher Ruslana Mokhnyk with his first-year pupils / Sports trophies of Yavoriv’s people / This village council and club / Рlayground
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не раз перемагали в районних змаганнях серед школярів з волейболу, баскетболу,
футзалу. Невдовзі вони зможуть займатися на новозбудованому спортмайданчику
зі штучним покриттям – цей проект здійснено за кошти державної програми при
співфінансуванні на 50 % місцевим органом самоврядування.
За виділені сільською радою кошти перекрили дах і капітально відремонтували
приміщення ФАПу. На подвір’ї облаштували дитячий майданчик, щоб не нудьгували
хлопчики й дівчатка, чекаючи з мамами на прийом до лікаря-педіатра. Подбав самоврядний орган також про створення належних умов для відвідувачів бібліотеки, для
відпочинку жителів села в клубі. І в цих закладах є підключені до Інтернету комп’ютери.
У Яворові облаштовано залізничну зупинку приміського поїзда. Село газифіковане. Тепер тут завершують ремонт водогону, за кошти сільського бюджету замінюють металеві труби 30-річної давнини на сучасні пластикові.
Сільським головою з 2006 р. є Зеновій Питлик, який свого часу закінчив ІваноФранківський педінститут ім. В. Стефаника. Яворівці обрали його війтом уже третій
раз поспіль.
Орган місцевого самоврядування працює за розробленими на декілька років
програмами, як-от «Відновлення дорожньої інфраструктури». Згідно з місцевою
програмою та за рахунок перевиконання сільського бюджету частково проведено
капітальний ремонт центральної вулиці Шевченка. Дороги на всіх вулицях села, і
навіть у провулках, заасфальтовані. Територія сільського кладовища облаштована
доріжками, які покриті бруківкою.
За програмою з освітлення вулиць встановлено 148 сучасних енергоощадних
світильників, залишилося освітити стадіон і частину однієї з бічних вулиць. 2018 р.
на цю програму виділено кошти із сільського бюджету.
Прийнята до виконання 2014 р. програма «Духовне життя» передбачає фінансову підтримку релігійних громад села. 2018 р. за ці кошти профінансовано паломницькі поїздки, перекрито дах церкви св. Михаїла ПЦУ, завершують будівництво
нового храму Богоявлення Господнього УГКЦ.
Реалізують тут і програму «Спорт для всіх». Футбольна команда «Нафтовик» грає
на першість району. На сільських іграх Долинщини яворівці три роки перемагали в
загальнокомандному заліку, а 2018 р. посіли перше місце із шахів, друге – із шашок.
За програмою щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки в селі на
період 2016-2020 рр. самоврядний орган надає кошти для здійснення відповідних
заходів районному відділу управління ДСНС. Також закуплено інвентар для роботи
бригади із благоустрою, яка щороку з травня по жовтень упорядковує вулиці, підтримує належний їх вигляд. Працю членів бригади оплачують порівну сільська рада
і районний центр зайнятості. Село стало чистішим після облаштування на його території п’яти пунктів збору твердих побутових відходів, звідки вчасно забирають
їх машини Долинського міськкомунгоспу, з яким сільська рада уклала відповідний
договір.
У недалекому майбутньому в с. Яворів планують встановити величний пам’ятник «Борцям за волю України». На реалізацію цього проекту буде виділено немалі
кошти із сільського бюджету.

premises, as well as free meals for pupils.
Each classroom has a TV, the school is fully
computerized and connected to the Internet. Recently for the schoolchildren a sports
ground with artificial cover has been built the state provided funds for the implementation of this project, with co-financing of
50% by the local self-government body.
For the money from the village budget,
the roof was repaired and the medical outpatient point premises were completely
renovated. The village council has also
cared about the creation of proper conditions for visitors of the library, for rest of the
villagers in the club. The railway stop of the
suburban train was arranged in Yavoriv. The
village is gasified. Now the water supply
system repair is completed.
Zenovii Pytlyk has been village chairman since 2006. Residents of Yavoriv elected him to this post for the third time in a
row. The village council is working on the
development of road infrastructure. Recently, due to overfulfillment of the rural budget
as of 2018, the part of road was repaired on
the central Shevchenko street. The roads on
all eight streets of the village and even in the
alleys are asphalted. Also on the streets were
installed 148 modern energy-saving lamps,
only the stadium left to be lightened.
Program «Spiritual life» adopted for implementation in 2014, provides financial
support for religious communities in the village. At the expense of the village council,
pilgrimage trips were financed, the roof of
St. Michael’s Church of the UOC was repaired and the construction of a new church
of the Epiphany of the UGCC is being completed. Program «Sport for everyone» is
being implemented here. The village’s football team plays in the championship of the
district. In rural games of Dolyna, representatives of Yavoriv won three years in the
team class.

У школі – перерва / На території села видобувають нафту із численних свердловин/ Храм св. Михаїла ПЦУ / Новий храм Богоявлення Господнього УГКЦ / Яворів потопає в зелені дерев
During break at school / Of the numerous wells in the village Oil is being mined / St. Michael’s Church of the OCU / New Temple of the Epiphany of the UGCC /
Yavoriv in green trees

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина
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Село Вишків
Виконавчий комітет Вишківської сільської ради
77563, Івано-Франківська область, Долинський р-н,
с. Вишків, вул. Нова,112

Village of Vyshkiv
Executive Committee of Vyshkiv village Council
112, Nova St., v. Vyshkiv,
Dolyna district, Ivano-Frankivsk region, 77563

Халус Степан Іванович
сільський голова
Stepan Halus
head of the village
In the village work such establishments:
eight-year school, club, library; district hospital, pharmacy and veterinary stations; 4
shops, 3 dining rooms, a bank point, a bakery, and more than 275 dwelling houses.
There is also forestry and forest point
of Vygoda forestry. The village is known as
a ski resort. Ski slopes are suitable both for
experienced and beginner skiers, with developed tourist infrastructure. In general
there are three mountain routes arranged:
two for middle class athletes and one complex for professionals and lovers of extreme descent. The tracks are at altitudes of
1000 and 350 meters. The descent of high
complexity is between them, its length is
just over 1000 meters. One can reach both
heights with equipped lifts. The advantage of these places is the excellent width
of the tracks. The infrastructure is well established, there are parking spaces, cafes,
places for recreation, equipment rentals.
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+380 34 77 90-2-42
sil102@ukr.net

Село Вишків розташоване на висоті 800 м над рівнем моря, у верхів’ях долини
річки Мізунки, поруч з головним вододільним хребтом. Село лежить на трасі Долина – Хуст, яка з півночі долає Вишківський перевал, а з півдня – Торуньський.
На захід відходить дорога до села Сенечів (Семичів). Вишків – зручний пункт для
початку мандрівок на Вишківський Горган, озеро Синевир. На захід маршрут із
позначками веде через вершини Чорна Ріпа та Високий Верх у смт Славське Львівської області. Населення – 760 осіб. Сільраді підпорядковано с. Семичів.
У письмових джерелах Вишків відомий з 1678 р., як село він уперше згадується
1952 р. Неподалік села ХІХ ст. виникла німецька колонія лісорубів Леопольсдорф.
1913 р. через цю колонію проклали вузькоколійку, якою доставляли ліс до Долини.
Також тут є дерев’яна Церква Покрови кінця ХІХ ст., храм Різдва Богородиці.
У селі працюють школа І-ІІІ ступенів, клуб, дві бібліотеки, дільнична амбулаторія,
аптечний та ветеринарний пункти, два магазини, три їдальні та відділення зв’язку.
Розташоване в селі лісництво й лісопункт Вигодського лісокомбінату.
Село відоме як гірськолижний курорт. Тутешні траси підходять як досвідченим,
так і початківцям-лижникам. Гірськолижна траса знаходиться на висоті 1000 м, яка
обладнана бугельним витягом. Перепад висоти при підйомі 350 м становить 150
м, при підйомі на 1000 м – перепад 300 м. Перевагою цих місць є відмінна ширина
трас, яка дозволяє не створювати черг і скупчення лижників. Інфраструктура курорту Вишків налагоджена добре: тут є парковки, кафе, місця для відпочинку, прокат
інвентарю. Також розвивається зелений туризм.
До послуг відпочивальників чотириповерховий готельний комплекс «Ялинка», який має два котеджі, розташовані в 900 м від основного корпусу. Для гостей
пропонують номери стандарт-класу, також однокімнатний, двокімнатний покращений, двокімнатний люкс. Всі номери зі зручностями, є телевізор, телефон. Комплекс має ресторан, соляну печеру, сауну на дровах, басейн (18х6 м), конференцзал (на 30-50 місць), більярд (російський та американка), настільний теніс, дитячий
майданчик, дитячий басейн. Також до послуг відпочивальників вілла «Світлана» та
садиба «У генерала-2».

Пожежна служба Вишкова / Готель «Ялинка»

Садиби Вишкова

Оглядовий майданчик / Річка Мізунка

Vyshkov’s fire service / Hotel «Yalynka»

The farmstead Vyshkov

Observation deck / River Mizunka

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина
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Акціонерне товариство

УКРСПЕЦТРАНСГАЗ
77503, Івано-Франківська область,
м. Долина, вул. Промислова, 3
Joint-Stock Company

UKRSPECTRANSGAZ
3, Promyslova St., Dolyna,
Ivano-Frankivsk region, 77503

Вовків Тарас Богданович
голова правління
Taras Vovkiv
chairman of the board
Specialization: transportation of liquefied hydrocarbon gases by own specialized
railway carriages; their repair, maintenance,
certification of capacities and shut-off and
safety valves; their preparation for gas filling,
cleaning and purging of capacities with nitrogen; providing consulting and technical
support in emergency situations; wholesale and retail trade in liquefied gases; carriage of small-weight batches by own autocarriers; manufacturing, repair and reconstruction of pressure vessels, for gases storage. License of the Ministry of Infrastructure
of Ukraine АВ №548958; Certificate of Compliance UkrSEPRO – UA 9.097.01413-17.
TÜV SÜD Management Service GmbH has
carried out a certification audit for the compliance of the management system with
the requirements of the international standards ISO 900:2015, ISO 1400:2015, OHSAS
18001: 2007, which has been issued with certificateTÜV SÜD No.12 100/104/116 56401TMS.

+380 34 77 2-53-10
+380 34 77 2-53-11
trgaz@ustg.com.ua

Уже понад 50 років підприємство стабільно працює на ринках України, Європи
та СНД. Історія створення його сягає січня 1964 р. Персонал АТ налічує 151 осіб.
АТ «Укрспецтрансгаз» – власник рухомого парку 1 673 спеціалізованих залізничних газових вагонів-цистерн, з якими пов’язані основні види його спеціалізованої діяльності, а саме: надання цими вагонами-цистернами послуг з перевезення
скраплених вуглеводневих газів, карбамідоаміачної суміші, нітрилу акрилової кислоти, метанолу, скрапленого аміаку, розчину каустичної соди та здійснення їх підготовки до перевезення, ремонту, технічного обслуговування та опосвідчення на
власному ремонтно-випробувальному пункті в м. Долині.
Незважаючи на кризу останніх років у сфері виробництва та транспортування скраплених вуглеводневих газів в Україні, конвенційну заборону з 2015 р. на курсування вагонів-цистерн по території РФ, товариство зуміло не тільки зберегти
власний рухомий склад та кваліфікований персонал, але й розширило перелік
виконуваних робіт та послуг, серед яких оптова та роздрібна торгівля скрапленими вуглеводневими газами, перевезення їх дрібногуртових партій власними автогазовозами; виготовлення, ремонт та реконструкція ємностей для їх стаціонарного
зберігання.
Першочергову увагу на підприємстві приділяють безпеці та якості виконуваних робіт. Відповідність послуг товариства вимогам чинного законодавства України
та міждержавних нормативних документів засвідчена ліцензією Міністерства Інфраструктури України АВ № 548958 та сертифікатом відповідності УкрСЕПРО – UA
9.097.01413-17.
2018 р. АТ «Укрспецтрансгаз» успішно пройшло сертифікаційний аудит в органі
з сертифікації TÜV SÜD Management Service GmbH та отримало сертифікат TÜV
SÜD №12 100/104/116 56401 TMS про відповідність системи менеджменту вимогам
міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
Беззаперечним свідченням успіхів товариства є низка дипломів та пам‘ятних
відзнак у різноманітних номінаціях і конкурсах кращих товарів та послуг України.

Адміністративний корпус товариства / Головний корпус РВП / Автогазовоз / Вагони-цистерни / Тепловоз MDD3 / Літня естакада РВП
Administrative building / Main building / Autogas truck / Tank wagons / Diesel locomotive MDD3 / Summer overpass
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Державне підприємство

БОЛЕХІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
77202, Івано-Франківська область,
м. Болехів, вул. Коновальця, 101
State enterprise

BOLEKHIV FORESTRY ENTERPRISE
101, Konovaltsуa St., t. Bolekhiv,
Ivano-Frankivsk region, 77202

Федорович Роман Любомирович
головний лісничий
Roman Fedorovych
the chief forester

The total area of the State Forestry Enterprise is 29,525 hectares. Functions of organization of forest management: protection, preservation, reproduction, rational
use of forest resources.There are 11 temporary seedlings, 1 permanent forest seedling,
with a total area of 0,9 ha on the territory
of the forest enterprise. In 2018 there was
a reforestation on the area of 225 hectares.
The development of the forestry transportation network is one of the directions
of the forestry enterprise activity, the developed infrastructure contributes to the
growth of economic indicators in the
process of harvesting and transportation
of timber, the forest «arteries» provide the
opportunity to implement fire prevention
measures in a timely manner and accelerate measures for the restoration of forests.
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+380 34 37 3-43-73
bolehiv_lisgosp@ukr.net

Роман Любомирович Федорович – головний лісничий державного підприємства «Болехівське лісове господарство». Закінчив Львівський державний лісотехнічний університет за спеціальністю «Лісове господарство». Трудову діяльність
у сфері лісового господарства розпочав 2002 р. майстром лісу Витвицького лісництва, потім працював інженером ВЛГ з охорони та захисту лісу, лісничим.
Згідно з Указом Президента України від 24.02.1995 р. та постановою Кабінету
Міністрів України від 05.05.1995 р. «Про вдосконалення управління лісовим та мисливським господарствами» лісове господарство АТ «Болехівський лісокомбінат»
реорганізовано в Болехівський держлісгосп. Держлісгосп став самостійним на базі держлісфонду АТ «Болехівський лісокомбінат» у складі Болехівського (4 492 га),
Поляницького (3 761 га), Козаківського (4 162 га), Сукільського (3 535 га), Церківнянського (4 660 га), Витвицького (4 382 га) і Рахинського (4 533 га) лісництв загальною площею 29 525 га.
Апарат управління підприємства: головний лісничий – Роман Любомирович
Федорович, головний інженер – Роман Богданович Кобецький, головний бухгалтер –
Леся Тадеївна Миленька, головний економіст – Лідія Богданівна Юрів, головний механік – Василь Романович Петровський.
Основні напрями діяльності лісгоспу: охорона, захист, відтворення, раціональне використання лісових ресурсів.
Щорічний обсяг лісокористування становить 72 тис. м3 деревини.
На території лісгоспу є 11 тимчасових та один постійний лісовий розсадник
загальною площею 0,9 га. 2018 р. проведено лісовідновлення на площі 225 га.
Розвиток лісотранспортної мережі – один з напрямів роботи лісгоспу. Розвинена інфраструктура сприяє зростанню економічних показників при заготівлі та
транспортуванні деревини. Лісові «артерії» дають можливість вчасно здійснювати
протипожежні заходи та прискорювати заходи з відновлення лісів. Лісові дороги
мають і соціальне значення – ними користуються селяни, які виходять на високогір’я
по ягоди та гриби. На території лісгоспу налічується 42 природозаповідні об’єкти
загальною площею 3 761,23 га.
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Державне підприємство

ВИГОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
77552, Івано-Франківська область, Долинський р-н,
смт Вигода, вул. Д. Галицького, 40
State enterprise

VYGODA FORESTRY ENTERPRISE
40, D. Halytskyy St., v. Vygoda,
Dolyna district, Ivano-Frankivsk region, 77552

Матусевич Олександр Борисович
директор
Oleksandr Matusevych
director

The main purpose of the activity is management of forestry and use of forest resources on the principles of non-exhausting and continuous use, which should ensure the preservation of forests, protection
against fires, protection against pests and
diseases, strengthening of water protection, protective, sanitary-hygyenic and other
properties. An important achievement of
the forest enterprise is the receipt of an international certificate of the Forest Stewardship Council (FCS). Every year, the company creates and cares for forest crops on
an area of over 400 hectares. More than 1
million pieces of forest materials are grown
in forest and seeding center. In order to improve the conditions for rest, the forestry
enterprise has arranged 11 recreational
places, capital bridges are constructed over
rivesr Svicha and Mizunka.

+380 34 77 61-7-04
www.vygodalis.com
www.facebook.com/vygodalis
vygoda-dlg@ukr.net

Очолює ДП «Вигодське лісове господарство» Олександр Матусевич, український
лісівник та політик, депутат Івано-Франківської обласної ради 7-го демократичного
скликання, заступник голови постійної комісії з питань екології та раціонального
природокористування. Він закінчив факультет лісового господарства Львівського національного лісотехнічного університету за спеціальністю «інженер лісового
господарства» (1996 р.). Пройшов усі щаблі кар’єрного росту лісівника. В буремний
час Революції Гідності (2014 р.) обраний колективом та призначений наказом голови Державного агентства лісових ресурсів на посаду директора підприємства. Нагороджений грамотами й іншими відзнаками за виробничу, волонтерську та громадську діяльність.
Підприємство створене 1995 р. і є правонаступником Вигодського лісокомбінату, історія якого починалася ще в другій половині ХІХ ст. Площа лісового фонду
господарства становить 59 930 га. У структурі підприємства 12 лісництв, нижній
склад, лісопильний цех та автоколона. Воно є лідером галузі за усіма показниками,
не тільки в області, а й в Україні. Колектив лісгоспу стабільно зростає і налічує понад
400 кваліфікованих працівників.
Основна мета діяльності ДП «Вигодський лісгосп» є організація ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів на принципах невиснажливого і безперервного користування, яке має забезпечувати збереження лісів,
охорону їх від пожеж, захист від шкідників і хвороб, посилення водоохоронних,
захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів
з метою охорони здоров’я людей і поліпшення навколишнього природного середовища. Досягненням лісгоспу стало отримання міжнародного сертифікату Лісової Опікунської Ради (FCS). Щорічно підприємство створює та проводить догляд за
лісовими культурами на площі понад 400 га. У лісонасіннєвому центрі та лісових
розсадниках підприємства вирощують понад 1 млн. шт. садивного матеріалу. Для
поліпшення умов відпочинку лісгосп влаштував 11 рекреаційних місць, і їх кількість
з кожним роком зростає, будують капітальні мости на річках Свіча і Мізунка.
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Місто Калуш
Виконавчий комітет міської ради
77300, Івано-Франківська область,
м. Калуш, вул. І. Франка, 1

The city of Kalush
Executive Committee of the Town Council
1, I. Franko St., Kalush,
Ivano-Frankivsk region, 77300

Матвійчук Ігор Володимирович
міський голова
Ihor Matviychuk
head of the city
Today it is European town with a developed social-cultural sphere.
As of 01. 01. 2017 population amounted
to 67.1 thousand people. In the town there
are 10 pre-school educational establishments, 10 secondary schools, the Kalush
Educational Complex «General School No.
10-Lyceum», Kalush High School named
after Dmytro Bakhmatyuk, 4 out-of-school
educational institutions, 2 palaces of culture,
3 cultural establishments of club type, 5 museum and exhibition centers and 4 museums in educational establishments, 5 library
establishments, 2 swimming pools, sports
complex «Sokil», 2 sports halls – children’s
youth sports school of Education Department and FSC «Naftohimik».
The authority of the town is represented
by the Kalush City Council, parliamentary
body of each includes 36 deputies, the executive committee, and elected deputies.

152

+380 34 72 6-28-01, 6-28-29
kalushcity.if.ua

Калуш – давнє місто, історія якого сповнена як звитяжних подій, так і труднощів
на шляху становлення, розвитку та цивілізаційного поступу. Калуш – місто обласного
підпорядкування площею 6 453,5 га (це 0,5 % території області), розташоване на
відстані 30 км від обласного центру. Місто має значний потенціал історичних, культурних та природних об’єктів для розвитку різних видів туризму, є самобутнім регіоном зі специфічними культурно-побутовими особливостями. Своєрідність населення краю проявляється у світоглядних уявленнях та віруваннях, обрядовості та
матеріальній культурі.
Перша письмова згадка про Калуш була знайдена у дванадцятитомнику Галицьких гродських книг (Галицьке староство, яке було в той час під польською короною) і датована 27 травня 1437 р. Ішлося про «суд у найближчий вівторок
після Трійці з участю королівського чоловіка Драгуша із Калуша проти Митька із
Куроша». З того часу Калуш усе частіше згадується в різних земських книгах. Назва
міста правдоподібно походить від слова «калюші», що означає природні сольові
джерела, в яких у давнину добували сіль. Обличчя Калуша склала мозаїка видатних
особистостей: митців, письменників, архітекторів, вчителів, лікарів, підприємців та
політиків. Це місто з мультикультурними традиціями, і є одним із привабливих у
Західній Україні. Воно знане також як центр солеваріння, дзвонарства та хімічної
індустрії. Традиції самоврядування Калуша та управління міською громадою
засвідчені ще Магдебурзьким правом. За роки незалежності України місто
утвердилося у статусі промислового центру краю.
Нині це європейське місто з розвиненою соціально-культурною сферою.
Територіальну громаду з 12.11.2015 р. очолює міський голова Ігор Матвійчук.
Населення станом на 01.01.2017 р. становило 67,1 тис. осіб. У місті діють: 10
дошкільних навчальних закладів, 10 загальноосвітніх шкіл, Калуський навчальновиховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 10-ліцей», Калуська гімназія ім.
Дмитра Бахматюка, чотири позашкільних навчальних заклади, два палаци культури,
три Будинки культури клубного типу, п’ять музейно-виставкових центрів та чотири

Будівля міської ради

Гімназія ім. Д. Бахматюка

Building of city council

Gymnasium named after D. Bakhmatyuk
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музеї в закладах освіти, п’ять бібліотечних закладів, два басейни, спортивний
комплекс ДЮСШ «Сокіл», два спортивні зали – ДЮСШ управління освіти та ФСК
«Нафтохімік».
Владу міста представляють Калуська міська рада, депутатський корпус якої
налічує 36 депутатів, і виконавчий комітет, обраний депутатами. Міський голова
Ігор Матвійчук разом із командою однодумців та депутатським корпусом приділяє
значну увагу розвитку всіх сфер міста. Оновлюються приміщення закладів освіти,
спорту, культури та мистецтва, виділяються кошти на придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я та на підтримку громадських і релігійних
організацій міста. Здійснюються роботи щодо поліпшення житлового та дорожнього
господарства, екологічного стану міста та ін.
Протягом 2016-2017 р. у місті реалізовано цілу низку визначних проектів: відремонтовано глядацькі зали у палацах культури «Юність» та «Мінерал»; оновлено
музей родини І. Франка, що розмістився в житловому масиві Підгірки; на стадіоні
«Хімік» викладено нову легкоатлетичну бігову доріжку із синтетичним покриттям;
відкрито сучасний кінозал в палаці культури «Мінерал».
З метою забезпечення активнішої участі жителів у вирішенні актуальних питань
життєдіяльності міста, прозорості та відкритості у діяльності міської ради та її
виконавчого комітету протягом трьох останніх років у Калуші впроваджено низку
таких проектів: 1) Call-центр. Створено міський Call-центр, звернувшись до якого
по голосових каналах зв’язку в будь-який час доби, жителі міста можут повідомити
виконавчі органи міської ради про ті чи інші проблеми із комунальних та соціальних
питань; 2) Web-сайти установ освіти. Створено сайти в усіх школах міста та Центрі
науково-технічної творчості учнівської молоді, які постійно наповнюються актуальною інформацією; 3) Електронні звернення. Веб-сайт Калуської міської ради
дає можливість мешканцям міста подавати електронні звернення до міського голови, його заступників та депутатів міської ради; 4) Єдина система місцевих петицій. У серпні 2016 р. місто приєдналось до Єдиної системи місцевих петицій, зареєструвавшись на якій жителі мають змогу впливати на рішення органу місцевого
самоврядування міста з питань, важливих для розвитку міста та ін.; 5) Громадський
бюджет. Вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу
підготовки та прийняття рішень є партиципаторне бюджетування (громадський
бюджет), який впроваджують у місті з жовтня 2017 р.
33 промислові підприємства становлять основу промисловості міста. Серед
них – ТОВ «Карпатнафтохім», ТОВ «ВІВА ДЕКОР», ТОВ «Таркетт Вінісін», ТОВ «Карпатсмоли», ТОВ «Калуський трубний завод», ТОВ «3 Бетони», ПП «Механік», ПП «Полікем»,
ПП «Пінопласт», ДП «КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ НОВА», СТ «Кахелина»,
ДП «Калуський дослідно-експериментальний завод ІХП НАН України», ПП «Вомонд»,
ТОВ «Миро-Марк». ТОВ «Леосіті інвест» та інші.
Місто славне своїми визначними особистостями, які доклали багато зусиль для
становлення та розвитку не тільки Калуша, але й держави Україна загалом.
Сучасний Калуш увійшов у третє тисячоліття не лише як промисловий центр
Прикарпаття і України, але і як місто розвиненого підприємництва, мистецьких
талантів, місто національного духу.

The mayor, together with a team of likeminded people and deputies, pay considerable attention to the development of all
spheres of the town.
The premises of educational and sporting institutions, cultural and art establishments are renovated, funds for the purchase
of medical equipment in health care institutions of the town are provided as well as to
support town’s public and religious organizations. Works for improvement the housing and roads, the ecological status of the
towns, and others are carried out.
During 2016-2017, a number of prominent projects were implemented in the
town: the auditoriums were renovated in
the palaces of culture «Youth» and «Mineral»; the I. Franko family museum located in
the Pidhirky residential area was renovated.
At the stadium «Himik» a new track-and-field track of synthetic coating was laid; A
modern cinema hall was opened in the Palace of Culture «Mineral». In order to ensure
more active participation of the residents
in solving urgent issues of town’s life, transparency and openness in the activities of
Kalush Town Council and its executive committee during the last three years Kalush
has implemented a number of projects: callcenter, web sites of educational institutions, electronic appeal, a unified system of local petitions, public budget. In Kalush there
are 33 industrial enterprises of the main circle of the city. Among them there are: LLC
«Karpatnaftohim», LLC «VIVA DECOR», LLC
«Tarkett Vinisin», LLC «KarpatSmoly», LLC
«Kalush pipe factory», LLC «3 Concrete», PE
«Mechanik», PE «Polikem», PE «Polyfoam»,
SC «KALUSH HEATING ELECTRICAL STATION
NOVA», Company «Kakhelina», state enterprise «Kalush experimental and research
factory IHP NAS of Ukraine», PE «Vomond»,
LLC «Miro-Mark», PJSC «Segezhya Oriana
Ukraine» and others.

Палац культури «Мінерал»

Дитяча музична школа на вул. С. Бандери

Palace of culture «Mineral»

Children’s musical school on S. Bandery str.
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Село Пійло
Виконавчий комітет Пійлівської сільської ради
77344, Івано-Франківська область, Калуський р-н,
с. Пійло, вул. Грушевського, 85

Village of Pіуlo
Executive Committee of Pіуlo village Council
85, Hrushevsky St., v. Pіуlo, Kalush district,
Ivano-Frankivsk region, 77344

Семанів Микола Михайлович
сільський голова
Mykola Semaniv
head of the village

Today, the village of Piуlo has 2 248 inhabitants. This cozy and picturesque place
is located on the south-west of Kalush town,
distance of 3,5 km. Through the village there are highway and inter-regional railways.
The area is a plain with sandy-clayey soil,
the total area of land is 10 404 hectares.
A general-education school of the I-III
degrees consists of distant and near-past
history; 282 students study here. Near the
school there is a teacher house, medical
outpatient clinics, a post office. There are
three temples in the village. In the center
of the village there is five-doom Orthodox
Church of introduction the Blessed Virgin
Mary into the temple, start of construction
in 1991, and in 1997 it was put into operation. Also, pride of the town is the Greek
Catholic Church of introduction the Mother
of God into the temple – the construction
of which began in 2009. The Third Church

+380 34 72 99-5-15
piylorada@ukr.net

Село моє рідне, де народився я, і де живу, –
Свята земля від прадіда й до діда, –
Свою любов тобі я віддаю.

Пійло... Неймовірно важко пояснити назву цього села. Річка Чечва впадає у
Лімницю і щедрими водами поїть її. Перша письмова згадка села датується 1475 р.
Назва Пійло, як стверджують історики, пов’язана з гідрологічним розміщенням населеного пункту. Сюди, згідно з переказами мешканців, ішли напувати коней козаки,
адже Пійло «місце, де подорожні напували коней чи інших тварин». А, можливо, тут
пили воду воли чумаків, які возили сіль із Калуша у Литву і на Велику Україну. Є
версії, що у Пійлі напували коней татари перед тим, як рушали на Рогатинщину і
Галич.
Сьогодні село налічує 2 248 жителів. Цей затишний і мальовничий куточок
Прикарпаття розташований на південний захід від м. Калуша на відстані 3,5 км.
Через село проходять шосе та залізниця міжрегіонального сполучення. Місцевість
– рівнина з піщано-глинистим Ґрунтом, загальна площа пійлівських земель
становить 10 404 га.
У загально-освітній школі І-ІІІ ст. навчається 282 учні. Поблизу освітнього
закладу – будинок вчителів, ФАП, відділення зв’язку. В селі є три храми. У центрі
Пійла височить пятикупольна православна церква Введення Пресвятої Богородиці
у храм, яку почали будувати 1991 р., а 1997 р. здали в експлуатацію. Також окрасою
села є греко-католицька церква Введення Матері Божої в храм, зводити яку почали
2009 р. Третю церкву – свв. Петра і Павла ПЦУ почали будувати 2011 р.
Працюють Народний дім та бібліотека. Є три магазини, два кафе та п’ять кіосків.
На окраїні села біля шосейної дороги – будинок сільської ради. Неподалік, на вул.
Семанишина– символічна могила борцям за волю України. Зруйновано було цю
могилу 1939 р., а 16.02.1990 р. її було поновлено і реставровано. Також у Пійлі є
пам’ятник місцевим жителям, які загинули на фронтах Другої світової війни.

Вокальний гурток «Червона калина» / Пійлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. / Церква Введення Матері Божої в храм, УГКЦ
Vocal group «Chervona kalyna» / Piуlo secondary school of І-ІІІ degrees / Greko-Catholic Church of Introduction of the Mother of God into the temple
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З кожним роком село розвивається і збагачується, село газифіковане, проведено капітальний ремонт доріг, модернізовано вуличне освітлення, тут функціонують паркетний цех і цех виробництва гранул.
Важливу роль у житті села відіграють фізична культура і спорт. Аби створити
належні умови для заняття різними видами спорту, нині будують стадіон для сіл
Пійло та Довге-Калуське.
З 2008 р. Пійлівську сільську раду очолює Микола Михайлович Семанів, а до
того часу впродовж 35-ти років посаду сільського очільника займав його батько Михайло Васильович. Семанів Микола продовжує роботу свого попередника
та зосереджує увагу на соціально-економічному розвитку сіл, пріоритетними
напрямами якого є благоустрій, покращення екологічного стану, соціального
захисту населення, а також розвиток культури і спорту.
У підпорядкуванні с. Пійло знаходиться с. Довге-Калуське. Село теж має у своїй
історії цікаві сторінки. Розташоване у межиріччі двох гірських річок – Лімниці і
Чечви. Перша згадка про село датується 1440 р. Існує версія, що назву Довге воно
дістало тому, що розбудовувалося в довжину по обидва боки річки Млинівки, яка
протікає через центр села. 1914 р. його назву доповнила друга частина – Калуське.
Територія населеного пункту становить 595,9 га.
Його засновниками були три родини – Мельник, Качур і Романів. 1565 р. в селі
проживало 7 родин, до 1661 р. населення збільшилося до 27 родин. Із сумними
подіями для села пов’язаний 1951 р. Майже всі жителі були виселені, а село
зруйноване. Залишилися тільки старі, немічні люди, а також ті, кому вдалося втекти,
а потім повернутися до рідного дому. Найбільше багатство Довгого-Калуського –
його жителі, на сьогодні населення становить 882 особи.
За період існування села побудовано три церкви. Першу зруйнувала річка
Лімниця, помінявши русло. Другу церкву побудували недалеко від того місця, де
зараз розташований Народний дім – вона згоріла у другій половині XIX ст. Про неї
писав Петро Панч у романі «Гомоніла Україна». 1913-1922 рр. збудували новий храм,
який і нині є осередком духовного життя вірян.
2012 р. в Довгому-Калуському розпочали під керівництвом сільського голови
М. Семаніва будівництво каплички св. Архистратига Михаїла. 23.11.2014 р. відбулося
її освячення.
1939-1940 рр. громада села звела нову школу, де навчаються учні початкових
класів. 1955-1959 рр. побудували нинішній Народний дім. 1967 р. відкрили
сільську бібліотеку, фельдшерсько-акушерський пункт. У селі функціонують три
магазини, дробильно-сортувальний цех СП ТОВ «Будучність». З кожним роком
село розвивається та набуває сучасних рис: населений пункт газифікований,
електрифікований, проведено капітальний ремонт доріг.
У с. Довгому-Калуському народився Василь Гринів, який майже 10 років був отаманом Івано-Франківського обласного козацького товариства «Українське реєстрове козацтво», головою адміністрації УРК у Прикарпатському регіоні.
Пійло та Довге-Калуське – це села працьовитих, самовідданих людей. Злагода,
єдність громади, віра і мир допоможуть зробити цей куточок України квітучим
місцем для прийдешніх поколінь. Обидва села розвиваються і з кожним роком
стають усе комфортнішими для мешканців та гостей.

is Ukrainian Autocephalous Orthodox St.
Peter and Paul church, the beginning of
construction was in 2011.
Along the street in the village there is
folk house and the library. There are three
shops, two cafes and five kiosks. On the
outskirts of the village near the highway
there is village council. Every year the village is being developed and enriched, the
village is gasified, road repairs are carried
out, street lighting is modernized. In the
village there are parquet workshop and a
granule production, a crushing and sorting
shop of joint venture LLC «Buduchist».
The development of physical culture
and sports plays an important role in the
life of the village. In order to create the proper conditions for engaging in various
sports, the construction of stadium of villages Pyilo and Dovge-Kaluske is in process.
Dovge-Kaluske is a village of Kalush district of Ivano-Frankivsk region, the territory
of the village is 595,9 hectares. The population is 882 people.
During the period of existence of the
village three churches have been built. The
first one was destroyed with Limnytsia River, changing the channel. The second
church was built not far from the place
where the People’s House is now – it burned down in the second half of the XIX century. During period of 1913-1922 a new temple was built; the spiritual life of villagers
is there now. In 2012, the village began to
build the chapel of St. Archangel Mikhail
under the leadership of village chairman
Nikolai Semaniv. November 23, 2014, her
consecration took place.
In 1939-1940, the village community
constructed a new school where elementary school students are studying. In 19551959 the currently functioning People’s
House was built, and in 1967 the village library was built, the outpatient medical clinic
was opened.

Православна церква Введення у храм Пресвятої Богородиці / Капличка на честь св. Архістратига Михаїла / Православна церква свв. Петра
і Павла
Orthodox Church of Introduction to the Temple of the Blessed Virgin Mary / Chapel in honor of St. Archangel Mikhail / Ukrainian Autocephalous Orthodox
Church of St. Peter and Paul
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Приватне акціонерне товариство

КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН
77300, Івано-Франківська область,
м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 79
Private Joint-Stock Company

KALUSH PLANT OF CONSTRUCTION MACHINES
79, B. Khmelnytskyy St., Kalush,
Ivano-Frankivsk region, 77300

Хмарник Анатолій Володимирович
генеральний директор
Anatoliy Hmarnyk
general director

Today, it is a modern high-technology,
fully computerized enterprise, which employs 130 people, producing 1 million of
commodity output per month, including
150 tons of metalwork or 2-3 gantry cranes with a lifting capacity of 16 tons, 12.5
tons with a maximum span of 32 m. The
available equipment of material and technical base includes forging, machining,
electric and autogenous welding, blasting, and painting. The production process
is technologically accepted for mechanical and assembly production. The technological process includes preparing materials, machining parts, electric welding
works, and assembling works.
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+380 34 72 6-63-24
+380 34 72 6-64-90 (генеральний директор)
+380 34 72 6-03-92 (технічний директор)
www.budmash.if.ua / kotis-om@ukr.net

Завод заснували 1962 р. з метою виготовлення будівельних металоконструкцій та вантажопідіймальної техніки. На сьогодні – це сучасне підприємство з високим рівнем технології, повністю комп’ютеризоване. Тут працює 130 осіб, які виробляють на 1 млн. грн. товарної продукції на місяць – 150 т металоконструкцій або
два-три козлові крани вантажопідйомністю 16 т, 12,5 т з максимальним прогоном 32 м. Наявне обладнання матеріально-технічної бази: ковальсько-пресове,
механообробне, електрогазозварювальне, піскоструминне, малярне. Технологічний процес на заводі характерний для механоскладального виробництва: підготовка матеріалів, механічна обробка деталей, електрозварювальні роботи, механоскладальні роботи.
Підприємство виготовляє: крани козлові електричні зі стаціонарною кабіною
ККС 12,5-32 вантажопідйомністю12,5 т, призначені для виконання вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт на заводах ЗБВ і К, складах, залізницях; кран
козловий електричний з рухомою кабіною ККС 16/12,5-32 вантажопідйомністю
16 т, призначений для виконання вантажно-розвантажувальних, транспортних
робіт на заводах ЗБВ і К, складах, залізницях; кран козловий електричний тельферний ККТ-5 вантажопідйомністю 5 т, призначений для виконання вантажно-розвантажувальних, транспортних робіт на заводах ЗБВ і К, складах, цегельних роботах; кран мостовий електричний однобалковий опорний вантажопідйомністю 1-5 т,
призначений для роботи на об’єктах з малою інтенсивністю вантажних робіт в заготівельних, механічних, складальних, прокатних цехах, закритих приміщеннях;
каркасно-металеві конструкції транспортних засобів для перевезення пасажирів
(кузов трамвая Т 3UA); металоформи для виготовлення залізобетонних виробів та
конструкцій різної групи (м/ф залізничних шпал; м/ф маршів сходових площадок;
м/ф плит перекриття; а також м/ф за індивідуальним замовленням).
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Державне підприємство

КАЛУСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
ЗАВОД ІНСТИТУТУ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ НАН УКРАЇНИ
77308, Івано-Франківська обл., м. Калуш, А-8
State Enterprise

KALUSH RESEARCH AND EXPERIMENTAL PLANT
OF THE INSTITUTE OF SURFACE CHEMISTRY, NAS OF UKRAINE
А-8, Kalush, Ivano-Frankivsk region, 77308

Тарас Геннадій Васильович
директор підприємства
Genadiy Taras
director of the enterprise
Products: highly dispersed powder of
silicon dioxide obtained by combustion
of silicon chlorides in a hydrogen flame,
with the trade name «pyrogenic silica»,
is an analogue of «Aerosil» of the German
company «Degussa» and «Kebosil» of the
American company «Kebot». 9 kinds of nonmodified (hydrophilic) and 12 grades of modified (hydrophobic) pyrogenic silica are
produced. The production of the second
generation of hydrophobic silica with a carbon content of over 4% has been started,
which has allowed to expand the market
of products. Partner countries: Russia, Belarus, the Baltic States, Europe, Central and
Eastern Asia, Egypt, the USA, Brazil, China.
The annual capacity of the plant is 675
tons of unmodified (hydrophilic) and 170
tons of modified (hydrophobic) pyrogenic
silica. The plant needs investments in the
amount of 1 million euros to solve the issue
of utilization of acidic wastewater, the production of concentrated hydrochloric acid.

+380 34 72 2-80-53
www.sillard.com.ua
kalushtep@gmail.com

Директором підприємства Геннадій Тарас з 2004 р. Після закінчення Львівського
політехнічного інституту він працював на Івано-Франківському заводі тонкого органічного синтезу. Калуський завод заснований НАН України 8.05.1986 р. з метою конструкторсько-технологічного та дослідно-виробничого забезпечення наукових досліджень та науково-технічних розробок Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН
України. Він є самостійним господарюючим суб’єктом хімічної галузі. Продукція: високодисперсний порошок діоксиду кремнію, одержуваний шляхом спалювання хлоридів кремнію у водневому полум’ї, ТМ «Пірогенний кремнезем», аналог «Аеросил» фірми «Дегусса» та «Кебосил» фірми «Кебот». Тут виробляють 9 марок немодифікованого (гідрофільного) та 12 марок модифікованого (гідрофобного) пірогенного кремнезему для хімічної та будівельної промисловості. Почали випускати друге покоління
гідрофобних кремнеземів з вмістом вуглецю понад 4 %, що розширило ринок збуту
продукції. Країни-партнери: Росія, Білорусь, країни Балтії, Європи, Центральної та
Східної Азії, Єгипет, США, Бразилія, Китай. Проектна потужність – 250 т пірогенного
кремнезему на рік. З них 80 т – у вигляді модифікованих (гідрофобних) продуктів. Досягнуто річної потужності заводу 675 т немодифікованого (гідрофільного) та 170 т модифікованого (гідрофобного) пірогенного кремнезему.
Завод потребує інвестицій в межах 1 млн. євро для вирішення питання утилізації
кислих стічних вод і одержання концентрованої соляної кислоти.
Останні відзнаки заводу: «Лідер галузі» за І місце серед імпортерів України 20122015 рр.; «Підприємство регіону-2012» в галузі «Виробництво хімічної продукції для
промислових цілей», переможець у галузі «Виробництво іншої основної неорганічної
хімічної продукції»; І місце серед імпортерів України в галузі «Органічні хімічні сполуки» – 2012 , 2015 рр.; ІІ місце серед експортерів року за «Продукти неорганічної хімії»;
ІХ місце серед імпортерів України за «Продукти неорганічної хімії», сертифікат «Національний Бізнес-Олімп» – 2012 р.; І місце серед експортерів за сумою 4-х показників
зовнішньоторговельної діяльності у 2015 р.; краще державне підприємство 2015 р.
2017 р. заводу присвоєно звання «Краще підприємство з охорони праці» в категорії
підприємств до 250 працівників.
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Товариство з обмеженою відповідальністю
Спільне підприємство

БУДУЧНІСТЬ
77300, Івано-Франківська обл.,
м. Калуш, вул. Івано-Франківська, 2
Limited Liability Company
Joint Venture Enterprise

BUDUCHNIST
2, Ivano-Frankivska St., Kalush,
Ivano-Frankivsk region, 77300
Павлів Роман Михайлович
директор
Roman Pavliv
director

The company was founded in 1992.
Its major business profile is carrying out
general construction and special works. It
performs construction and repair of roads,
bridges, coastal fortifications, and engineering networks in Ivano-Frankivsk, Lviv,
and Transcarpathian regions.
Currently, the company has 50 units of
modern construction equipment, as well
as qualified workers. Works on construction of a pedestrian crossing across the
river Limnytsya in the village of Berloha,
Rozhnyativ district, a bridge across the
river Chechva in the village of Svarychiv,
pedestrian and vehicle crossing in the village of Nyzhniy Strutyn, Rozhnyativ district,
suspension bridge in the village of Verhniy
Strutyn Rozhnyativ district, motor vehicle
bridges in the villages of Mostyshche and
Staryy Uhryniv, Kalush district, have been
done.

+380 34 72 6-32-47
+380 67 342-28-82
+380 50 373-47-21
spbud@kl.if.ua

Директор Роман Михайлович Павлів – 1962 р. н., проживає в смт Рожнятові, освіта
вища, позапартійний. Нагороджений багатьма почесними грамотами та подяками
голів Івано-Франківської та Закарпатської ОДА, голови Івано-Франківської обласної
ради, міських голів, голів РДА та районних рад Івано-Франківської області. За активну
участь та допомогу в будівництві храмів на Прикарпатті відзначений грамотами УГКЦ.
2012 р. за заслуги у вiдродженнi духовностi в Україні нагороджений орденом св.
Миколая Чудотворця. 2013 p. отримав подяку Прем’єр-мiнiстра України за вагомий
особистий внесок в забезпечення розвитку будiвельної галузi України. Неодноразово
обирався депутатом Калуської районної ради, депутатом обласної ради скликань
2006-2015 рр., 2015-2020 рр. За вагомий внесок у розбудову інфраструктурних проектів області нагороджений медалями: «За заслуги перед Прикарпаттям» та «За заслуги перед Рожнятівщиною».
ТОВ СП «Будучність» засноване 1992 р. та зареєстроване в Рожнятівській районній
державній адміністрації. Основний профіль діяльності ТОВ – провадження загальнобудівельних та спеціальних робіт. Підприємство будує та ремонтує дороги, мости,
берегоукріплення, інженерні мережі в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській
та Запорізькій областях. Нині на підприємстві є 60 одиниць сучасної будівельної техніки, працюють кваліфіковані спеціалісти.
Виконано роботи зі спорудження пішохідного переходу через р. Лімницю в селах Берлоги, Лоп’янка та Грабів Рожнятівського району, моста через р. Чечва в селі
Сваричів, пішохідно-транспортного переходу в с. Нижній Струтин Рожнятівського
району, пiдвiсного моста в с. Верхнiй Струrин Рожнятiвського району, автомобiльних
мocтів в селах Мостище та Старому Угринові Калуського району, в селах Лоп’янці
та Грабові Рожнятівського району. 2016-2017 рр. за успішну реалізацію стратегії підприємства, її бездоганну ділову репутацію, довіру клієнтів і партнерів та за високі показники сплати податку на прибуток за підсумками Національного бізнес-рейтингу
фірму удостоєно статусу «Лідер року».

Перехід у с. Струтин Рожнятівського району / Матеріально-технічна база підприємства / Перехід через р. Лімницю в с. Берлоги Рожнятівського району
Crossing, Strutyn, Rozhnyativ district / Material and technical base of the company / Crossing, river Limnytsya, Berloha, Rozhnyativ district
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РЕЙТИНГОВІ ПІДПРИЄМСТВА

Державне підприємство

КАЛУСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
77312, Івано-Франківська область, Калуський р-н,
с. Вістова, вул. Січових Стрільців, 84
State enterprise

KALUSH FORESTRY ENTERPRISE
84, Sichovyh Striltsiv St., v. Vistova, Kalush district,
Ivano-Frankivsk region, 77312

Демус Василь Михайлович
директор
Vasyl Demus
director
The enterprise was established in 1995,
at present foresters of the enterprise take
care and protect the forest lands on an area
of 20 999 hectares. The forestry enterprise
includes 6 forestry, wood-chopping complex and vechile park. The stuff of the forest enterprise consists of 135 people. Successful work of the employees is highly appreciated by the local authorities and by
management of forestry industry. Taking into consideration important ecоlogical and
industrial importance of forests, the basic
directions of reforestation are the reproduction of indigenous, highly productive,
biologically stable forests with high protective and recreational properties. In order
to increase the productivity of forest, introduents kind of trees such as larch European are included to composition of forests.

+380 34 72 9-33-81
www.kalushlis.com.ua
kalushlg@gmail.com

Очолює ДП «Калуський лісгосп» досвідчений фахівець Василь Михайлович Демус. Народився 1.01.1963 р. в с. Пійло Калуського району. Закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю «лісове господарство». Трудову діяльність у сфері лісового господарства розпочав 1982 р. Пройшов усі щаблі кар’єрного росту лісівника. За високий професіоналізм йому 2008 р. присвоєно почесне
звання «Відмінник лісового господарства України».
Підприємство створено 1995 р., але його історія розпочалася ще понад 150 років тому. На нинішній день лісівники господарства доглядають і здійснюють охорону лісових угідь на площі 20 999 га. До складу лісгоспу входять шість лісництв, дровокольний комплекс, автоколона. Колектив лісгоспу налічує 135 осіб. Його роботу
високо оцінюють місцеві органи влади та керівництво лісової галузі.
У зв’язку з особливими захисними, рекреаційними, санітарними, водоохоронними функціями ліси підприємства мають обмежений режим лісокористування. Ведення лісового господарства відповідає вимогам системи сталого управління лісами.
Свідченням цього є наявність у підприємства сертифікату Лісової опікунської ради.
Воно забезпечуєя невиснажливе і раціональне використання лісових ресурсів для
задоволення потреб промисловості і місцевого населення в деревині та продукції побічного користування. Враховуючи важливе екологічне і промислове значення лісів,
базовими напрямами лісовідновлення тут визначили для себе відтворення корінних,
високопродуктивних, біологічно стійких деревостанів з високими захисними і рекреаційними властивостями. Для підвищення продуктивності деревостанів до складу
лісових культур вводяться породи інтродуценти, як-от модрину європейську.
З року в рік поліпшуються виробничі та економічні показники лісогосподарської діяльності підприємства. Лісгосп є сумлінним платником податків та зборів,
особливу увагу тут приділяють облаштуванню рекреаційних місць. Підприємство не
зупиняється на досягнутому, а постійно шукає можливості збільшення виробництва
продукції у працює над удосконаленням системи ведення лісового господарства.

Контора Підмихайлівського лісництва / Протипожежне обладнання / Рекрекційне місце «Біля ведмедів» (траса Івано-Франківськ – Стрий) /
Посіви модрини європейської, 2016 / Неугіддя 2009 р., Болохівське лісництво, кв. 20, вид. 5, пл. 2 га
Office of Pidmykhailivske forestry enterprise / Fire fighting equipment / Recreation place «Near bears» (road Ivano-Frankivsk – Stryi) / Larch European 2016 / Land
2009, Bolechiv forestry enterprise, 20 sp. 5, area – 2,0 ha
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Місто Коломия
Коломийська міська рада
78203, Івано-Франківська область
м. Коломия, проспект Грушевського, 1

The city of Kolomyуa
Kolomyуa town council
1, Hrushevsky Avenue, Kolomyya
Ivano-Frankivsk region, 78203

Слюзар Ігор Богданович
міський голова
Ihor Slyuzar
head of the city
Kolomyia is one of the most comfortable
cities for doing business in Ivano-Frankivsk
region. City Mayor Igor Slyuzar, who has already taken position of mayor second time,
looks for new investors, and for this he guarantees responsible cooperation and support. So, in 2017 German concern «LEONI»
that is European leader in the production
of cables and cable networks has opened
factory in the town. This is the largest investment in the Carpathian region over the past
10 years. The amount of LEONI’s investment
in the town’s economy is almost 15 million
euros. Planned taxes of personal income tax
(PIT) for the budget of Kolomyia in 2018 is 28
million UAH, and in 2021 planned amount
70 million UAH. At present, 980 people are
employed, by the end of 2018 it is planned
to employ 1,500 people, and by the end of
2021 – 4,000 people.
Even in times of crisis, foreign companies
were not afraid to start new projects in the
town, they invested their capital in various

+380 34 33 5-08-23
tower.ko@ukr.net

Коломия – одне із найкомфортніших для ведення бізнесу міст на Івано-Франківщині. Міський голова Ігор Слюзар, який на цій посаді вже другу каденцію, налаштований на пошук нових інвесторів, для чого гарантує відповідальну співпрацю та
підтримку. Скажімо, 2017 р. у місті відкрив свій завод європейський лідер з виробництва кабелів та кабельних мереж – німецький концерн «ЛЕОНІ». Це найбільша
інвестиція на Прикарпатті за останні 10 років. Сума інвестицій «ЛЕОНІ» в економіку
міста – майже 15 мільйонів євро. Планові відрахування підприєм-ством податку на
доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджету м. Коломиї 2018 р. становлять 28 млн. грн.,
на 2021 р. передбачені в сумі 70 млн. гривень. На заводі працевлаштовано понад
1 000 осіб, до кінця 2021 р. планують працевлаштувати 4 000 осіб.
Навіть у кризові часи іноземні компанії не боялися започатковувати в місті нові
проекти, вони вкладали свій капітал у різні галузі промисловості. Географія інвесторів охоплює 15 країн світу, основними з яких є Велика Британія та Нідерланди.
Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста на 1 квітня 2018 р. становив 18,2 млн. дол. США. За цим показником Коломия посіла сьоме місце серед районів та міст обласного значення.
Привабливість інвестиційного клімату в Коломиї зумовлюють зручне територіально-географічне розташування; орієнтація економіки на експорт; наявність розгалуженої мережі транспортного та залізничного сполучення; розвинена інфраструктура підтримки бізнесу; наявність інвестиційно привабливих вільних земельних ділянок із комунікаціями; висока ділова активність громадськості; історикокультурний та туристичний потенціал міста; зацікавленість місцевої влади у залученні інвестиційних ресурсів.
Фахівці міської ради активно співпрацюють із громадськими організаціями та
спільно залучають кошти закордонних донорських організацій для зміцнення місцевої економіки та системи надання послуг. Приміром, 2017 р. розроблено Стратегію

Коломия, середмістя, pатуша / Закладення пам’ятної капсули у фундамент майбутнього заводу «ЛЕОНІ» / Президент України П. Порошенко на відкритті заводу ЛЕОНІ
City Hall of Kolomyia / Laying the memorable capsule into foundation «LEONI» plant / President of Ukraine P. Poroshenko attended opening of «LEONI» plant
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розвитку м. Коломиї до 2027 року в рамках реалізації проекту «Партнерство для
розвитку міст» (ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів
за фінансової підтримки уряду Канади.
Також у Коломиї діє Програма розвитку малого підприємництва, якою визначено комплекс заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для об’єднання інтересів міської влади та бізнесу щодо реалізації суспільно важливих проектів. Зокрема, для зручності підприємців коломийський ЦНАП надає послуги з
реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців, внесення змін, скасування
державної реєстрації та багато інших.
Для туристів, гостей міста та бізнесу міська рада спільно з ГО «Асоціація економічного розвитку Коломийщини» за фінансової підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні розробили веб-ресурс відкритих даних – інтерактивну карту Коломиї. На карті подано інформацію про туристичні маршрути,
площі для реклами. Якщо ви хочете придбати або орендувати квартиру в Коломиї,
то інформацію про рік введення в експлуатацію, матеріал фундаменту, покрівлі,
кількість квартир у багатоповерхівці теж можете знайти на інтерактивній карті
міста. Якщо ви інвестор, вам не потрібно подавати запит і чекати на відповідь п’ять
робочих днів, а на інтерактивній карті є необхідна інформація про земельні ділянки
чи об’єкти нерухомого майна для оренди та ін.
Жителі Коломиї мають реальну можливість визначати, на що місту витрачати частину бюджетних коштів. За ініціативи міської ради та фінансової підтримки ПРОМІС і
фахівців PAUCI уже два роки діє громадський бюджет міста Коломиї. Ідетьс про новий
сквер чи спортивний майданчик, цікавий фестиваль або ідеї для розвитку культури, спорту та туризму, велодоріжки чи громадську вбиральню, – ці та інші проекти з благоустрою міста коломияни мають змогу подавати самі, підтримувати
найцікавіші з них шляхом голосування та контролювати їх реалізацію. 2019 р.
загальна сума проектів громадського бюджету, які впроваджуватимуться, становитиме три мільйони гривень.
Коломия – важливий духовний, культурно-мистецький центром Прикарпаття
із багатою і славною історією. Тож розвиток туристичної галузі – ще один напрям, у
якому розвивається місто. Різноманітні традиційні фестивалі, які вже набули статусу
міжнародних, інші культурні заходи та ярмарки виробів народного мистецтва
приваблюють туристів не лише з України, а й з-за кордону. Чого вартий лише відомий усім нічний етноринок вишиванок – одна з «родзинок» Коломиї, на який щочетверга збираються покупці, майстри та туристи звідусіль.
Необхідність переходу від застарілих до новітніх технологій в енергетиці – ще
один пріоритет розвитку Коломиї. У планах міської ради – виділення площі для
підприємців, які інвестують кошти у відновлювальну енергетику (сонячні електростанції).
Досить багато місто вкладає у розвиток соціальної сфери та спорту. Найбільшими
об’єктами будівництва за співфінансування із державного бюджету 2018 р. є басейн
«H2O-Classic», спортзал та майстерні Коломийськогого НВК «Школа-природничоматематичний ліцей № 9». Заплановано будівництво 7 футбольних полів зі штучним
покриттям. Із міського бюджету також фінансуватимуть спорудження спортивного
скелелазного стенду, реконструкцію міських скверів та ін.

industries. The geography of investors covers 15 countries of the world, the main are
the United Kingdom and the Netherlands.
The volume of foreign direct investment
(equity capital) to the town’s economy as of
April 1, 2018 amounted to 18.2 million USD.
According to this index, Kolomyia took the
7th place among regions and towns of region significance.
The town council experts actively cooperate with NGOs and jointly raise funds from
foreign donor organizations to strengthen
the local economy and system of granting
services. So, in 2017, the Strategy of Kolomyia Development until 2027 was developed
within the framework of the project «Partnership for Urban Development» (PROMIS),
implemented by the Canadian Municipalities Federation with the financial support of
the Government of Canada.
For tourists, guests of the town and business representatives, the city council together with the NGO «Kolomyуa Region Economic Development Association», with the
financial support of the US Embassy’s Democracy Promotion Foundation in Ukraine,
has developed a web resource for open data – an interactive map of Kolomyia. On the
map you can find information about tourist
routes, squares for advertising. If you want
to buy or rent an apartment in Kolomyуa,
information on the year of commissioning,
the foundation material, roof, the number of
apartments in multistory building are also
available on the interactive map of the city.
Kolomyia is considered an important spiritual, cultural and artistic center of Prykarpattya with a rich and glorious history. Therefore, the development of the tourism industry is another direction in which the
town is developing. Various traditional festivals that have already acquired the status of
international, other cultural events and fairs
of folk art products attract tourists not only
from Ukraine but also from abroad.

Рекорд України – найбільший хор духовного єднання до 775-річчя Коломиї

Етноподіум на фестивалі «Колорит»

Record of Ukrainian,the greatest choir of spiritual joining to 775-th anniversary

Ethnopodium on festival «Сoloryt»
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Село Коршів
Виконавчий комітет Коршівської сільської ради
78240, Івано-Франківська область, Коломийський р-н,
с. Коршів, вул. Шевченка, 23

Village of Korshiv
Executive Committee of Korshiv village Council
23, Shevchenka St., v. Korshiv
Kolomyуa district, Ivano-Frankivsk region, 78240
+380 34 33 6-64-69
korshivskasilskarada@ukr.net

Пижук Михайло Андрійович
сільський голова
Mykhaylo Pyjuk
head of the village
Korshiv is a unique village of Kolomyуa
district, one of the oldest and largest villages of the Carpathian region, surrounded by forests, surrounded by flowering
gardens and fields, which has long been
famous for the talents of local people, a
village with great history and customs.
Korshiv Village Council includes Korshiv, Kazaniv and Liski villages. The population is is 4287 inhabitants, there are 1,570
households. In 2015, Korshiv and Liski celebrated the 605th anniversary of the first
written mention about the village. Four
local cultural institutions are acting on the
territory of the village council: three clubs
and a music school, three libraries, two
general schools of Korshiv og I-III degrees,
and Liski SPC, a kindergarten «Malyatko»,
Korshiv Professional Agricultural Lyceum,
a medical clinic, two medical outpatient
clinics, a boarding house for socially unprotected citizens, a bakery and 14 stores.
On the territory of the village council
there is a union of entrepreneurs, a public

Коршів – своєрідне село Коломийщини, одне з найдавніших та найбільших сіл
на Прикарпатті: воно оточене лісами, оповите квітучими садами та ланами, і здавна
славиться талантами місцевих жителів. Це село з великою історією та звичаями.
Його жителі завжди були хорошими Ґаздами, освіченими, мудрими людьми.
До Коршівської сільської ради входять села Коршів, Казанів та Ліски. Населення
становить 4 287 жителів, є 1 570 дворів. 2015 р. Коршів та Ліски відзначили 605-річчя
першої письмової згадки про село. На території сільської ради функціонують такі
заклади: три клуби, три бібліотеки, музична школа, дві загальноосвітні школи –
Коршівська ЗОШ І-ІІІ ст. та Лісківський НВК, Коршівський професійний аграрний
ліцей, дитячий садок «Малятко», лікарська амбулаторія, два ФАПи, пансіонат для
соціально-незахищених громадян, пекарня, цех виготовленню меблів, перукарня,
піцерія, кафе та 14 магазинів, діють чотири сільськогосподарські господарства.
Створено спілку підприємців, громадське об`єднання «Небайдужість», Асоціацію соціально-економічного розвитку с. Коршів, які тісно співпрацюють із сільською радою. Розвиток будь-якого села залежить, насамперед, від діяльності співпраці місцевої ради, депутатів з активом села, та й із кожним мешканцем. Один із
пріоритетів у роботі Коршівської сільської ради – організація діяльності з розвитку
території, посилення ролі територіальної громади у вирішенні життєво важливих
питань, благоустрою села, освітнього та культурного розвитку. На території села
з 1959 р. Коршівський професійний аграрний ліцей готує водіїв, слюсарів, кухарів,
трактористів з одночасним здобуттям учнями повної загальної середньої освіти.
Досвідчені педагоги навчають і формують кваліфікованих робітників, патріотів української держави.

Церква та нова дзвінниця ПЦУ / Могила Січових стрільців / Обласний літературно-мистецький фестиваль ім. Квітки Цісик у с. Ліски /
Місцева пожежна команда / ДНЗ «Малятко» / Вокзал залізничної станції Коршів
Church and new bell-tower OCU / Grave to Sich Riflemen / Regional lіterature-art festival in honour of Kvitka Cisyk / Local fire brigade team / Kindergarten Maliatko / Korshiv railway station
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Важливою є робота церковних громад щодо задоволення духовних потреб
односельчан. Міжконфесійною стала Різдвяна розколяда. У селі Ліски на Циганському горбі, приватному обійсті поета Ярослава Ясінського, щороку відбувається
літературно-мистецький фестиваль ім. Квітки Цісик – американської естрадної співачки українського походження, чиї предки походять з Лісок. На обійсті Ясінського
стоїть стара школа, у якій, за переказами, свого часу гостював митрополит Андрей
Шептицький. В одній із реставрованих кімнат школи відкрито музей Квітки Цісик,
а на фасаді хати – меморіальну дошку митрополитові А. Шептицькому, роботи
місцевого художника Степана Гайдука.
Значну роль громадські активісти та меценати відіграють в економічному та
соціальному розвитку села. Скажімо, депутат сільської ради Василь Війтенко є одним із будівничих села. За його власні кошти у місцевій школі відкрито сучасний
атлетичний клуб «Атлант» для занять силовими видами спорту та фітнесом. Освітлення сіл, облаштування сільського стадіону, придбання туристичного та спортивного інвентаря для ЗОШ, фінансова підтримка ремонту доріг, кошти на школу,
впорядкування парку, утримання футбольної команди – далеко не повний перелік
благодійних справ Василя Івановича.
З ініціативи та за великої матеріальної допомоги підприємця Василя Досина
третій рік поспіль функціонує громадське об`єднання «Коршів-автодор», яке немало робить для впорядкування та ремонту придорожніх канав, дорожнього полотна та підтримання дорожньої інфраструктури. Впорядковано придорожні канави загальною протяжністю 15 км, проведено ямкові ремонти дорожнього полотна, протяжністю 5 км, споруджено та підтримуються в належному стані павільйони
автобусних зупинок, упорядковано три мостові переходи, встановлено дороговкази на центральних вулицях села. Відчутною є допомога Василя Досина також
Коршівській ЗОШ та церкві.
У селі успішно працює приватна пекарня європейського зразка. Підприємець,
депутат сільської ради Володимир Семчук забезпечує калачами, хлібом населені
пункти Коршівської сільської ради та навколишні села, особливим попитом користується бездріжжовий хліб його випічки. З ініціативи Володимира Семчука у селі
створено пожежну частину, для якої він за власні кошти придбав пожежний автомобіль. Силами молодих та енергійних жителів сіл Коршева та Казанова Василя Куриліва, Михайла Кобилинського, Василя Гаврилюка очищено та озеленено територію
ставка в Коршеві. З ініціативи Івана Дутчака, керівника ГО «Небайдужість», упорядковано парк (генеральне прибирання, додаткове озеленення території, капітальний ремонт танцювального майданчика).
2016 р. ГО «Коршівський футбольний союз» почав будівництво футбольного
майданчика в с. Коршів. Керівник громадської організації Р. Семенюк створив на
базі ЗОШ приватну спортивну школу, в якій досвідчений тренер займається з двома
групами дітей, також організував їх участь у першості області та району.
Вагомим чинником є облаштування сільської інфраструктури. Капітально відремонтовано вуличне освітлення на 14 вулицях загальною протяжністю близько
10 км та встановлено 120 енергоощадних ліхтарів, збудовано огорожу кладовища
в Коршеві загальною протяжністю близько 200 м, продовжуються роботи з будівництва сільських очисних споруд.

association «Nebaidugist», an association
of social and economic development of
village Korshiv, which closely cooperate
with the village council, to resolve the issues of territory improvement.
Over the past few years, community of
villages have increasingly been gathering
together to solve local problems. «When
we are moving to Europe, then we must
maintain appropriate order. If we do not
do this ourselves, nobody else will do this
for us», – the peasants say.
During 2015-2016, the villagers, the executive committee of the village council,
community organizations of villages, entrepreneurs made many good things: several
activities on the improvement were held,
in which the communities cleaned the territory of parks, squares, cemeteries, central
streets, made whitewashing of trees and
landscaping territories, arranged territories
near the monuments to the victims of the
Holodomor, soldiers who perished during
the Great Patriotic War, memorial graves to
the Sich Riflemen, liquidated 4 unauthorized dumps, held capital repairs of street lighting on 14 streets, a total length of about
10 km and were installed 120 energy-saving
lights, construction of a fence in the cemetery in village Korshiv with a total length of
about 200 m, work on the construction of
treatment facilities in the village Korshiv: 20
km of rural roads were arranged, 6 km of
forest strip is cleared of shrubs and overgrown, which is on the side of the road leading to the village Kazaniv; 850 trees were
planted by children of educational institutions; arranged 12 lawns, 15 flowerbeds,
territory of pond in the village was cleaned
and planted by the forces of young and
energetic inhabitants of villages Korshiv,
Kazaniv (namely, Vasyl Kuriliv, Mikhail Kobylinsky, Vasyl Havrylyuk).
In 2016, the association «Korshiv Football Union» started construction of 2 football grounds in the villages Korshiv and
Kazaniv.

У Коршівському професійному аграрному ліцеї / Вихованці ДЮСШ / Спортивне товариство «Атлант» / Пам’ятник Т. Шевченку
Korshiv professional agriculture liceum / Pupils of youth sports school / Sports community Atlant / Monument to Taras Shevchenko
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Село Воскресинці
Виконавчий комітет Воскресинцівської сільської ради
78213, Івано-Франківська область, Коломийський р-н,
с. Воскресинці, вул. Т. Шевченка, 40А

Village of Voskresyntsi
Executive Committee of Voskresyntsi village Council
40А, T. Shevchenka St., v. Voskresyntsi,
Kolomyуa district, Ivano-Frankivsk region, 78213

Білейчук Любомир Юрійович
сільський голова
Lyubomyr Bileуchuk
head of the village

Spread on both banks of Prut River and
borders with Kolomyia. In the village there
is a convenient transport connection. 2300
people live here, there are 819 individual
farms. The total area of the village is 1319,3
hectares.
In 2011 the regional competition «Local government projects and programs»
was won for the reconstruction of the
village stadium, a locker room was built,
stands and a playground with artificial cover were arranged. In 2012 the regional
competition «The best sports community»
was won and materials were sent to the
regional competition. Improvement of the
village infrastructure was started: in 2016
an outpatient clinic was opened, in 2018
a reconstruction of the square near the
monument to T. Shevchenko was made
and a children’s sports and playground
was installed.

+380 34 33 7-64-00(1), (2)
voskresintsi-rada@ukr.net

Воскресинці – село передових ідей та вишиванок. Розкинулось на обох берегах р. Прута і межує з Коломиєю. Має вигідне транспортне сполучення. Проживає
тут 2 300 осіб, є 819 індивідуальних господарств. Площа села становить 1 319,3 га.
Перша писемна згадка про село датується 1353 р. Назва походить, за переказами, від збудованого отцями-василіянами храму Воскресіння Христового, інші
джерела вказують, що село так назване, як воскресле після численних нападів
монголо-татар. Воскресинці належать до найдавніших сіл Галичини. Головні кутки:
Росолище, Буковинка, Діброва, Юрів, П’ятниця, Жолоби, Замчище, Горішній Кут
(Романівна), Осередок, Долів, Перестави, Левади.
Уже 12 років сільським головою є Любомир Білейчук, уродженець села, з 1991р.
працював у сільській раді землевпорядником, депутати неодноразово обирали
його секретарем сільської ради. І з 2006 р. він – сільський голова, який разом з депу татами діяльно працює над соціально-культурним розвитком села.
Сільська рада бере активну участь в обласних та районних конкурсах. Скажімо
2011 р. виграла обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування із проектом реконструкції сільського стадіону. Реалізуючи його, побудували роздягальню, облаштували трибуни та майданчик зі штучним покриттям.
2012 р. – перемогла на районному конкурсі «Краща спортивна громада» та надіслала матеріали на обласний конкурс. Зі здійснення ще декількох проектів, визнаних переможцями обласного конкурсу, почали поліпшувати інфраструктуру села:
2016 р. відкрито лікарську амбулаторію; за кошти обласного та райнного бюджетів
перекрито дах Воскресинцівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 2018 р. реконструйовано площу біля
пам`ятника Т. Шевченку та облаштовано дитячий спортивно-ігровий майданчик.
З допомогою депутата обласної ради Петра Книшука та підприємця Романа Стефанціва і частково за кошти місцевого та районних бюджетів вимостили бруківку шкільного подвір’я. Село електрифіковане, газифіковане, телефонізоване, проведено вуличне освітлення.
У селі на Воскресінецькій горі 1990 р. проходив Перший всесвітній Собор духовної України. На цьому місці тепер відвели землю під будівництво монастиря.

Статуя Скорботної Матері / Воскресинцівська ЗОШ І-ІІІ ст. / Пам`ятник Т. Шевченку / УГКЦ та ПЦУ Воскресіння Христового
Monument to sorroful mother / School of I-III degrees in Voskresintsy / Monument to Taras Shevchenko / UGCC and OCU of Jesus Christ Resurrection
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Село Джурків
Виконавчий комітет Джурківської сільської ради
78252, Івано-Франківська область, Коломийський р-н,
с. Джурків, вул. Українська, 73

Village of Dzhurkiv
Executive Committee of Dzhurkiv village Council
73, Ukrainska St., v. Dzhurkiv,
Kolomyуa district, Ivano-Frankivsk region, 78252

Данилюк Ярослав Дмитрович
в. о. сільського голови
Yaroslav Danylyuk
head of the village
The first written mention of the village
dates back to 1398. At present in the village
there are 634 yards, 1500 inhabitants. On the
territory of the village there is the Church of
the Assumption of the Blessed Virgin Mary,
the rector of the church is Father Ivan Kuzmin. Every year on August 28 in Dzhurkiv, a
temple holiday is celebrated.
Over the past two years, in the villages of
Dzhurkiv and Pyschache, work was carried
out on the accomplishment of the territory,
in particular, the adjoining territory of the
Dzhurkiv secondary school of I-II degrees
was arranged. Kindergarten «Zhuravlyk» and
the House of Culture in the village were improved. A pavement near the Sich Riflemen
grave is installed. More than 30 windows in
the house of culture have been installed.
Road repair was carried out in the village of
Pyschache, on the street Kozlanyuk. With the
assistance of People’s Deputy Yuriy Timoshenko 700 meters of asphalt road was laid.

+380 34 33 95-2-91
dzhurkiv_ko@ukr.net

Первинне поселення називалося Боярщина, пізніше – Луги, потім – Жюрков і
насамкінець – Джурків. Перша писемна згадка про село – 1398 р. Щодо походження
назви, то існують кілька версій, перша: назва походить від назви селянської їжі
джур, яку готують із картоплі, житнього борошна та сироватки; друга: від назви татарського слуги – джури. Старовинна грамота свідчить: «староста Галицький і Снятинський, свідчу… іже прийшов перед нас пан Гервась і відправив своїй дружині
Варварі сто гривень на свої села Товмачі і Жюрков». Витяг з старовинної грамоти:
«…Ми, Олександр – воєвода, чинимо знаменито, оже істинний тот слуга наш Журко
Драготескул служив нам правдою і вірною службою…». Або ще «Ми, Стефан-воєвода, знаменито чинимо оже істині наші слуги Алека і Журка служили нам право і вірно». Це витяги з молдавських грамот, які писалися староруською мовою. Ім’я Журко
є на Прикарпатті.
На сьогодні в селі 634 двори, 1500 жителів. На території села діє церква Успіння
Пресвятої Богородиці, настоятелем церкви є о. Іван Кузьмин. Щороку 28 серпня в
Джуркові святкують храмове свято.
За минулі два роки в селах Джурків та Пищаче проведено роботи з благоустрою території, зокрема облаштовано прилеглу територію Джурківської ЗОШ І-ІІ ст.
ДНЗ «Журавлик» та Будинку культури села Джурків. Встановлено бруківку біля могили Січових Стрільців. Замінили більше 30-ти вікон в Будинку культури. Проведено
ремонт дороги в селі Пищаче на вул. Козланюка. За сприяння народного депутата Юрія Тимошенка прокладено 700 м асфальтної дороги. Проведено роботи з
освітлення вулиць Української, Івана Франка, Зеленої, Леся Мартовича, Василя
Стефаника, Лесі Українки села Джурків. За рішенням громади за особливі заслуги
перед односельцями присвоєно звання Почесного громадянина села: М. М Романюку, С. С. Лащуку, П. В. Семківу, Я. І. Семківу, Є. М. Квецко.
Село цінує своїх жителів. Шанує тих, які брали участь в АТО, і тих, що продовжуть
і далі захищати територію України, а це: В. М. Марцинюк, М. І. Печенюк, І. Я. Прусак,
П. П. Пилипчук, М. П. Ковцуняк, В. В. Лубик, П. П. Гломба, Л. К. Кашуба, М. П. Крижанівський, І. Д. Маковійчук.

Джурківське НВК ЗОШ І-ІІ ст. / Педагогічний колектив / Учні 4-го класу Джурківського НВК/ Колектив Перлина із директором будинку культури / Церква Успіння Пресвятої Богородиці
Dzhurkiv school of I-II degrees / Pedagogical stuff / Pupils of 4 form of Dzhurkiv school / Collective «Perlyna» with director of the culture house / Church of the
Assumption of the Blessed Virgin Mary
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Село Угорники
Виконавчий комітет Угорницької сільської ради
78230, Івано-Франківська область, Коломийський р-н,
с. Угорники, вул. Шевченка, 36

Village of Ugornyky
Executive Committee of Ugornyky village Council
36, Shevchenka St., v. Ugornyky,
Kolomyуa district, Ivano-Frankivsk region, 78230

Cавчук Олег Іванович
сільський голова
Oleg Savchuk
head of the village
Population in 2018 is 2 820 inhabitants,
there are 910 households. There is a village
club with a drama group «Gorno», a kindergarten for 70 children, also a secondary
school of I-II degrees, PMK-150, 2 sawmills,
two carpentry shops, 2 concrete workshops,
6 grocery stores. Asphalt coating has been
renovated, as well as communal roads, fully
repaired street lighting at18 km, 300 energy
saving lamps installed, old gas and water
pipes replaced, centralized water supply
was started, centralized collection of rubbish by company «ABE» started, many natural garbage dumps were liquidated.
The construction of a new school was
started, the club premises was repaired,
as well as village council and medical outpatient point were completely renovated.
The football club «Ugorniki» was formed
up, which acts in the championship of the
region, community created a sports complex with a dressing gown, stands, a fence, a
football ground with artificial cover.

+380 34 33 6-21-36
ugornyky_sr@ukr.net

Село Угорники лежить у долині між селищем Отинією та селом Струпків.
Перша писемна згадка про нього датується 1444 р. У селі було добре розвинене
гончарство у печах-горнах, звідки й походить назва села.
Чисельність населення у 2018 р. – 2 820 жителів, 910 дворів. Діють сільський
клуб із драматичним гуртком «Горно», ЗОШ I-II ст., ДНЗ на 70 дітей. Економіка села –
це ПМК-150, дві пилорами, два столярних цехи, два цехи бетонних виробів. Працюють шість продовольчих магазинів. Поліпшується інфраструктура села, відновлено
асфальтне покриття, відремонтовано комунальні дороги, повністю проведено
капітальний ремонт вуличного освітлення протяжністю на 18 км., встановлено 300
енергоощадних ліхтарів, замінено старі газові і водяні труби. В селі є централізоване
водопостачання. 2016 р. тут розпочала централізований збір сміття фірма «АВЕ»,
ліквідовано багато стихійних сміттєзвалищ. 2016 р. відновилося будівництво нової
школи, капітально відремонтовано приміщення клубу, сільської ради та ФАПу.
2010 р. створено футбольний клуб «Угорники», який виступає на першість області. За короткі терміни силами громади споруджено спортивний комплекс з роздягальнею, трибунами, огорожею, футбольним майданчиком зі штучним покриттям.
Планується збудувати також волейбольно-баскетбольний майданчик зі штучним
покриттям. 2018 р. фірмі «Угорникиенергобуд» надано в оренду земельну ділянку
8 га для будівництва сонячної електростанції потужністю 4 МВТ.
Значну роль у розвитку громади відіграють мешканці та підприємці. Варто відзначити: М. Дубея, В. Пасічняка, В. Угринюка, В. Федіва, М. Цібія, М. Хавуляка, З. Рудика, Р. Філяка, М. Крицького, Я. Лудчака, Я. Мачошака, В. Шарова, В. Стасюка, В. Костишина. Значну допомогу відчуває село від депутата Івано-Франківської обласної
ради О. Левицького. В селі діє церква Пресвятої Параскеви Сербської ПЦУ. Найбільшою окрасою села є Угорницький чоловічий Спасо-Преображенський монастир. 16 місцевих жителів є учасниками бойових дій на сході України, налагоджено
волонтерський рух. Знані вихідці з села: В. І. Кафарський, народний депутат України
III-IV скликань; Ю. П. Худецький – завідувач нейрохірургічного відділення ІваноФранківського управління охорони здоров’я області, заслужений лікар України.

Угорницька сільська рада / Будинок культури / Церква Пресвятої Параскеви Сербської ПЦУ / ФК «Угорники» – володар кубку району з футболу / Урочисте відкриття стадіону
Ugornytsya village council / House of culture / Church of the Blessed Paraskevi of the Serbian UAOC / FC «Ugorniki» – the winner of the district cup with football / Solemn opening of the stadium
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СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ
УГОРНИЦЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ
МОНАСТИР ПЦУ
78230, Івано-Франківська область,
Коломийський р-н, с. Угорники

SPASO-PREOBRAZHENSKYY
MEN’S MONASTERY OF OCU
IN V. UGORNYKY
v. Ugornyky, Kolomyуa district,
Ivano-Frankivsk region, 78230
Монастирська брама
Monastery gate
With blessing of the Director of IvanoFrankivsk Diocese - Metropolitan Galitskii
Andrii (Abramchuk), the Ugornyky Monastery was revived in 2003. Since 2005, the
archpriest Yuriy Muliarchuk has been performing the duties of the governor of the
monastery. In 2012, the governor of the
monastery was appointed Archimandrite
Alexei (Menzatyuk). Area of the monastery is
10 hectares, in the territory of the monastery
are 2churces: Spaso-Preobrazhenskiy (1856),
that was relocated from village Tudiv of Kosiv district in 2003, and church of the introduction of the Holy Mother of God (1823),
relocated from village Deleva of Tlumach
district. In the monastery there is a healing spring «Dzvinioha» with a bath. There
are chapels in honor of prp. Iov Pochaivskii
and prophet Ilya. Here there are constantly
shrins of the Orthodox Church – parts of
relics of Iov Pochaivskii; the priests of the
Kyiv-Pechersk: Varlaam-abbot, Nicodemusprophylactic, Mark-grave-digger; Martyr Makarii, Metropolitan of Kiev; Martymyr Mercury of the Caesarea.

свщ.-архим. монастиря,
митр. Галицький Андрій
аrchbishop monastery
mitr Halytsky Andriy

намісник монастиря,
єп. Коломийський Павло
vicar of the monastery
bp Kolomyya Pavlo

+380 67 687-77-33
+380 95 521-02-07
www.ugornyky-monastyr.in.ua
monastyr.if@gmail.com

Історіяу країнських православних монастирів невід’ємна від історії України, адже
в них тут формувався інтелект нації, зростали світочі духовного життя. Угорницький
Спасо-Преображенський монастир відіграв визначну роль у збереженні православ’я
на Прикарпатті XVI-XVIII ст., він разом з Манявським монастирем був для православних
галичан як гора Афон для греків. Життя й побут монастиря будувалися на суворих
аскетичних правилах, принесених прп. Іовом Княгиницьким з Афону, він одержав
грамоту на володіння земельними угіддями з умовою довічного перебування під
омофором Константинопольського патріарха. Меценатами були Адам та Олександр
Балабани, Андрій та Йосиф Потоцькі, Павло та Йосиф Шумлянські, митрополит Петро
Могила. XVII ст. монастир почав занепадати, 1812 р. припинив своє існування.
З благословення керуючого Івано-Франківською єпархією – митрополита Галицького Андрія (Абрамчука) 2003 р. Угорницький монастир було відроджено. З 2005 р.
обов’язки намісника монастиря виконував протоієрей Юрій Мулярчук. 2012 р. намісником обителі призначено архімандрита Олексія (Мензатюка). Богослужіння в
монастирі звершуються щоденно. Крім молитви, братія займається розбудовою обителі, веде сільське господарство, доглядає сад, пасіку. Площа обителі – 10 га, на території монастиря діють два храми: Спасо-Преображенський (1856 р.), перенесений з
с. Тюдів Косівського р-ну 2003 р., та Введення Пресвятої Богородиці (1823 р.), перенесений з с. Делева Тлумацького р-ну 2007 р.
В обителі є цілюще джерело «Дзвіньоха» з купальнею; відомо багато випадків
чудесних зцілень, які відбулися біля цієї святині. Вірні моляться і в каплиці на честь
прп. Іова Почаївського та прор. Іллі. Тут постійно перебувають святині Православної
Церкви – частки мощей прп. Іова Почаївського; прпп. отців Києво-Печерських: Варлаама-ігумена, Никодима-просфорника, Марка-гробокопателя; священномученика
Макарія, митрополита Київського; вмч. Меркурія Кесарійського.
2017 р. на території монастиря встановлено пам’ятний хрест та насаджено алею
слави в пам’ять про всіх загиблих прикарпатців на сході України.
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Товариство з обмеженою відповідальністю

ЛЕОНІ ВАЕРІНГ СИСТЕМС УА ГМБХ
78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. І. Шарлая, 55
82431, Львівська область, Стрийський р-н, с. Нежухів, вул. Леоні, 1
Limited liability company

LEONI WIRING SYSTEMS UA GMBH
55, I. Sharlaya St., Kolomyуa town, Ivano-Frankivsk region, 78200
1, Leoni St., v. Nejuhiv, Stryi district, Lviv region, 82431

Штефан Шмідт
генеральний директор
Stephane Shmidt
general manager

LEONI Wiring Systems UA GmbH is the
most powerful investment project of German concern LEONI AG in Ukraine and is
a bright example for a close economic,
scientifical and technical cooperation between Ukraine and Germany. LEONI Wiring
Systems UA GmbH is one of the largest
enterprises in terms of capital investment
and production with foreign investments
in the Lviv Region with more than 65 million Euros invested and more than 7000
workers are employed here.
On the 29th of September 2017 LEONI
has opened the new plant in Kolomyia.
Itwas built up within a very short time of
less than 10 months. The location has a
total production area of currently about
6,500 m2 and will expand up to 25,000 m2
until the year 2020. Total investment in
the buildings will amount to about 20 million Euros. Leoni plans to hire up to 1 000
workers until the end of 2017, and by
2021 the headcount of employees will
increase up to 4,500.
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+38 067 313-44-04
+380 34 33 44- 400
hr.kolomyia@leoni.com
+38 067 673-13-90
+380 32 45 92-700
hr.ua@leoni.com
www.lеоnі-ukraine.соm
0 800 507-509 безкоштовно

«LEONI» в Україні
ТОВ «ЛЕОНІ Ваерінг Системс УА ГмбХ» – найпотужніший інвестиційний проект
німецького концерну «LEONI AG» в Україні – є яскравим прикладом тісної економічної, інвестиційної та науково-технічної співпраці між Україною і Німеччиною. В
реалізацію українського проекту інвестовано близько 65 млн. євро. Завод успішно
функціонує на українському ринку праці вже 15 років, забезпечуючи роботою понад 7 000 працівників. Генеральний директор ТОВ «ЛЕОНІ Ваерінг Системс УА ГмбХ»
є Штефан Шмідт, який працює в концерні LEONI з 2004 р., в Україні – з 2012 р.
Автомобільна промисловість є головним клієнтом, для неї «LEONI» розробляє і
виготовляє високоякісну продукцію – комплексні бортові системи з інтегрованою
електронікою. Виготовлені на заводі «LEONI» в Україні кабельні мережі постачають
на заводи Польщі, Словаччини, Угорщини, Чеської Республіки, Німеччини, Іспанії,
Португалії, Італії, Бельгії, Великобританії, США, Австрії, де комплектують автомобілі
світових брендів «Опель», «Порше», «Фольксваґен», «Ауді» та «Ламборґіні».
За час функціонування «ЛЕОНІ» отримало безліч нагород, серед яких: перше
місце в конкурсі «Завод року 2014» у номінації «Кошти та мотивація 2014»; перше
місце в конкурсі «Завод року 2015»; друге місце у конкурсі «Завод року 2005» і
«Завод року 2006»; третє місце у конкурсі «Завод року 2004»; друге місце у конкурсі
«Завод року» у номінації «Покращення» у 2008; третє місце у конкурсі «Завод року»
у номінації «Покращення та якість» 2011 р.; 2004-2008 рр. – «Постачальник року»
нагорода від «General Motors»; 2002-2006 рр. та 2013 р. – «Інвестор року»; 20032005 рр. – «Кращий роботодавець у Львівській області»; 2012 р. – «Інвестор року».
29 вересня 2017 р. у м. Коломиї урочисто відкрили новий завод «LEONI». Першу
чергу будівництва нового підприємства завершили за дуже короткий проміжок
часу – менш, ніж за 10 місяців. На нинішній день виробничі площі заводу становлять
6 500 м2, а до 2020 р. зростуть до 25 000 м2. Сума інвестицій у підприємство складає
близько 20 млн. євро. Тепер на заводі працює близько 1 000 працівників, до 2021 р.
їх кількість повинна зрости до 4 500 осіб.
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Державне підприємство

КОЛОМИЙСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
78218, Івано-Франківська область, Коломийський р-н,
с. Нижній Вербіж, вул. Дружби, 18
State enterprise

KOLOMYYA FORESTRY ENTERPRISE
18, Drujbу St., v. Nujniy Verbij, Kolomyуa district,
Ivano-Frankivsk region, 78218

Синітович Василь Володимирович
директор
Vasyl Sуnitovych
director

The forest seed base has been created, which includes the largest in Ukraine
clonal silvicultural plantation with an area
of 30 hectares, 75 hectares of genetic reserves, 23 hectares of permanent forest
seed areas and 22 plus trees. Annually in
the forest plants on the area of 15 hectares 2.8 tons of forest seed are sown, out
of which 2.3 million units of standard seedlings have been grown for the last 10
years. There are 96 hectares of protective
plantings on areas unsuitable for agricultural use. There are 12 protected natural
sites with a total area of 6,881.8 hectares
(25% of the area of the enterprise), a botanical reserve of the national importance
«Knyazhdvirskiy». It has value due to planting yeast berry relict of the tertiary period.

+380 34 33 2-48-10
+380 34 33 2-24-21
koldlg@gmail.com

Коломийський лісгосп організовано 1939 р., 1959 р. на базі лісів Коломийського
лісгоспу і лісопунктів Станіславського, Жовтневого та Косівського ліспромгоспів
створили Коломийський лісокомбінат, який 1995 р. реорганізували в Коломийське
державне лісогосподарське підприємство. 2015 р. підприємство сертифіковано
відповідно до вимог міжнародного стандарту Лісової опікунської ради. У лісгоспі
створено лісонасіннєву базу, до якої входять одна з найбільших в Україні клонова
лісонасіннєва плантація площею 30 га, 75 га генетичних резерватів, 23 га постійних
лісонасіннєвих ділянок та 22 плюсових дерева.
Щорічно в лісових розсадниках на площі 15 га висівають 2,8 т лісового насіння,
із якого за останні 10 років виростили 2,3 млн. штук стандартних саджанців.
Починаючи з 2005 р. підприємство створило 96 га захисних насаджень на угіддях,
не придатних для сільськогосподарського використання.
У лісгоспі налічується 12 природно-заповідних об’єктів загальною площею 6
881,8 га (25 % площі підприємства), а його ботанічний заказник загальнодержавного значення «Княждвірський» цінний тим, що це одне з найбільших в Україні та
Європі насаджень тиса ягідного – релікта третинного періоду, занесеного до Червоної книги.
2016 р. лісгосп реалізував продукції на суму 21,5 млн. грн., в тому числі на
експорт на 1,2 млн. За рік сплачено податків та інших обов’язкових платежів у сумі
6,4 млн. грн., в тому числі до Державного бюджету – 4,4 млн. грн., до місцевого
бюджету – 2 млн. Підприємство сплатило 2,2 млн. грн. обов’язкових платежів у
фонди соціального страхування. Отримано 0,4 млн. грн чистого прибутку. 2016 р. в
лісгоспі побудовано і здано в експлуатацію 1 км лісових доріг, а загалом за останні
п’ять років збудовано їх 6,3 км, що дає змогу ефективніше впливати на пожежну
безпеку в лісах, відкриває доступ до лісових масивів, розширює рекреаційне
освоєння території.
Для зменшення рекреаційного навантаження на лісові угіддя за останні роки
створено 15 рекреаційних місць, які можуть приймати до 500 відвідувачів.
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Сімейне виробництво

ВОСКРЕСІНЕЦЬКІ КОВБАСИ
78213, Івано-Франківська область, Коломийський р-н,
с. Воскресинці, вул. Січових Стрільців, 4
Family manufacturing

VOSKRESINETSKI SAUSAGES
4, Sichovyh Striltsiv St., v. Voskresуntsi,
Kolomyуa district, Ivano-Frankivsk region, 78213

Стефанців Роман Васильович
директор
Roman Stefantsiv
director
The family business of Stefantsiv family
is specialized in the production and sales
of smoked sausages, semi-smoked and
boiled sausages. At market the products
is represented by TM «Voskresinetski sausages», and in the region network of shops
works under this brand. The assortment
range is constantly replenished with new
high-quality products. The entrepreneur
performs individual orders for festive and
solemn events. All products are made of
environmentally friendly raw materials.
Due to use of modern equipment, the stuff
manages to produce a natural product of
high quality. According to annual decisions
of the family, funds from entrepreneurial
activity are directed to the construction of
a new workshop and to the development
of production, and new production facilities are put into operation. The appropriate
conditions of work for the employees are
created.

170

+380 68 807-73-01
stefanziv@i.ua

Роман Васильович Стефанців народився 29.09. 1961 – 1976 рр. закінчив Коломийську середню школу № 1, згодом навчався в Коломийському технікумі механічної
обробки деревини за спеціальністю «столяр-червонодеревщик». Після служби
в Радянській армії він розпочав свою трудову діяльність і працював майстром
виробничого навчання в ПТУ № 14 та одночасно навчався у Дрогобицькому педагогічному інституті, який закінчив 1991р. Роман Стефанців – одружений, виховав
трьох дітей, які закінчили виші і після навчання приймають активну учать у
сімейному бізнесі.
З липня 2006 р. Роман Васильович зареєстрований суб’єктом підприємницької
діяльності. Основний її вид – виробництво м’ясних продуктів. Діти, а також дружина
Романа Васильовича теж є суб’єктами підприємницької діяльності. Силами сім’ї
практично «з нуля» створено власну виробничу базу. Сімейний бізнес Стефанцівих
спеціалізується на виробництві і реалізації ковбас копчених, напівкопчених і
варених. На ринку їхня продукція представлена під торгівельною маркою «Воскресінецькі ковбаси», в Івано-Франківській області під цією маркою працює мережа
магазинів .
Асортиментний перелік продукції постійно поповнюється новими якісними
виробами. Підприємець виконує індивідуальні замовлення для святкових та урочистих подій. Всю продукцію виготовляють із екологічно чистої сировини. Завдяки
застосуванню сучасного обладнання Стефанціви виробляють натуральний продукт
справді високої якості.
Відповідно до щорічних рішень сім’ї кошти від підприємницької діяльності
спрямовують на будівництво нового цеху та на розвиток виробництва, вводяться
в дію нові виробничі потужності. Роман Стефанців дбає про створення належних
виробничо-побутових умов для працівників. Парк автотранспорту повністю забезпечує доставку товару безпосередньо в торгову точку клієнта в межах області.
Підприємство надає спонсорську і благодійну допомогу футбольній команді села
Воскресинці, тим, хто служив в АТО, Коломийському сиротинцю і хворим дітям,
Воскресинецькій школі та пожертви на будівництво храмів.
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Фермерське господарство

ДЕЛСО
78217, Івано-Франківська область, Коломийський р-н,
с. Сопів, вул. Покутська, 2
Farming company

DELSO
2, Pokutska St., v. Sopiv,
Kolomуya district, Ivano-Frankivsk region, 78217

Мацьків Василь Миколайович
керівник
Vasyl Matskiv
director
The enterprise is equipped with modern high-tech equipment. Equipment,
which largely determines the quality of sausage products of the trade mark «DelSo»,
is one component of high quality products,
the other one is stuff of the enterprise,
which is a cohesive team of professionals.
The enterprise is working to ensure
that the quality of sausages is not interchangeable, and prices are affordable, so
that everyone can buy them.
In general, the company produces
more than 100 kinds of products. It can
be seen on the shelves of branded shops
of «Delso» trademark, which are located
in the central markets of four reegions.
Sales geography covers Ivano-Frankivsk,
Chernivtsi, Transcarpathian, and partly Lviv
region. Everywhere tasty products of the
Carpathian factor are in great demand, because their high quality is very well combined with affordable prices, medе for consumers of different levels of income.

+380 34 33 2-59-58
+380 34 33 4-30-32
tmdelso@gmail.com

Керівник та засновник підприємства Василь Мацьків закінчив Чернівецький
університет, працював на будовах Сибіру, але вернувся на рідну Коломийщину, щоб
почати власну справу.
М’ясопереробний цех «ДелСо» (скорочення від «делікатеси Сопова») створили на весні 1996 р. Василь Мацьків разом з дружиною та сином. Спочатку мали
невеличкий цех і малий капітал, але вагомою перевагою перед багатьма конкурентами було місце розташування – екологічно чисте місто Коломия. За 16 років
існування підприємство надбало небхідну для вироблення ковбасних виробів
сировинну базу та досвід. Споживачі м’ясної продукції вже встигли оцінити високу якість і особливий смак ковбас торгівельної марки «ДелСо», які апетитно розмістилися на прилавках магазинів.
2007 р. підприємство переоснастили сучасним високотехнологічним обладнанням, яке значною мірою зумовлює високу якість ковбасних виробів торговельної марки «ДелСо». А другу складову такої якості виробів забезпечує колектив підприємства, який є згуртованою командою професіоналів.
Водночас ціни на ковбаси встановлюють доступні, щоб купити їх могла кожна
людина. Тож споживачі з однаковим задоволенням купують різноманітні ковбаси і
копченості, паштети і напівфабрикати виробництва ФГ «ДелСо».
Загалом, підприємство випускає понад 100 видів продукції. Її можна побачити
на прилавках фірмових точок торговельної марки «ДелСо», розміщених на центральних ринках чотирьох областей. Географія реалізації продукції охоплює Івано-Франківську, Чернівецьку, Закарпатську, частково Львівську область. Скрізь
смачні вироби з Прикарпатського села Сопова користуються величезним попитом,
бо висока їх якість приємно поєднується з цінами, орієнтованими на споживачів
різного рівня достатку. Важливо й те, що у точки продажу ковбасу торгової марки
«ДелСо» завозять з підприємства щодня. Служба реалізації «ДелСо» забезпечує
кожен магазин тією кількостю продукції, яку він може продати за день. Тож ковбаса
«ДелСо» завжди свіжа і на прилавках не залежується.

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина

171

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН

МІСТА І СЕЛА ОБЛАСТІ

Село Великий Рожин
Виконавчий комітет Великорожинської сільської ради
78654, Івано-Франківська область, Косівський р-н,
с. Великий Рожин, вул. Яремчука

Village of Velykyу Rozhyn
Executive Committee of Velykyу Rozhyn village Council
Yaremchuka St., v. Velykyу Rozhyn,
Kosiv district, Ivano-Frankivsk region, 78654

Шумлять величаво зелені смереки,
І сонечко світить з гірських верховіть.
О краю мій любий, зелені Карпати,
Рожине Великий, ти в серці моїм.
Калина Прокоп’юк

Том’юк Микола Петрович
сільський голова
Mykola Tomуuk
head of the village
The village is rich in natural monuments:
one of the main natural monuments is the
Sokilsky Range, the Dovbush stone and
Marsheve are located here, there is the cave
of the Second World War and the mineral
spring. Today in the village there are 710 households, 1,465 people live here. There are
two schools in the village, a people’s house,
a library, two medical outpatient points, a
post office, a district hospital for veterinary
medicine, six food stores, a bus connection
with Kosiv and Ivano-Frankivsk, Vyzhnytsia
and Chernivtsi.
On the territory of the village there is the
Velikorozhyno forestry of Kosiv district farm
«Rayagrolis» and Kalush state forestry. The territory of the village is 3 500 hectares, of which
1 856 hectares are covered with forest, 1 480
hectares belong to the Velikorozhyno forestry, 375 hectares – the state forestry, the rest –
agricultural land. UOAC community holds
services in the church of St. Dmitry, and the
UGCC community in its own church.
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+380 34 78 46-4-39
velykorozhynskasr@gmail.com

Село розташоване між гірськими хребтами Сокільським і Глиняним, горбами
Плоский, Присліп та Вишній Середній, на берегах річки Роженки в південно-західній
частині Косівського району. Висота над рівнем моря 600-900 м. Село складається з
багатьох присілків. Уздовж села протікає р. Роженка, яка витікає з-під гори Писаний
Камінь, а впадає в р. Черемош. Першу письмову згадку про село знайдено у Йосифінській метриці 1785-1788 рр.
Село багате на пам’ятки природи. Однією з них є Сокільський хребет, на Присліпі
стоїть камінь Довбуша, на межі між Дубівською та Прислопом розташована печера
часів Другої світової війни. На дільниці Михасі є мінеральне джерело, склад води
поки що не вивчений, але за словами людей, вона лікує хвороби шлунка.
До пам’яток архітектури належать церква Св. Дмитрія, побудована 1896 р., дзвіниця. На сільському кладовищі в місці перезахоронення трьох вояків УПА поставлено пам’ятний знак. При в’їзді в село є пам’ятник, споруджений в знак пам’яті
про загиблих у Другій Світовій війні. Височить при дорозі пам’ятник Т. Шевченку.
В селі налічується 710 господарств, проживає 1 465 осіб. Діють дві школи, Народний дім, бібліотека, два ФАПи, поштове відділення, дільнична лікарня ветеринарної медицини, шість продовольчих магазинів.
У Великому Рожині розташовані лісництва Косівського РП «Райагроліс» та
Кутський держлісгосп. Територія села становить 3 500 га., з них 1 856 га покриті
лісом, 1 480 га належать Великорожинському лісництву, 375 га – держлісгоспу, а
решта – земля сільськогосподарського призначення. В селі є малі підприємства,
ДОК. Діють дві церковні громади: православна відправляє богуслужіння у церкві
св. Дмитрія, а громада греко-католиків – у своїй церкві.

Великий Рожин / Сокільська скеля

Пам’ятник Т. Шевченку

Лужкiвський водоспад

Velykyy Rozhyn / Sokilska rock

Monument to T. Shevchenko

Luzhkiv waterfall
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Село Вербовець
Виконавчий комітет Вербовецької сільської ради
78605, Івано-Франківська область, Косівський р-н,
с. Вербовець, вул. Миру, 15

Village of Verbovets
Executive Committee of Verbovets village Council
15, Myru St., v. Verbovets,
Kosiv district, Ivano-Frankivsk region, 78605

Павлюк Іван Михайлович
сільський голова
Ivan Pavlyuk
head of the village

Distance from Kosiv is 2 km, from Vyzhnytsia railway station – 12 km.
In the village there is a part-time high
school, an elementary school in settlement
area Konevo, a branch of the Starokosiv high
school in settlement area Gordakiv. There
is a kindergarten, a people’s house and a library. Two paramedic and obstetric stations, three shops of the district-consumer
union. A branch of the association «Green
World» is working.
The central street was paved with asphalt, other roads with gravel coating, communication department works in the village, automatic telephone exchange station.
There is a brick factory with a cooperative form of ownership on the territory of
the village with 65 employees. The «Niva»
peasant association has 480 hectares of
agricultural land. There are two farms in
the village.

+380 34 78 22-2-33
verbovets.kosiv.net

Перша згадка про Вербовець датується 1648 р. Село дістало таку назву тому,
що в цій місцевості росте багато верб. Через село протікають чотири притоки річки
Рибниці. Поблизу кар’єру 1993 р. виявлено рештки поселення культури карпатських курганів та бронзоливарний центр. Село налічує 1 405 господарств. Функціонують релігійна громада ПЦУ та церква Благовіщення Пресвятої Діви Марії, де править священик Степан Губернат.
Відстань Вербівця від Косова 2 км., від залізничної станції Вижниця – 12 км.
Прикрашає село кам’яний хрест, який селяни поставили на честь скасування
панщини. Стоїть вставновлений 1979 р. пам’ятник воїнам-землякам, що загинули
під час Другої Світової війни. Символічну могилу на честь борців за волю України
освячено 1992 р. У Другу світову війну загинуло 80 жителів з нинішньої території
сільської ради. До Німеччини забрали на примусові роботи 35 осіб, 180 – репресовано радянською владою, із них, за даними звернень до комісії з питань реабілітації,
52 – засуджено, 128 – вивезено на спецпоселення.
Вербовець – творче село. Тут процвітають такі художні промисли, як ткацтво
(А. Сливка), кераміка (В. Абашин), вишивка по шкірі (Г. Галамасюк), різьба по дереву
(М. Мегединюк). Вербовець славиться своїми письменниками. Тут народилися і
жили літературознавець Микола Павлович Корпанюк, поет, прозаїк, дитячий письменник, літературний критик, перекладач Іван Михайлович Андрусяк, поет Тарас
Григорович Девдюк, поет Іван Іванович Бойчук.
Є в селі неповна середня школа, початкова школа на присілку Конево, філіал
Старокосівської середньої школи на присілку Гордаків. Функціонують дитячий садок, є Народний дім і бібліотека, два фельдшерсько-акушерські пункти, три крамниці райспоживспілки, відділення зв’язку, АТС. Працює осередок асоціації «Зелений
світ».
Центральна вулиця села заасфальтована, інші дороги з гравійним покриттям.
На території Вербівця розташований цегельний завод з кооперативною формою
власності, де працює 65 осіб. Спілка селян «Нива» має 480 га сільгоспугідь. Є у селі
також два фермерські господарства.
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Місто Надвірна
Виконавчий комітет Надвірнянської міської ради
78405, Івано-Франківська область, м. Надвірна,
вул. Мазепи, 29

Town of Nadvirna
Executive Committee of Nadvirna town Council
29, Mazepy St., t. Nadvirna,
Ivano-Frankivsk region, 78405

Андрійович Зіновій Мирославович
міський голова
Zinoviу Andriyovych
мayor of the town
Nadvirna is the administrative center of
Nadvirna district of Ivano-Frankivsk region,
located on the right bank of river Bystrytsia Nadvirnyanska, in the foothills of the
Ukrainian Carpathians. The town’s territory
is 2553.1 hectares. The first reliabto written
reference to Nadvirna dates back 1589.
There are more than 50 enterprises,
institutions and organizations in the town.
The main budget-forming enterprises of
the town are: PJSC «Naftokhimik Prykarpattya», NNVU «NadvirnaNaftogaz», LLC
«Interplyt Nadvirna», «Nadvirna forestry enterprise», «Shliahovyk», TDV «Nadvirna Carpathian Quarry», LLC «Naftotransservice»
TVF, LLC «Corporation» Emerald of Prykarpattya», PE «Bob-Steel», LLC «Pako-If» LLC
TK «Zakhid», SC «Promin Karpaty», LLC «Nadvirnianska Avtobaza». Trade, services, production of brick, wood chipboards, candles, concrete products, pavement paving,
laminated chipboard, furniture, metal tiles,

174

+380 34 75 2-30-24
nadvirnamr.gov.ua
nadvirna_mr@ukr.net

Надвірна – адміністративний центр Надвірнянського району Івано-Франківської області. Місто розташоване у передгір’ї Українських Карпат на правому
березі річки Бистриці Надвірнянської. Територія міста становить 2 553,1 га. Перша
достовірна письмова згадка про Надвірну датується 1589 р.
У місті збереглися оригінальні та унікальні традиції, культура, звичаї, а також
пам’ятки культури та історії. Зокрема на г. Городище виявлено сліди стоянок і поселень кам’яної та бронзової доби. Цінна пам’ятка часів стародавньої Русі ХІІ-ХІІІ ст. –
Городище. Руїни Пнівського замку є надзвичайною цінною пам’яткою оборонної
архітектури ХVІ-ХVІІ ст., а залишки замку на території нинішнього парку ім. І. Франка
свідчать що ймовірно цю споруду збудували у ХІV-ХV ст. Крім того, в місті зосереджена значна кількість історичних та культурних пам’яток як державного, так і
місцевого значення: музей історії Надвірнянщини, будинок «Просвіти», пам’ятник
Т. Шевченку, дерев’яна церква Воздвиження Чесного Хреста, костел Успіння Пресвятої Богородиці, Прокатедральний собор Благовіщення Пресвятої Діви Марії,
Собор св. Володимира Великого, пам’ятний знак на честь скасування кріпацтва.
Для увіковічнення пам’яті героїв ОУН-УПА 2015 р. в Надвірній в рамках обласного проекту облаштовано сквер та встановлено пам’ятний знак Героям Марті і
Миронові Свідрукам, а 2016 р. проведено повну реконструкцію символічної могили «Борцям за волю України».
Нині, ризикуючи своїм здоров’ям та життям, на сході України понад 130 жителів
Надвірної захищають незалежність і територіальну цілісність української держави.
Громаду м. Надвірної з 27.03.2006 р. очолює Зіновій Андрійович, якого 2015 р.
містяни вже втретє підтримали на цій посаді. Він отримав 89,14 % голосів виборців –
це один з найбільших показників довіри населення по всій Україні.
У місті розташовані більше 50 підприємств, установ та організацій. Основними
бюджетоформуючими підприємствами міста є: ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», НГВУ

Нічна Надвірна (фото Руслана Клюфінського)

Пнівський замок

Night Nadvirna (photo by Ruslan Klyufinsky)

Pniv castle
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«Надвірнанафтогаз», ТОВ «ЛК Інтерплит Надвірна», ДП «Надвірнянський лісгосп»,
ТОВ «Шляховик», ТДВ «Надвірнянський кар’єр Карпати», ТОВ ТВФ «Нафтотранссервіс», ТОВ «Корпорація «Смарагд Прикарпаття», ПП «Боб-Сталь», ТОВ «Пако-ІФ»,
ТОВ «ТК «Захід», ДП «Промінь Карпати», ТОВ «Надвірнянська автобаза». Виробляють цеглу, деревостружкові плити, свічки, вироби з бетону, тротуарну бруківку,
ламіноване ДСП, меблі, металочерепицю, котли теплові, пиломатеріали, асфальт
тощо. Діють чотири комунальні підприємства: КП «Надвірнаводоканал», КП «Надвірнакомунсервіс», КП «Надвірнянський житловик», МКП «Надвірнашляхбуд». Розвинені торгівля, сфера послуг.
У місті функціонують Надвірнянський коледж НТУ, профтехучилище № 11, Прикарпатський військово-спортивний ліцей, у стінах якого виховується понад 200
майбутніх захисників держави та знавців військової справи, фізико-математичний
ліцей, чотири загальноосвітні школи, школа-інтернат, сім дошкільних навчальних
закладів, вечірня, дитячо-юнацька спортивна, музична, художня школи, станція
юних техніків, центр дитячої творчості та патріотичного виховання молоді, районний еколого-натуралістичний центр, центральна районна бібліотека, районна
бібліотека для дітей ім. І. Яцури та міська бібліотека для юнацтва.
1999 та 2015 рр. Надвірна приймала ІХ та ХХІІ Міжнародні гуцульські фестивалі. Тут відбуваються унікальні, автентичні й патріотичні дійства: культурно-мистецький проект «Файне Різдво у Надвірній», фестиваль коляд «На Рождество», обласні фестивалі стрілецької, повстанської, патріотичної пісні ім. С. Галечко та чоловічих хорів і чоловічих вокальних ансамблів «Вознесись, Україно!». Серед відомих вихідців з Надвірної, слід згадати В. Луціва – відомого співака та громадського діяча, заслужених артистів України С. Орла, О. Молодій, заслужених працівників культури України Л. Орел, Г. Макось, О. Здольник, Д. Скікуна.
Надвірна вважається не тільки культурним, а й спортивним центром Прикарпаття. Неодноразово місто проводило міжнародні чемпіонати з боксу, дзюдо та футболу. Близько 130 майстрів спорту, понад 25 майстрів спорту міжнародного класу,
3 заслужених майстрів спорту України, призерів всеукраїнських, міжнародних змагань та Олімпійських ігор підготували у Надвірнянській спортивній дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву профкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».
Містами-побратимами Надвірної є Пруднік (Польща) та Крнов (Чехія), з якими
підписані угоди про співробітництво відповідно 2000 і 2001 рр. 2017 р. підписано
ще одну угоду про співпрацю з – м. Шомкута-Маре (Румунія).
Міська рада активно реалізовує грантові проекти, завдяки яким вдалось залучити мільйонні інвестиції в інфраструктуру міста. З 2015 р. м. Надвірна є партнером
у реалізації програм та проектів з Європейським Союзом. Місту вдалося залучити
понад 3 832 700 грн. інвестицій. Реалізувавши 11 міжнародних проектів, спрямованих
на впровадження енергоефективних заходів, поліпшення умов проживання і
перебування в освітніх закладах та в багатоквартирних будинках, де створені
ОСББ. В рамках програми «Smart City» («Розумне місто») за підтримки проекту ЄС/
ПРООН Надвірнянська міська рада спільно з громадською організацією розробила
і стала переможцем із проектом «Надвірна – безпечне місто: встановлення системи
відеоспостереження в громадських місцях міста». Завдяки цьому в Надвірній
встановлено 60 відеокамер.

thermal boilers, lumber, asphalt, etc. are
actively developed. There are 4 municipal
utilities on the territory of the city: CE «NadvirnaVodokanal», CE «Nadvirnakommunservis», KP «Nadvirniansky housing station», MKP «Nadvirnashlyakhbud».
In the town there are Nadvirna College NTU, the Technical School # 11, the Precarpathian Military Sports Lyceum, where study more than 200 prospective defense counsels of the state and experts
in military affairs, physics and mathematics lyceum, 4 general schools, boarding school, 7 children’s educational institutions, evening, children’s and youth
sports, music, art schools, station of young
technicians, center for children’s creativity
and patriotic education of youth, regional ecological-naturalistic center, central
district library, district library for children
named after I. Yatsura and town library for
youth.
The town council is an active participant in the implementation of grant projects, which helped to attract millions of
investments in the city’s infrastructure.
Since 2015, the town has been a partner
in the implementation of programs and
projects with the European Union. Within
the framework of the international project, the city managed to attract more than
UAH 3,832,700 for the implementation of
energy-efficient measures, improvement
of living conditions and staying in educational institutions and multi-apartment buildings where condominiums were created. Within the framework of programme
«Smart City» under the support of the EU /
UNDP project, the Nadvirna town council,
together with a public organization, developed and became the winner of the project «Nadvirna - a safe city: the installation of
video surveillance system in public places
of the city», due to which 60 video cameras
were installed in the town.

Ратуша / Музей історії / Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат / Символічна могила борцям за волю України, 2017 /
Відкриття пам’ятника героям ОУН-УПА Марті і Миронові Свідрукам / Представники міст-партнерів на 25-річчі Незалежності України
City Hall / Museum of history / Precarpathian military-sports lyceum-boarding school / Symbolic grave «To fighters for the freedom of Ukraine» (2017) / The
opening of the memorial sign to the Heroes of the OUN-UPA Marta and Myron Svidruk / IRepresentatives of partner cities of Nadvirna on the celebration of the
25th anniversary of Independence

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина

175

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН

МІСТА І СЕЛА ОБЛАСТІ

Село Назавизів
Виконавчий комітет Назавизівської сільської ради
78425, Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н,
с. Назавизів, вул. Грушевського, 79

Village of Nazavyziv
Executive Committee of Nazavyziv village Council
79, Hrushevsky St., v. Nazavyziv, Nadvirna district,
Ivano-Frankivsk region, 78425

Мацелик Василь Арсенович
сільський голова
Vasyl Matselyk
head of the village
Nazavyziv that was first mentioned in
one of the written sources of 1447, and in
another – in 1479, in situated 4 km from
the district center, town Nadvirna on the
right bank of Bystrycia Nadvirnianska river.
The village was located initially on the
left bank of this river, but after two large
floods in the middle of the XVIII century,
most of its inhabitants left the old place
of residence and laid the settlement on a
new, present one. Now 2,5 thousand inhabitants live in Nazavyziv. Here there is
school of I-II grades, medical outpatient
clinic, club, shops. The village is completely
gasified. The rural budget receives taxes
from private enterprises, where concrete
blocks, pavement, lining, briquettes for
heating, harvested and sprayed wood are
produced. Entrepreneurs help the village
council to finance the organization of village holidays, to support financially the local football team «Pidgiria», which successfully plays the primacy of the district.

+380 34 75 65-6-08
Nazavyziv.s.rad@.ukr.net
nazaviziv@meta.ua

Перша письмова згадка про Назавизів, що за 4 км від райцентру Надвірної,
відноситься до 1479 р. Нині в селі 2,5 тис. жителів, воно газифіковане. Тут є ЗОШ IIII ст. (директор Людмила Смурікова), ФАП (завідувач Роман Іванків), магазини, поштове відділення.
Поповнює сільський бюджет податками приватний бізнес. ПП «Гарант» (директор Богдан Готраш) заготовляє і переробляє ліс, виготовляє дошки, вагонку, фальшбрус тощо, відправляє свою продукцію і за кордон. Також підприємці Андрій Кухар, Ярослав Марковецький, Ігор Грицків, Оксана Голинська та інші допомагають
проводити сільські свята, матеріально підтримувати місцеву футбольну команду
«Підгір’я», забезпечувати належний вигляд вулиць села.
Сільський голова уродженець Назавизова Василь Мацелик за фахом педагог,
виступає перед односельцями на святкових заходах як співак, баяніст, він майстер
спорту з вільної боротьби. До 75-річчя УПА відкрили пам’ятник загиблим у боях з
енкаведистами командиру куреня Данилові Рудаку (псевдо «Чорний») і Михайлові
Рудаку та вивезеним на спецпоселення матерям, сестрам, дружинам українських
повстанців. У селі Мирне, що входить до складу сільської ради, за кошти районного
бюджету перекрито дах ЗОШ I ст. В. Мацелик провідує довгожителів Назавизова,
як-от 95-річну Ганну Костик та 91-річного Іллю Малого, який ще ходить на репетиції
церковного хору старійшин. Староста цього колективу (село має ще два церковні
хори – «Жива надія» і дитячий) Ілля Дунець був головою сільради 1975-1991 рр. За
радянської влади йому вдалося порятувати від перетворення на музей збудовану
1820 р. церкву Усікновення голови св. Івана Хрестителя. 2007 р. посвячено новий
мурований храм св. Івана Хрестителя (парох о. Роман Іванків).
У сільському клубі, для якого придбали звукопідсилювальну апаратуру, діє вокальний колектив дівчат «Діти Марії», відбуваються родинні, дитячі свята. Представники цього закладу культури (завідувач Оксана Колінковська) посідали високі
місця у районних конкурсах коляд і вертепів. 2018 р. Анастасія Вальчук перемогла
в конкурсі серед солістів вокального жанру.

Пам’ятник воякам УПА та репресованим / Церква Усікновення голови Івана Хрестителя – пам’ятка архітектури /Нинішній і колишній
голови села з головою ГР села М. Томиним / В. Мацелик та І. Дунець з ветераном Другої світової війни І. Малим / ЗШ І-ІІІ ст.
Monument in honor of the UPA soldiers and repressed / Church of the Beheading of the Head of John the Baptist – an architectural monument / Present and
former heads of the village with the head of Community Council M. Tomyn / V. Matzelyk and I. Dunets with the veteran of the Second World War / School of I-III degrees
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Село Лісна Тарновиця
Виконавчий комітет Ліснотарновицької сільської ради
78422, Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н,
с. Лісна Тарновиця, вул. М. Грушевського, 17

Village of Lisna Tarnovytsya
Executive Committee of Lisna Tarnovytsya village Council
17, М. Hrushevsky St., v. Lisna Tarnovytsya,
Nadvirna district, Ivano-Frankivsk region, 78422

Марковецька Марія Василівна
сільський голова
Mariya Markovetska
head of the village
At present, 1 800 inhabitants live in the
village, the village is gasified, there is street
lighting. There are 7 shops, 2 cafes, a brick
workshop, a forge workshop, car service
station, a gas station in the village.
The new school was opened in 1971,
and in 2008 it was transformed into educational-production institution where
more than 300 children study. In 1990 a
new house of culture was opened, where
the village council, the library and medical
outpatient point are located.
There are two temples in the village,
the UGCC St. «Kosma and Damian», built
in 1904, and the church constructed in
1936, which, after reconstruction, serves
as a temple of the UOC-KP of St. Archangel
Michael. In recent years, street lighting has
been installed in the village, rural cemeteries have been fenced, in house of culture
windows and doors have been replaced to
energy-saving.

+380 34 75 64-2-82
Lisna tarnoviza@i.ua

Мальовниче прикарпатське село Лісна Тарновиця розташоване в рівнинній
частині Надвірнянщини. Перша письмова згадка про це село датується 1378 р. За
переказами старожилів, спершу назва села була Гринів. До сьогодні збереглася
«Гринівська криниця», викопана першим поселенцем. На село часто нападали
загарбники, а під час татарської навали Гринів було спалено і його жителі перейшли
на захід річки Стримби у місцевість із густими заростями лісу та кущами колючого
терену. Від цих особливостей місцевості село й дістало назву Лісна Тарновиця. Досі
велику частину його земель займають лісові масиви. Великий вплив на розвиток
села мала прокладена 1888 р. залізниця та збудоване двоповерхове приміщення
залізничної станції, будівля якої використовується і сьогодні.
У Лісній Тарновиці проживає 1 800 осіб. Село газифіковане, проведено вуличне
освітлення. Функціонують сім магазинів, два кафе, цегельня, кузня, СТО, АЗС.
Нову школу відкрито 1971 р., а 2008 р. переформовано в НВК, де навчається більше 300 дітей. 1990 р. відчинив двері новий Будинок культури, де розміщені і сільська рада, бібліотека, ФАП.
При закладі працюють художні гуртки, створено хор «Терноцвіт», якому 2001 р.
присвоєно звання народного. Спортивну честь села захищає футбольна команда
«Лістер», яка неодноразово виборювала призові місця у змаганнях команд району.
Є два храми – свв. Косми та Дам’яна УГКЦ, збудована 1904 р., та церква св. Архістратига Михаїла, яка після реконструкції належить ПЦУ, 1936 р. побудови.
Після проголошення незалежності України селяни насипали пам’ятну могилу,
на якій встановили високий хрест з написом: «Героям – борцям України, що впали в
бою за волю України», також 2016 р. біля могили встановлено банер Небесній сотні.
За останні роки в селі проведено вуличне освітлення, огороджено сільські
кладовища, у БК замінено вікна та двері на енергоощадні, обладнано котельню на
альтернативне паливо, закуплено комп’ютери для школи, придбано для сільського
ФАПу ноутбук та медичний інвентар, заасфальтовано дві вулиці.
Лісна Тарновиця багата історичними пам’ятками, талановитими та добрими
людьми, що і є її гордістю.

Будинок культури / Ліснотарновицький НВК / Православний храм св. Архістратига Михаїла / Храм святих Косми та Дам’яна УГКЦ
House of culture / Educational-production institution in Lisna Tarnovytsia / Orthodox temple of St. Archangel Michael / Temple of UGCC St. Kosma and Damian
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РЕЙТИНГОВІ ПІДПРИЄМСТВА

Публічне акціонерне товариство «УКРНАФТА»
Нафтогазовидобувне управління

НАДВІРНАНАФТОГАЗ
78400, Івано-Франківська область,
м. Надвірна, вул. Грушевського, 13
Public Joint Stock Company «UKRNAFTA»
Oil and Gas Mining Department

NADVIRNANAFTOGAZ
13, Hrushevsky St., Nadvirna town,
Ivano-Frankivsk region, 78400
Чуприна Володимир Степанович
начальник управління
Volodymyr Chuprynа
head of the department
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+380 34 75 2-64-45
+380 34 75 2-25-24
www.nngvu.if.ua
www.facebook.com/nngvu/
kancelar@nngvu.ukrnafta.com

The structural unit of PJSC «Ukrnafta»
is specialized in producing oil, flowing gas,
natural gas and gas condensate on the territory of Nadvirna, Kosiv, Bogorodchany,
Rozhnyativ districts of Ivano-Frankivsk region and Vyzhnytsya district of Chernivtsi
region, this area is part of Nadvirna oilfield
area, which occupies the territory of the
Carpathian region from the Limnitsa River
in the northwest to the state border with
Romania in the south-east. The enterprise
conducts industrial development and exploitation of 13 deposits (5 oil, 5 oil and
gas condensate, 2 gas condensate, 1 gas
condensate oil). Within Nadvirna oilfield
area, geologists have discovered dozens of
perspective objects for future oil and gas
production. By their quantity, the district is
a leader in Western Ukraine. The number of
NadvirnaNaftogaz staff is 1 515 people.
It is the largest budget-making enterprise in Nadvirna district and the region.

З 2011 р. колектив НГВУ очолює В. Чуприна, досвідчений керівник, який успішно
мобілізує трудовий колектив на виконання поставлених завдань з видобутку нафти
і газу. За сумлінну працю та активну громадську діяльність йому оголошено подяку,
нагороджено грамотою, присвоєно звання «Відмінник праці» ПАТ «Укрнафта». В.
Чуприну неодноразово удостоювали почесних грамот Надвірнянської РДА, ІваноФранківської ОДА, відзнак інших державних установ та громадських організацій.
2016 р. йому вручено медаль «За заслуги перед Прикарпаттям».
НГВУ «Надвірнанафтогаз» – структурна одиниця ПАТ «Укрнафта». Підприємство
видобуває нафту, попутний газ, природний газ та газоконденсат на території
Надвірнянського, Косівського, Богородчанського, Рожнятівського районів ІваноФранківської області та Вижницького району Чернівецької області – ця місцевість
входить до Надвірнянського нафтопромислового району, який займає територію
Прикарпаття від р. Лімниці на північному заході до державного кордону з Румунією
на південному сході.
НГВУ проводить промислову розробку та експлуатацію 13 родовищ (5 нафтових,
5 нафтогазоконденсатних, 2 газоконденсатні, 1 газоконденсатнонафтове). В межах
Надвірнянського нафтопромислового району геологи виявили кілька десятків
перспективних об’єктів майбутнього нафтогазовидобутку. За їх кількістю район є
лідером у Західній Україні. Облікова чисельність працівників НГВУ становить 1 515
осіб. Великого значення тут надають постійному поліпшенню існуючих методів
і систем розробки родовищ. Удосконалюють системи збору, транспортування і
підготовки нафти і газу, застосовують новітні методи й технології інтенсифікації
видобутку. З метою підвищення ефективності виробництва на свердловинах підприємства впроваджують установки електровідцентрових насосів. НГВУ успішно
виконує завдання з видобутку нафти і газу та є найбільшим бюджетоутворюючим
підприємством Надвірнянського району та Івано-Франківської області.

Штангово глибинно- насосна установка /
Газліфтна компресорна станція

Актори-аматори (працівники підприємства) відтворюють процес видобутку вуглеводнів
у ХVІІІ ст. з використанням автентичного обладнання в Музеї нафтопромислів Галичини

Rod deep-pumping installation /
Gaslifting compressor station

Amateur actors who are the employees of the company reproduce the process of hydrocarbon
production in the XVIII century using authentic equipment at the Galicia Oil and Gas industries Museum

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН

РЕЙТИНГОВІ ПІДПРИЄМСТВА

Державне підприємство

ДЕЛЯТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО
78422, Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н,
смт Делятин, вул. 16 Липня, 11
State enterprise

DELYATYN FORESTRY ENTERPRISE
11, 16-th of July St., v. Delyatyn,
Nadvirna district, Ivano-Frankivsk region, 78422

Попович Михайло Васильович
директор
Mykhaуlo Popovych
director
The forestry enterprise is located in the
southern part of Ivano-Frankivsk region on
the territory of Nadvirna administrative district and Yaremcha town council. It consists
of six forestry enterprises: Maidanske, BiloOslavske, Lyubizhnyanske, Dorivske, Mikulychynske, Polyanyts’ke.
The economic activity of the forestry
enterprise is aimed at growing high-yielding forests, which will ensure the implementation of protective and operational
functions. The total area of forest fund of
the enterprise is 30 280 hectares, including
that covered with forest is 28 071 hectares.
Total stock of wood is 7 702,33 thousand m3.
Forestry enterprise is one of the leading forest enterprises in the region, on the
basis of which are often held scientific and
practical seminars and exchange of experience in the implementation of the latest
technologies to increase natural resources
and saving forests of the Carpathians.state
forestry enterprise.

+380 34 34 3-34-36
ddlg@i.ua

Згідно з указом Президента України від 24.02.1995 р., постановою Кабінету
Міністрів від 05.05.1995 р. та наказом Міністерства лісового господарства України
від 26.06.1995 р. Делятинський лісгосп було перейменовано в Делятинський держлісгосп у межах існуючого лісгоспу.
Очолює ДП «Делятинське лісове господарство» з 15.11.2017 р. Михайло Попович. Він народився і проживає в с. Микуличин. За особисті заслуги має: подяку
голови Держлісагентства України (2011 р.), подяку міністра аграрної політики
та продовольства України (2013 р.), Почесну грамоту Держлісагенства України
(2014 р.), Відзнаку Держлісагентства України – нагрудний знак «Відмінник лісового
господарства України» (2017 р.).
Лісгосп розташований у південній частині Івано-Франківської області на території Надвірнянського району і Яремчанської міської ради. До його складу входять
шість лісництв: Майданське, Білоославське, Любіжнянське, Дорівське, Микуличинське, Поляницьке.
Господарська діяльність лісгоспу спрямована на вирощування високопродуктивних лісів, які ефективно виконуватимуть свої захисні та експлуатаційні функціі.
Загальна площа лісового фонду підприємства складає 30 280 га, в тому числі вкритої
лісом – 28 071 га. Загальний запас деревини складає 7 702,33 тис. м3.
Практичний досвід лісівників ДП «Делятинське лісове господарство» вказує на
значні переваги такої системи господарювання в лісах, яка забезпечує безперервне
існування лісового покриву, що є ключовою вимогою для ведення наближеного
до природи лісівництва. Тому в лісгоспі пріоритетним є орієнтир на застосування
поступових та вибіркових рубок. Вони дають можливість максимально підвищити
природоохоронну роль лісів, запобігають небезпечним природним явищам,
зберігають і примножують продуктивність лісів.
ДП «Делятинське лісове господарство» – одне з провідних лісогосподарських
підприємств області, на базі якого часто проводять науково-практичні семінари
та обмін досвідом щодо впровадження новітніх технологій з метою примноження
природних багатств та збереження лісів Карпат.

...............

...............

.................

.................
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Місто Рогатин
Виконавчий комітет Рогатинської міської ради
77000, Івано-Франківська область,
м. Рогатин, вул. Т. Шевченка, 5

Town of Rogatyn
Executive Committee of Rogatyn town Council
5, Т. Shevchenka St., t. Rogatyn,
Ivano-Frankivsk region, 77000

Насалик Сергій Степанович
міський голова
Sergiy Nasalyk
мayor of the town
A city of pride of its inhabitants, which
is dynamically developing. The effective
work of communal enterprises has been
renovated, large volumes of work on the
restoration of urban infrastructure have
been completed, the formation of mechanisms for managing city resources, access
to social services, and compliance with life
support standards has been completed.
This is the only town of district significance in which patients of the central district hospital get free medical for inpatient
treatment. At the expense of the town
budget, daily hot food is provided at the
place of residence of single elder persons,
children’s and youth programs and projects are implemented: «School of noble
Ukrainian women», «Large affairs of small
Rogatyn habitants», «Christmas soon, the
soul is warming up», «Easter egg». Here
every year the sports and children’s playgrounds are opened.

+380 34 35 2-13-64
+380 34 35 2-23-60
rohatyn.mr@gmail.com

У мальовничій долині ріки Гнилої Липи, серед пологих пагорбів Опілля, між
Івано-Франківськом, Львовом, Тернополем, Стриєм розкинулося старовинне місто
Рогатин. Виникло воно на місці поселення слов’янських племен. Х ст. Рогатин був
у складі Київської Русі, тут розвивалися харчові, текстильні, шкіряні, залізообробні,
будівельні, деревообробні і побутові ремесла. Постійно мали роботу ковалі, бондарі, пекарі, ремісники рідкісних професій: золотарі, мечники, постригані, сап’янники, трударі, сідлярі – загалом 160-170 майстрів, 31 професії. Через Рогатин проходили каравани із закордонними товарами. 14.08.1415 р. Рогатин отримав Магдебурзьке право.
Візитівками Рогатина є дерев’яна церква Зішестя Святого Духа (2013 р. внесена
до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО), костел св. Анни (XVIст.), церква Різдва
Пресвятої Богородиці (XII-XIVст.), пам’ятник Роксолані – дружині султана Османської
імперії Сулеймана Пишного, яка була дочкою священика з Рогатина.
Сучасний Рогатин викликає гордість його мешканців. Місто динамічно розвивається. Особливо разючі зміни відбулися протягом останніх трьох років. Багато
зроблено для відновлення ефективної діяльності комунальних підприємств та міської інфраструктури, завершено формування механізмів управління ресурсами
міста, доступності соціальних послуг, дотримання стандартів життєзабезпечення та
створення умов для стійкого підвищення рівня життя і добробуту громадян.
Рогатин – єдине місто районного значення, у якому надають безоплатну медичну допомогу зі стаціонарного лікування хворих у центральній районній лікарні. За
кошти міського бюджету забезпечують щоденним гарячим харчуванням за місцем
проживання одиноких осіб похилого віку, реалізуються дитячі і молодіжні програми та проекти: «Школа шляхетних українок», «Великі справи маленьких рогатинців», «Різдво наближається, душа зігрівається», «Великодня писанка». В Рогатині щорічно відкривають спортивні та дитячі майданчики, зміцнюють та розширюють сферу послуг, облаштовують громадське життя.
Старовинне опільське місто Рогатин з оптимізмом крокує в майбутнє.

Площа Роксолани / Вулиця І. Франка / Костел св. Анни / Церква Зішестя Святого Духа / Рогатин у День вишиванки / Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілля» / Вечірній Рогатин, вул. Галицька
Square of Roksolana / Ivan Franko street / Catholic Church of St. Anna / Church of descent of Holy Spirit / Day of embroidery in Rogatyn / Local history museum
«Opillia» / Rogatyn in the evening, Galytska street
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РОГАТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
77024, Івано-Франківська область, Рогатинський р-н,
с. Руда, вул. Галицька, 13А
State enterprise

ROGATYN FORESTRY ENTERPRISE
13А, Нalуtska St., v. Ruda,
Rogatyn district, Ivano-Frankivsk region, 77024

Бечкало Ігор Іванович
директор
Ihor Bechkalо
director
The enterprise was created for the
purpose: forest management, protection,
rational use, reproduction of forests; management of hunting, protection, reproduction, rational use of the state hunting fund.
Areas of activity: carrying out activities in
order to restoration of forests, increase of
their productivity, improvement of qualitative composition; preservation, strengthening of protective properties of forests;
allocation; organization, carrying out of logging operations, production of industrial
products; hunting management, control
over observance of hunting rules; organization of hunting; registration of the forest
fund, registration of all changes in its composition; carrying out of cutting with the
observance of existing instructions, rules.
Main wood species: beech, oak, red oak,
hornbeam, birch. 106 people work here.

+380 34 35 22-353
www.rogatynlis.if.ua
rogatyndplg@ukr.net

Директор лісгоспу, Ігор Бечкало, народився 13.04.1977 р., вищу освіту здобув
в УДЛУ за спеціальністю «лісове господарство», за кваліфікацією «інженер лісового
господарства». Трудову діяльність розпочав 2000 р. майстром лісу Національного
природного парку «Сколівські Бескиди». 01.11.2016 р. наказом ДАЛРУ призначений
директором ДП «Рогатинський лісгосп».
Підприємство засноване на державній власності, здійснює діяльність на комерційній основі та створене з метою ведення лісового господарства, охорони,
захисту, раціонального використання та відтворення лісів; ведення мисливського
господарства, охорони, відтворення та раціонального використання державного
мисливського фонду; одержання прибутку. Основні напрями діяльності підприємства: проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності та
поліпшення якісного складу; вирощування декоративного садивного матеріалу;
збереження та посилення захисних властивостей лісів; відведення і таксація лісосік;
організація та проведення лісозаготівельних робіт, виробництво промислової продукції; ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил
полювання; організація та проведення полювання; облік лісового фонду і реєстрація всіх змін у його складі; проведення рубок з додержанням діючих настанов і
правил; популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів. Основними деревними породами у лісгоспі є бук, дуб звичайний,
дуб червоний, граб, береза. Чисельність працівників підприємста – 106 осіб. Обсяг
реалізації лісопродукції за 2017 р. склав 28 200 тис. грн. Обсяг реалізації на одного
працюючого – 180,6 тис. грн. Обсяг заготовленої деревини 22 836 м3. Середня заробітна плата – 6 747 грн. Сплачено до бюджету податків на суму – 5 137,5 тис грн.
Щорічно підприємство створює близько 15 га лісових культур, догляд за ними
проводиться на площі понад 100 га. Під природнє зарощування залишається 25
га. У лісових розсадниках вирощується понад 500 тис. шт. посадкового матеріалу
на площі близько 4 га. Рубками з метою поліпшення якісного складу лісів щорічно
охоплюють близько 590 га.
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Село Григорів
Виконавчий комітет Григорівської сільської ради
77053, Івано-Франківська область, Рогатинський р-н,
с. Григорів, вул. Шевченка, 10

Village of Нrygoriv
Executive Committee of Нrygoriv village Council
10, Shevchenka St., v. Нrygoriv, Rogatyn district,
Ivano-Frankivsk region, 77053

Вежа предків й смолоскипи
Поклик чат «гори-гора»
Ці слова з легенд звістили
Назва Григорів – рідня.
Тут Пречиста Діва-Мати
В Божім храмі й край села
Борцям волю здобувати
Міць козацькую їм дала.
(«Пісня про село Григорів»,
сл. М. Окрепкий, муз. С. Романків)

Пасічник Галина Михайлівна
сільський голова
Halyna Pasichnyk
head of the village
The Grygoriv village council of Rohatyn
district, Ivano-Frankivsk region includes villages Grygoriv and Grygorivska Sloboda.
The village Grygoriv is located on the right
bank of the Svirzh river at a distance of 22 km
from town Rohatyn. The total area is 1 627,4
hectares. Population is 360 people. The distance to the district center is 22 km.
Today, on the territory of the village there are: the village council, headed by Galyna Pasichnyk; secondary school of the I-II
degrees, headed by the director – Zubanskaya O.S., feldsher-obstetric station headed by Bulka N.S. club and library, which is
headed by Hnyp O. T .; two shops.
In the village there is the church of the
Nativity of the Blessed Virgin, which was
built in 1885. The patron of the construction of the church was Ms. Vanda Vysotskaya, who lived in the village with her family. During the years of Soviet governance,
the church was closed, and only in 1989 it

+380 34 35 56-6-86
123654@i.ua

До складу Григорівської сільської ради Рогатинського району входять село
Григорів та селище Григорівська Слобода. С. Григорів розташований на правому
березі річки Свірж на відстані 22 км від міста Рогатин. Загальна площа – 1 627,4 га.
Населення – 360 осіб. Відстань до районного центру – 22 км.
Перша письмова згадка про Григорів датується 1447 р. і міститься у жалуваній
грамоті польського короля Яна Казимира, згідно з якою село передається пану
Григорію Якубовському. Первинна назва села Григорів – Вербівка. Походить вона
від річки Вербівки, що була обсаджена великою кількістю верб і протікала ближче
до Вишнівського лісу. Первісне поселення розташовувалось по обидва боки річки.
У книзі Гната Хоткевича «Ярослав Осьмомисл» згадується про село Вербівку. В роки
князювання Данила Романовича Галицького воно належало старшій сестрі князя
Олені. Під час будівництва Львова через Вербівку проходили дороги, якими везли з
Галича дерево для спорудження Високого Замку.
З XIII ст., під час монголо-татарської навали, на окраїні с. Вербівки спорудили
велику сторожову вежа, на якій була копа сіна. При наближенні ворога сіно запалювали. Це перейшло в звучання слів «гори гора», що стало однією із версій походження назви села Григорів. Друга версія – походить вона від імені пана Григорія
Якубовського, якому належало село з 1447 р.

Будинок сільської ради / Пейзажні узбіччя Григорова / Церква Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ / Григорівські качки
House of the village council / Landscapes of Grigorov / Church of the Nativity of the Blessed Virgin, UGCC / Grigoryan ducks
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Щодо назви селища Григорівська Слобода, то термін «слобода» означає поселення, жителі якого звільнялись від сплати податків і користувались певними пільгами (свободами). XVII ст. термін «свобода» асоціювався зі словом «слобода». Заселення селища почалось XV ст., і оскільки село Григорів належало пану Григорію
Якубовському, то і Слободу стали називатиь Григорівською Слободою. XIX ст., за переказами старожилів, хутір перетворився у селище. Офіційної згадки на підтвердження цього факту поки що не знайдено.
На території Григорова розташовані: сільська рада, яку очолює Галина Пасічник;
загальноосвітня школа I-II ст., де директором є О. С. Зубанська; фельдшерсько-акушерський пункт, яким завідує Н. С. Булка; клуб та бібліотека, якою завідує О. Т. Гнип;
дві крамниці.
У селі є церква Різдва Пресвятої Богородиці, споруджена 1885 р. Меценатом будівництва храму була пані Ванда Висоцька, яка з родиною проживала в селі. У роки
радянської влади церкву закрили, і тільки 1989 р. вона була відновлена як грекокатолицька церква Різдва Пресвятої Богородиці. Сьогодні настоятелем цього храму
є о. Андрій Тимончак.
Найдавніші письмові відомості про шкільництво села сягають XIX ст. і пов’язані з
перебуванням священика Михайла Огоновського на парафії с. Григорів. У його сім’ї
03.08. 1833 р. народився Омелян Михайлович Огоновський – відомий український
учений-філолог і громадський діяч, доктор філософії (1865 р.), член-кореспондент
Польської академії знань (1881 р.). Брат Олександра, Петра та Іларія Огоновських,
стрийко Любомира Огоновського. Дитячі і юнацькі роки Омеляна Огоновського
пройшли у Григорові. Перша письмова згадка про школу датується 1896 р.
Нині в селі сучасна школа, будівництво якої тривало 1969-1975 рр. і проводилось
методом народної будови. Директорами школи були: С. К. Зобків, В. П. Лосюк, Л. Є. Любінець, О. М. Мацук, М. П. Васьків, О. О. Зобків, О. Д. Булка. Тепер керівником школи
є, як уже згадувалося вище, О. С. Зубанська.
Жителі села не стояли осторонь визвольних змагань українського народу за відновлення державності. У 40-х рр. XX ст. у селі діяла «Просвіта», осередок патріотичної організації ОУН, керівником якої був учитель місцевої школи Булка Ярослав.
1941 р. його замордували у Букачівській тюрмі посіпаки радянської влади. У роки
Другої світової війни жителі села влились у лави УПА і воювали у складі куреня УПА
«Скоби». 1944-1945 рр. на межі сіл Григорів та Новосільці (Львівська область) відбувалися військові сутички з військами НКВС. Активними учасниками УПА були
В. О. Гриньків, М. Я. Ониськів, Осташ та інші. В пам’ять про ці події жителі обидвох сіл
за сприяння братства ОУН-УПА Рогатинського району 2002 р. встановлено пам’ятний знак.
Нині на території села працюють фермерські господарства «Ярослав», «Фруктово-трейд», «Григорів-Агро», приватні підприємці Ольга Штих та Андрій Дмитрів.
Відомими громадськими та державними діячами, що походять з села є: Омелян
Михайлович Огоновський – професор, учений, письменник, літературознавець,
один із перших голів «Просвіти» (на будинку місцевої школи стараннями сільської
ради встановлено меморіальну дошку О. Огоновському); Петро Федорович Бирич – доцент Національного університету «Львівська політехніка»; Ірина Дмитрівна Озарків – викладач Київського кооперативного інституту бізнесу і права.

was again restored as the Greek Catholic
Church of the Nativity of the Blessed Virgin
Mary. At present the prior of this temple is
priest Andriy Tymonchak.
Nowadays there is a modern school in
the village, the construction of a modern
school premises lasted during the period
from 1969 to 1975 and was conducted by
the method of folk building.
Residents of the village did not stand
apart from the liberation struggles of the
Ukrainian people for the restoration of
statehood. In the 40’s of XX century the
center of OUN «Prosvita» acted in the village; it was headed by a local school teacher Yaroslav Bulka, who was tortured to
death in the Bukachev prison by Soviet authorities in 1941. During the Second World
War, villagers joined the UPA’s ranks and
fought in the UPA corps «Skoby». In 19441945 on the border of villages Нrygoriv and
Novosiltsy (Lviv region) there were fights
with the NKVD forces. The active participants of the UPA were Gryn’kiv V. O., Onyskiv M.Y., Ostash and others. In memory of
these events a memorable monument
was erected in honor of those residents of
villages Нrygoriv and Novosiltsy, with the
assistance of the OUN-UPA Brotherhood of
Rohatyn district in 2002.
At present, farming companies such
as «Yaroslav», «Fructovo-trade», «GrygorivAgro» operate on the territory of the village
as well as private entrepreneurs Olga Shtyh
and Andriy Dmytriv. Famous public and
state leaders that come from the village
are: Omelyan Ogonovsky, who is professor,
scientist, writer, literary critic, one of the first
heads of «Prosvita» (the memorial plaque
to Omelyan Ogonovsky was installed on
the building of the local school); Petro
Byrych, who is Associate Professor of Lviv
National University Lviv Polytechnics, Iryna
Ozarkiv, tutor of Kyiv Cooperative Institute
of Business and Law.

Ротонда Богородиці / Омелян Огоновський – український учений-філолог і громадський діяч / Меморіальна дошка вченому / Григорів – найкраще село на світі!
Rotunda Virginija / Omelyan Ogonovsky – Ukrainian scientist-philologist and public figure / Memorial plaque to the scientist / Grigoriv - the best village in the
world!
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Село Спас ОТГ
Спаська об’єднана територіальна громада
77624, Івано-Франківська область, Рожнятівський р-н,
с. Спас, вул. Січових cтрільців, 79

Village Spas UTC
Spas united territorial community
79, Sichovyh Striltsiv St., v. Spas, Rozhnyativ district,
Ivano-Frankivsk region, 77624

Медвідь Микола Петрович
голова ОТГ
Mykola Medvid
head of the UTC
The village Spas is the administrative
center of the united territorial community, which combinees such villages: Spas,
Pogorilets, Pidsuhy, Lugy. A considerable
part of the territory is occupied by forests,
more than 6 295 hectares. The activity is
carried out by the state enterprise «Broshnivsky forestry», represented by the agrarian organizations: Spas, Dubiv and Grabivsk. Currently, over 29.74 hectares of land
is in use by PJSC «Ukrnafta» for industrial
purpose, which has 52 oil and gas wells.
These enterprises are the main payers to
the budget of Spas community.
There are medical outpatients of general practice of family medicine in villages
Spas and Lugy. There are 5 educational educational institutions: Spas Lyceum named
after Hero of Ukraine M. Vasylyshin. There
also Lugiv gymnasium, Pogorilets primary
school, affiliate of Spas Lyceum in Pidsukhya village and kindergarten «Sonechko».

+380 34 74 2-00-65
spas-sr@i.ua
04355303@mail.gov.ua
Земле рідна, пісне заповітная,
Джерело незвіданих глибин,
Лиш тебе одну довіку віддано
Берегти я буду і любить...

З висоти пташиного польоту відкривається казкова й неповторна панорама
мальовничого села Спас – адміністративного центру об’єднаної територіальної
громади, що утворилася в січні 2018 р. До складу ОТГ увійшли чотири села: Спас,
Погорілець, Підсухи та Луги. Вони мають міцні духовні підвалини, статус гірських і
красу «бойківської Швейцарії».
Очолює громаду Микола Петрович Медвідь, який вперше був обраний на
посаду сільського голови с. Спас 2010 р. Депутатський корпус сільської ради ОТГ
налічує 13 обранців. Значну частину території Спаської громади займають ліси –
понад 6 295 га. На лісових землях веде господарську діяльність ДП «Брошнівське
лісове господарство», що представлене трьома лісництвами: Спаським, Дубівським
та Грабівським. Минулого століття тут виявили великі запаси нафти і газу – так
зване Спаське родовище. На нинішній час понад 29,74 га території ОТГ перебуває у
користуванні ПАТ «Укрнафта», тут діють 52 свердловини з видобутку нафти і газу. Ці
підприємства є основними бюджетоутворюючими для Спаської громади. Надають
медичні послуги місцевим жителям лікарські амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в селах Спас та Луги.
На території громади функціонує п’ять виховних навчальних закладів: Спаський ліцей ім. Героя України Михайла Василишина, Лугівська гімназія, Погорілецька початкова школа, філія Спаського ліцею в с. Підсухи. Найкращим місцем пізнання світу є ЗДО «Сонечко». Невід’ємна частина естетичного виховання громади –
художня самодіяльність. У Спаській ОТГ діють три клубні заклади та народний дім.
Громада каже: «Ми віримо у розвиток нашої громади, утворення якої є першим
кроком до кращого життя. Ми повинні й далі активно діяти – негайно, зараз!
Об’єднаймося з мільйонами людей, які мають одну мету – творити нове майбутнє».

Село Спас з висоти пташиного польоту / Спаський ліцей / Виконавчий комітет сільської ради ОТГ / Садиба «Високий берег», с. Луги / Храм
Преображення Господнього с. Спас / Храм Святого Духа с. Погорілець
Village from the height of the bird’s flight / Spas Lyceum / Executive Committee of the village council of the UTC / The farmstead «High coast», v. Luhy / Temple of
the Transfiguration of the Lord, v. Spas / Temple of the Holy Spirit, v. Pohorilets’
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Село Попельники
Виконавчий комітет Попельниківської сільської ради
78356, Івано-Франківська область, Снятинський р-н,
с. Попельники, вул. Шевченка, 87

Village of Popelnyky
Executive Committee of Popelnyky village Council
87, Shevchenkа St., v. Popelnyky,
Sniatyn district, Ivano-Frankivsk region, 78356

Глібчук Іван Михайлович
сільський голова
Ivan Glibchuk
head of the village
The village is located on the left bank
of the Cheremosh River, which separates
Galychyna from Bukovyna. In the south there is river Cheremosh, on the west – the village Rybneta Novoselytsia, in the north there are villages Rudnyki and Dzhuriv, in the
east – Tuchapy. Zabolotiv railway station is
at distance of 13 km, Snyatin station is 10 km
far. In the spiritual and cultural life of the village, the Church of Archangel Michael plays
an important role. The church was built on
the means of the community in 1837, blessed in 1842. On 11.04.2018 in the village, on
the initiative of the community, a monument to the Heroes of the Revolution of Dignity and the warriors who died in the Russian-Ukrainian war for the territorial integrity
of Ukraine was opened and consecrated. In
2016, LLC «Solar-Karpaty» constructed and
commissioned a 4.126 MW network solar
power station. The station consists of 15872
polycrystalline photomodules.

+380 34 76 52-4-96
popelnyky@i.ua

Село Попельники розташоване на лівому березі річки Черемош, яка відділяє
Галичину від Буковини. На південь – річка Черемош, на захід – села Рибне та Новоселиця, на півночі – Рудники і Джурів, на сході – Тучапи. До залізничної станції Заболотів 13 км, до станції Снятин – 10 км.
Попельники, за даними професора Ксаверія Мрочка та Михайла Бажанського, засновано 1365 р. Поселення Кріпость-Попельники стояло на кордоні з
Османською імперією. Є дані на підтвердження того, що Кріпость-Попельники були
навіть містечком. Від знищеної ворогом фортеці залишилися згарища і попіл. З того
часу це місце почали називати Попельники.
В духовному та культурному розвитку місцевих жителів відіграє важливу роль
церква св. Архістратига Михаїла, побудована на кошти громади 1837 р. Освячена –
1842 р. Дерев’яна, п’ятикупольна. Настоятелем церкви з 1998 р. є о. Ігнатій Мельник.
У селі функціонують загальноосвітня школа І-ІІІ ст., ясла-садок «Сонечко», фельдшерсько-акушерський пункт, відділення зв’язку, клуб, бібліотека. Аграрний сектор
представлений ФГ «Голден Харвест», ФГ «Мрія», ВКП «Ексімп», ПФ «Богдан і К». У селі
також проводять діяльність ТОВ «Солар-Карпати», ТОВ «Західтеплобуд-інвест», ТОВ
«Інфініті Енерджі Інвест», ТОВ «Мега-буд-1».
2016 р. в Попельниках ТОВ «Солар-Карпати» ввело в експлуатацію мережеву
сонячну електростанцію потужністю 4,126 МВт. Станція побудована на земельній
ділянці площею 8 га і складається з 15 872 полікристалічних фотомодулів, вона генерує електроенергію в мережу. «Зелена» річна генерація цієї станції становить
4 200 000 кВт/год, що дозволить скоротити кількість шкідливих викидів СО2 в атмосферу на 2 154 т на рік.
Туристам у селі пропонують сплави гірською річкою Черемошем на катамаранах
і байдарках та інші послуги.
04.11.2018 р. в селі з ініціативи громади на чолі із сільським головою Іваном
Глібчуком відкрито й освячено пам’ятник героям Революції Гідності та воїнам, які
загинули в російсько-українській війні за територіальну цілісність України.

Адмінбудинок / Районний фестиваль «Покутське яблуко» / Відкриття пам’ятника «Героям Революції Гідності та всім учасникам російсько-української війни, які загинули за територіальну цілісність України» / Сонячні колектори / Водний туризм – рафтинг
Admin house / District festival «Pokutske yabluko» / Opening of the monument to the Heroes of the Revolution of Dignity and all participants in the RussianUkrainian War who perished for the territorial integrity of Ukraine / Solar collectors / Water tourism – rafting
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Місто Тисмениця
Виконавчий комітет Тисменицької міської ради
77400, Івано-Франківська область, м. Тисмениця,
вул. Галицька, 32

Town of Tysmenytsуa
Executive Committee of Tysmenytsуa town Council
32, Нalytska St., Tysmenytsуa town,
Ivano-Frankivsk region, 77400

Сворак Степан Дмитрович
міський голова
Stepan Svorak
мayor of the town
Tysmenytsуa is called the furry capital
of Ukraine. In 1891 the first fur factory on
Ukrainian lands was founded here. About
10 million rabbit skins were processed at
this enterprise during one year period. In
1963 it was merged into a production fur
association «Tysmenytsia», and later in the
«Tysmenitsya» fur factory», investors were
German companies Rosenberg & Lenhart
and MPV, Ukrainian- Dutch companies «Tikaferlux» and «Profi-Tis».
A significant part of the population of
Tysmenytsia, of January 1, 2018, there were 9,720 inhabitants, are engaged in private barnyard, trades with fur products
of own and foreign production. Also, the
wood-processing industry is well-developed here, and for many of its inhabitants,
an important source of income is agriculture.
The largest employers of the city are LLC
«Production and Trade Company «Galy-

+380 34 36 2-44-54
tsm.gov.ua
tismenicja@gmail.com

Тисмениця з 1982 р. є районним центром Івано-Франківської області. Місто
розкинулося на берегах річок Ворони та її притоки Стримби. Тисменицю, вперше
згадану 1062 р. у вірменському церковному документі, називають «молодшою сестрою давнього Галича». В Іпатіївському літописі описано полювання галицького
князя Володимирка взимку 1143 р. біля Тисмениці. 1448 р. польський король Казимир IV надав місту, яке на той час було вже досить значним ремісничо-торговим
центром на Передкарпатті, магдебурзьке право. 1594 р. татари під час чергового
набігу на галицькі землі спалили місто Тисменицю.
1732 р. тут діяв монастир василіян. 1759 р. за сприяння Миколи-Василя Потоцького почали зводити нову вірменську церкву (костел).
Будівництво Галицької Трансверсальної залізниці й відкриття 15 листопада
1884 р. станції Тисмениця дали відчутний поштовх економічному розвитку міста.
Тисменицю називають хутровою столицею України. Ще в 1891 р. тут було закладено першу на українських землях хутрову фабрику. В радянські часи вона виготовляла продукцію масового попиту. Тільки кролячих шкурок переробляли на
цьому підприємстві за рік близько 10 млн. штук. 1963 р. воно об’єдналося зі львівською кушнірською фабрикою у виробниче хутрове об’єднання «Тисмениця». За незалежності України об’єднання реорганізували у відкрите акціонерне товариство
«Хутрофірма «Тисмениця». Інвесторами ВАТ стали німецькі компанії Rosenberg &
Lenhart і MPV, а також пов’язані українсько-нідерландські підприємства «Тикаферлюкс» та «Профі-Тис».
Значна частина населення Тисмениці, де на 1.01.2018 р. налічувалось 9 720 жителів, займається приватним кушнірством, торгує хутряною продукцією власного
та закордонного виробництва. Також тут розвинена деревообробна галузь, для багатьох його жителів важливим джерелом доходу є сільське господарство.
Найбільші роботодавці міста – ТОВ «Виробничо-торгова фірма «Галичанка»
(обробка деревини), ПАТ «Тисменицягаз», ПП «Газбудсервіс», ПП «Лев» (виробниц-

Центральна частина сучасної Тисмениці: пам’ятник борцям за волю України, Будинок культури, пам’ятник В. Чорноволу, Т. Шевченку
Central part of modern Tysmenytsуa: monument to fighters for freedom of Ukraine, House of culture, monument to V. Chornovil, T. Shevchenko
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тво і встановлення металопластикових виробів), ВАТ «Сільгоспхімія», ВАТ «Агропромтехніка», фермерське господарство «Барвінок», ТОВ «Першерон» (послуги в
галузі ІТ-технологій).
Для жителів міста і району створено мережу закладів соціального та культурного призначення. Ще 1944 р. тут відкрили стаціонарну лікарню на 25 ліжок.
Функціонують поліклініка, фтизіопульмонологічний диспансер. У липні 1947 р. в
Тисменицькій школі відбувся перший випуск десятого класу, це теперішня ЗОШ IIII ст. Працюють також ДЮСШ, дитяча школа мистецтв, ДНЗ «Сонечко», Народний
дім. У місті щороку проводять Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячих хорових
колективів «Весняні голоси». Осередки духовності в Тисмениці – церкви св. Миколая, Різдва Пресвятої Богородиці, св. Архістратига Михаїла, монастир св. Андрія
Первозванного.
З листопада 2015 р. міським головою Тисмениці є Степан Сворак. У цьому місті
він народився 10 серпня 1959 р. Закінчив 1981 р. тодішній Івано-Франківський
державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника і, попрацювавши чотири роки у
Тисменицькій середній школі вчителем історії, почав свою викладацьку й наукову
діяльність асистентом, доцентом кафедри історії України в цьому ж інституті (нині
університет). Доктора юридичних та історичних наук Степана Сворака знають не
тільки як професора кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту згаданого вишу, але і як доктора філософії Українського Вільного університету в Мюнхені, як академіка Української академії політичних наук, члена-кореспондента Інженерної академії України. У доробку Степана Сворака вже понад 130 наукових праць, із них 5 монографій, 19 посібників, 70 статей.
Як мер Тисмениці він доклав організаторських зусиль для завершення будівництва водопроводу на вулицях Яремчука, Б. Хмельницького, Федьковича та Січинського, для виготовлення проектної документації на підключення до водопостачання вулиць Америка, Слобода, Івасюка, Пшениківська, Франка, Шевська
та інших. Виконано капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Мазепи, поточний ремонт на вул. К. Левицького, вимощено бруківкою тротуари на вулицях
Шевченка, К. Левицького та Галицькій. При новому міському голові вже освітлюються ввечері й уночі і вулиці Івасюка, Колійова, Крушельницької. Із міського бюджету виділено кошти на придбання медичної апаратури та проведення ремонтних
робіт у лікарні та в церквах Тисмениці. Капітально відремонтовано фойє кінотеатру
«Відродження». Міська рада спільно з районною реконструювали площу Ринок біля пам’ятника героям Небесної Сотні в центрі Тисмениці. Розроблено детальний
план території в районі урочища «Кам’янець» для виділення землі воїнам АТО.
Завдяки тому, що проект міської ради визнали одним із переможців районного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування і профінансували його реалізацію, на стадіоні збудовано новий спортмайданчик. Він слугує залученню дітей, підлітків, молоді до регулярних занять спортом та ведення
здорового способу життя. З ініціативи голови й депутатського корпусу міської ради
у Тисмениці надають вагому фінансову підтримку футбольному клубові «Хутровик», який успішно виступає на першість області в другій лізі.
Степан Сворак вважає одними з найголовніших у діяльності міської влади і обстоює такі принципи, як її відкритість, забезпечення прозорості у прийнятті рішень,
постійна готовність до конструктивного діалогу з громадськістю.

chanka» (wood processing), PJSC «Tysmenytsiagaz», PP «Gazsbudservis», PE «Lev»
(production and installation of metal-plastic products), OJSC «Silgosphkimiya», OJSC
«Agropromtehnika», farming company
«Barvinok», LLC «Persheron» (IT services).
A network of social and cultural institutions was created for residents of the town
and the district. In 1944 inpatient hospital
for 25 beds was opened here. Polyclinic,
phthisiopulmonary dispensary work here
as well. In July 1947 in Tysmenytsia school
first pupils graduated from 10-th form.
Now it’s school of I-III grades. Also here
work children’s sport school, the children’s
art school, the kindergarten «Sonechko»,
and the people’s house. Every year, the
All-Ukrainian Festival-Competition for Children’s Choir «Spring Voices» is held in the
town. The centers of spirituality in the
town are the churches of St. Nicholas, Nativity of the Blessed Virgin Mary, St. Archangel Michael, monastery of St. Andriy
Pervozvannyi.
Head of the town Tysmenytsуa, Stepan
Svorak, made great efforts to complete the
construction of the water supply system
on the streets of Yaremchuk, B. Khmelnitsky, Fedkovich, Sichynskiy as well as for
preparation of design documentation for
connecting water supply system to the
streets of America, Sloboda, Ivasyuka, Pshenikivska, Franko, Shevskaya and others. A
major overhaul of the road covering has
been completed on the street Mazepy,
repairs on the street. K. Levitskiy, paved
pavements on the streets of Shevchenko,
K. Levytsky and Galitskaya. Streets Ivasyuka, Koliyova, Krushelnyts’ka have already
been lightened. The city budget allocated
funds for the purchase of medical equipment and repair works in the hospital, in
the churches of Tysmenytsia. The Market
Square near the Heroes of Heavenly Hundred monument in the center of Tysmenytsia was reconstructed.

Церква св. Архістратига Михаїла УГКЦ / Міська поліклініка / Пам’ятний хрест Тисмениці / Дерев’яна церква Різдва Пресвятої Богородиці,
побудована 1732 р. / Шкільне озеро
Church UGCC of Archistratig Mikhail / Town policlinics / Memorial cross of Tysmenytsya / Wooden Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary built in
1732 / School lake
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МІСТА І СЕЛА ОБЛАСТІ

Село Ганнусівка
Виконавчий комітет Ганнусівської сільської ради
77431, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н,
с. Ганнусівка, вул. Незалежності, 10

Village of Hannusivka
Executive Committee of Hannusivka village Council
10, Nezalejnosti St., v. Hannusivka, Tysmenytsуa district,
Ivano-Frankivsk region, 77431

Моє село…
Прекрасне, мальовниче.
Найкраще місце на усій землі…
Діана Черепаха (Парипа)

Лукашевич Ігор Ігорович
сільський голова
Ihor Lukashevych
head of the village

Hannusivka is a small village located
under a mountain in a unique geographical place between the rivers Dniester and
Vovchynets. The village is located 12 kilometers from the city Ivano-Frankivsk and
18 kilometers from town Tysmenytsia. The
village has an approved coat of arms and
a flag.
Today the population of Hannusivka is
1 200 people, including 90 children of preschool age, 138 schoolchildren, and over
300 young people aged from 18 to 35
years. Hannusivka is one of the few villages in this region, where there is a positive demographic situation; in recent years, the village has maintained a steady
growth in birth of children. There are two
playgrounds and a football field. The village
has 367 households, there are 20 streets,
the area of the territory of the village is
1 079 hectares.

+380 34 36 4-02-49
gannusivka@gmail.com

Ганнусівка – невелике село під горою, в унікальному географічному місці між
річками Дністер і Вовчинець. Село розташоване за 12 кілометрів від міста ІваноФранківська та за 18 кілометрів від міста Тисмениці. Воно має затверджений герб
і прапор.
Історія Ганнусівки сягає глибини століть, перша згадка про нього датується
1437 р. Про заснування і назву села серед його жителів збереглися різні перекази й
легенди. За однією з легенд, назва поселення походить від імені сміливої і вродливої
дівчини Ганнусі, яка врятувала своїх односельчан від нападу татар, вивівши їх із села.
Вона разом з групою сміливців проникли у ворожий табір і вирізали ворогів. Сама
Ганнуся при цьому героїчно загинула. Село було спалене вщент. Нове поселення
заснували поблизу місця смерті дівчини. Врятовані жителі назвали його Ганнусівка.
Нині чисельність населення Ганнусівки становить 1 200 осіб, серед яких 90
дітей дошкільного віку, 138 школярів, понад 300 осіб – молодь віком від 18 до 35
років. Ганнусівка – одне з небагатьох сіл області, у якому спостерігається позитивна
демографічна ситуація: останніми роками тут зберігається стабільне зростання
народжуваності. В селі облаштовано два дитячих майданчики та футбольне поле.
Село налічує 367 дворів, має 20 вулиць. Займає площу 1 079 га.
На території Ганнусівської сільської ради функціонує лікарська амбулаторія,
де надають медичну допомогу два лікарі загальної практики сімейної медицини і
середній медичний персонал, стоматолог. У Будинку культури працюють чотири
гуртки художньої самодіяльності. Поряд з ним розміщена бібліотека, приміщення якої капітально відремонтували 2017 р., до святкування 580-ї річниці села. Книгозбірню оснащено комп’ютерною технікою, поповнено сучасною літературою її

Ганнусівка з висоти пташиного польоту / Дитячий майданчик у центрі села / Хор церкви Різдва Пресвятої Богородиці / Будинок культури / Ансамбль «Ганнусівчанка», керівник Василь Регей / Хор Дому Молитви ЄХБ
Hannusivka from height of bird’s flight / Children’s playground in the center of the village / Church’s choir of the Blessed Virgin Mary / House of culture / Ensemble
«Hannusivchanka», head of ensemble Vasyl Regei / Choir of Evangelical Christian Baptists
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фонд, який становить уже близько 9 тисяч примірників книг. Бібліотека обслуговує
понад 500 читачів. Уся центральна частина села Ганнусівки тепер має доступ до
мережі Інтернет через WI-FI зону.
Село на основі вже набутого досвіду продовжує вдосконалюватися та розвиватися в соціальному, культурному та духовному напрямах. 2016 р. було повністю
замінено вікна та двері в сільській лікарській амбулаторії. Також частково проведено капітальний ремонт дорожнього полотна на центральній вулиці. 2017 р. здійснено великий обсяг робіт із завершення освітлення вулиць і провулків. Тепер з
впевненістю можна сказати, що село освітлене на 100 %. А газифіковане воно ще на
початку 1980-х років.
Гордістю села є пекарня, де за рік випікають 27 т пшенично-житнього хліба,
пшеничного – 92 т, булочних виробів – 21 т. Пекарня відома своєю продукцією за
межами району. 19 приватних підприємців надають різні види послуг, виготовляють
шлакоблоки, меблі, ремонтують автомобілі, займаються торгівлею.
Окрасою села є церкви Різдва Пресвятої Богородиці, св. Онуфрія та Дім Молитви євангельських християн-баптистів.
Село пишається своїми учасниками АТО: Михайло Михайлович Козакевич
16.04.1986 р. н.; Ігор Володимирович Рибіцький 07.02.1982 р. н.; Володимир Михайлович Голик 18.03.1987 р. н.; Олександр Іванович Авдєєв 12.08.1983 р. н.; Володимир
Васильович Вовчук 09.01.1988 р. н.; Олег Юрійович Шевадзуцький 26.03.1994 р. н.
Поважають у Ганнусівці і воїнів-«афганців». Це Володимир Остапович Парипа
12.08.1968 р. н. та Григорій Васильович Кульбаба 26.11.1963 р. н. Проявили себе
ганнусівчани і як ліквідаторами Чорнобильської аварії: Михайло Васильович Пасько 17.03.1949 р. н.; Василь Михайлович Захарко 10.06.1951 р. н.; Михайло Григорович Вовчук 20.01.1957 р. н.; Оксана Василівна Баб’як 22.01.1967 р. н.
Великим скарбом в історії села є пам’ять про таких знатних ганнусівчан, як Володимир Гарасим’юк, Іван Паркулаб, Микола Беляєвський, Анастасія Регей, Ганна
Гудима, родина о. Йоана Янкевича, Іван Козогін, Анастасія Паркулаб, Іван Чуйко,
Іван Никифорук, Андрій Жердецький, Григорій Вовк, Михайло Войтович, Михайло
Шевчук, Іван Михальчук. Їхніми послідовниками, які прийняли від своїх попередників і далі несуть як естафету славу села, є Іван Регей, Зоряна Вовк, Ігор Рибіцький,
Богдан Паркулаб, Іван Парипа, Володимир та Богдан Рибіцький, Василь Остапович,
Володимир Паркулаб, Іван Регей, Марія Навроцька, Віра Вовк-Селянська, о. Роман
Залеський, Дмитро Проців, Марія Соколюк, Василь Регей, Ярослава Попа, Діана Черепаха (Парипа), Мирослава Трушик...
Кожен ганнусівчанин – дітвора, юнаки, дівчата чи люди старшого віку – з упевненістю скажуть, що їхнє село – найкраще. Недаремно його назвали мальовничим
селом під горою. Та й якщо завітає сюди хто-небудь чи навіть лише проїздом побуває, то підтвердить, що Ганнусівка – «неначе писанка село».
Мальовниче село під горою –
це Вкраїни частинка одна.
Всіх чарує своєю красою
Ганнусівка найкраща моя.

On the territory of Hannusivka Village Council there is a medical outpatient
clinic, where medical aid is provided by a
dentist, two general practitioners of family
medicine and other medical staff. Also in
the center of the village there is a cultural
house where 4 amateur art groups work
today. A library is located near the house of
the culture, which was renovated in 2017
to the 580 th anniversary of the village; nit
is equipped with computer devices and
updated modern literature, total quantity of which is about 9 thousand copies
of books; over 500 readers use services of
the library. The entire central part of Hannusivka village has access to the Internet
via the WI-FI zone.
Taking into account the experience and
work done in previous years, the village
continues to improve infrustructure and
develop in the social, cultural and spiritual
direction. In 2016 a complete replacement
of windows and doors in a rural medical
clinic was conducted. A partial overhaul of
the central roadway was also carried out. In
2017, a large volume of work was carried
out with the completion of illumination of
streets and lanes of the village. Now with
confidence it can be said that the village is
100 % lightened. The village was gasified in
the early 1980s.
The pride of the village is the bakery,
which bakes wheat-rye bread 27 tons per
year, 92 tons of wheat, 21 tons of bakery products, and its bakery products are
known outside the region.
19 private entrepreneurs provide various services, make slag blocks, furniture,
repair cars, involved in trade.
The pride of the village is the churches
of the Nativity of the Blessed Virgin Mary,
Saint Onuphrius and the Evangelical Christian Baptists.
It’s not in vain that the village was called
a picturesque village under the mountain.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці, УГКЦ / Церква Святого Онуфрія, УГКЦ / Памятник Т. Г. Шевченку / Памятний знак Жертвам Голодомору / В’їзний знак
Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary / Church of Saint Onuphrius / Monument to Taras Shevchenko / Memorable sign to victims of Holodomor / The
welcome sign
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Село Драгомирчани
Виконавчий комітет Драгомирчанської сільської ради
77454, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н,
с. Драгомирчани, вул. Надрічна, 74

Village of Dragomуrchany
Executive Committee of Dragomуrchany village Council
74, Nadrychna St., v. Dragomуrchany,
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77454

Дем’янів Степан Степанович
сільський голова
Stepan Demianiv
head of the village

Five kilometers southwest of IvanoFrankivsk on the right bank of the Bystrytsy Solotvynsky river, the village of Dragomуrchany was located. The total area of
851 hectares. In its 600 yards, approximately 2000 people live.
The village of Dragomуrchany is, if not
the oldest settlements of Tysmenytsia, at
least one of the oldest.
In the village there is a legend that once a Czech came to the village, it was built
on a river that flowed through the village, a primitive mill. For grinding, he took a
big milchuk – «road (drago) of the mire» –
hence the name of the village – Dragomуrchany – went away.
The first written mention of the village of Dragomirchany dates from April 30,
1378. Drahumira was founded and owned.

+380 34 36 4-16-71
www.dragomirchany.in.ua
dragomurhanu.sr@ukr.net

За п’ять кілометрів на південний захід від Івано-Франківська на правому березі
річки Бистриці Солотвинської розкинулося село Драгомирчани. Загальна його
площа 851 га. У близько 600 дворах проживає майже 2 000 осіб. Село Драгомирчани
є якщо й не найдавнішим серед Тисмениччини, то в усякому разі – одним із давніх.
Оскільки воно розташоване на терасовій ділянці, то має ступінчасту форму
рельєфу. Для історії села має певне значення річка Млинівка, яка раніше була
досить повноводною, мала споруджені декілька млинів. Сюди люди з усіх околиць
з’їжджались молоти зерно. Серед місцевих жителів побутує легенда, що колись у
Драгомирчани прийшов чех, побудував на річці, яка протікала через село, примітивний жорновий млин. За помол брав великий мірчук – «дорогу (драгу) мірку»,
звідси й походить назва – Драгомирчани.
Перша писемна згадка про це село відноситься до 30 квітня 1378 р. Як згадується
у грамоті XIV ст., князь Володислав Опольський віддав Драгумиру за його службу
нове село Драгумирово і віддав на віки з усім правом і панством, з усіма палатами і
з пожитками, з усіма доходами, які споконвіку в селі і в його межі входять, з полем, з
лісом і з ріками. Написана грамота у Львові, в неділю напередодні св. Пилипа, 1378
р. У документі недвозначно зазначено, що поселення нове, тобто нещодавно, десь
перед 1378 р. і належить Драгумиру.
З часу свого заснування і до загарбання краю Австрією в 1772 р. с. Драгомирчани
(власне, такою була його назва у минулі віки) належало до Руського воєводства
Галицької землі Галицької волості. 1854 р. воно увійшло до складу Богородчанського
повіту, 1881 р. – до Станиславівського повіту, а на початку 1940 р. було в складі Лисецького району. Пізніше належало до Івано-Франківського, а з 1982 р. – Тисменицького району.
В минулому більшу частину земель займали тут польські володіння; зокрема,
великим власником був Швайцер.

Драгомирчанська школа / Польська школа / Відкриття спортмайданчика зі штучним покриттям / Пам’ятний знак Січовим стрільцям
School of Dragomуrchany / Polish school / Opening of sport field with artificial covering / Monument to Sich Riflemen
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Діяли в селі українська хата-читальня і польський клуб, які збереглися до нині.
Було дві школи по три класи – польська і українська.
Під час Першої світової війни село переходило із рук в руки – то до росіян, то до
австрійців. Крім великої пожежі, коли згоріло майже все село (залишилось лише 9 хат),
великого поширення набув тиф, від якого померло багато людей. 1919 р. всю територію захопила Польща. Село з часом відбудувалося, але зруйнована ґуральня, яка
була до початку ХХ ст. потужним виробником спирту, більше не працювала. Відновили свою роботу млин і пилорама.
Дерев’яна церква св. Миколая збудована 1923 р. на місці святинь, які неодноразово знищували. Перша святиня села виникла ще в другій половині XVII ст.,
на початку ХІХ ст. збудували нову дерев’яну церкву, яка згоріла під час Першої
світової війни. Під час Другої світової війни в церкві св. Миколая був склад, тепер
вона є пам’яткою архітектури місцевого значення. Неподалік від старої церкви стоїть
пам’ятний знак в честь борців за волю України. В центрі села встановлено хрест
в пам’ять про скасування панщини – вікопомну подію ХІХ ст. 1929 р. за народні
кошти у Драгомирчанах збудували українську читальню. Тут діяли хор, своєрідний
театральний гурток, спортивний гурток для юнаків «Січ», організовувались вечори, концерти, ставились вистави. 1932 р. було збудовано польську читальню
(клуб. Нині в цьому приміщенні – Будинок культури та бібліотека. 1974 р. відчинила
дітям двері у світ знань восьмирічна школа, тепер дев’ятирічна. Тут навчається
близько 180 дітей, діє група дошкільного виховання. В 90-х роках ХХ ст. почали
будувати нову церкву свв. апп. Петра і Павла, її посвячення та урочисте відкриття
відбулося восени 2006 р. Серед будівель нового тисячоліття – адміністративний
будинок, 2013 р. завершене його будівництво, тут розміщуються сільська рада та
відділення зв’язку. 2017 р. облаштовано спортивний майданчик зі штучним покриттям.
На сьогодні у Драгомирчанах діє більше 20 приватних підприємств. Серед них
відомий в Україні завод мінеральних вод ТОВ «Аріон» своїми мінеральними водами
«Джерело Якова» та «Девайтіс». Цю лікувальну воду знають з 1904 р в усій Європі.
З-поміж підприємств харчової промисловості відомі продукцією – торгова марка
«Вишуканий смак-ІФ», ПП Глодан, ТОВ «ІВА-АРТ» (виробляє масло «Горянка»). Є в
селі склади та магазини з будівельними матеріалами ТОВ «Трансбуд», «Камелот»,
підприємці з виготовлення пам’ятників, обробки дерева. Діють низка СТО, автозаправна станція «Укрпетроль», цех з заправки вуглекислотних балонів ПП Коваль,
ковальський цех ПП Галів, друкарня «Фоліант». Завжди раді гостям у відпочинковому
комплексі «Під Явором», колибі «Едельвейс», гриль-барі «Кнайпа».
Драгомирчани завдяки своєму географічному положенню та наявним ресурсам останніми роками почали розростатися та економічно розвиватися, про що
свідчить збільшення чисельності населення за рахунок тих, хто переїхав із міста в
село, та збільшення кількості підприємств і підприємців – зростання їхніх доходів
в декілька разів. 2018 р. село відзначило своє 640-річчя, а вперше День села тут
святкували 2016 р.
Скоро Драгомирчани стануть високорозвиненим європейським селом зі всією
необхідною інфраструктурою та комфортними умовами для проживання.

From the time of its foundation to the
seizure of our country by Austria in 1772,
with. The Dragomirchans, in fact, had such
a name in the past centuries, belonged to
the Russian Voivodeship of the Galician
Land of the Galician Parish. In 1854 the village became part of the Bogorodchansky
district, in 1881 it belonged to Stanislaviv
district, and in the beginning of 1940 it
was part of the Lisetsk district. Later he was
part of Ivano-Frankivsk, and since 1982 –
Tysmenitsky district.
In the past, most of the land occupied
Polish possessions; the great owner was
Schweizer.
The Ukrainian hut-reading room and
the Polish club, which survived till today,
were in the village. There were 2 schools Polish and Ukrainian – in 3 classes.
During the First World War, the guran
who was operating in the village was destroyed.
The mill and the sawmill «Tartak» functioned on the Mlynivka River.
The wooden church of St. Nicholas, built in 1923, is an architectural monument
of local significance.
Not far from the old church is a memorial sign in honor of the fighters for the
freedom of Ukraine, and in the center of
the village – a cross is established, as a sign
of the abolition of serfdom in the nineteenth century.
In 1929, a Ukrainian reading-room was
built for public funds, and in 1932 a Polish
reading-room (club) was built.
In 1974, an eight-year school was built.
Now there are 9 classes, about 180 children study.
In 2006, a new UGCC St. Anne was opened. Peter and Paul. The administrative
building was built in 2013.
At present, more than 20 private enterprises operate in Dragomуrchanу.

Церква св. Петра і Павла

Церква св. Миколая / Руїни одного з млинів

Відзначення 638-ї річниці села

Church of St. Petro and Pavlo

Church of St. Nikolas / Ruines of one of the mills

Celebrating the 638-th anniversary of the village
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Село Загвіздя
Виконавчий комітет Загвіздянської сільської ради
77450, Івано-Франківська область
Тисменицький р-н, с. Загвіздя, вул. Липова-Осада, 22Г

Village of Zagvizdya
Executive Committee of Zagvizdya village Council
22G, Lypova-Osada St., v. Zagvizdya,
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77450

Драганчук Павло Іванович
сільський голова
Pavlo Draganchuk
head of the village
At present, there are about 1 270 households in the village and 4 050 people live
in it. There is house of culture on the territory of the village (library, cinema hall, gym).
There is also administrative building (medical clinic, dentist’s office, pharmacy, hairdresser’s, atelier, post office, pay office.
Zagvizdya is a modern village on territory of which such industrial enterprises are
located: a poultry factory, a brick factory, a
clay mine, a sawmill, an educational and
production building of the University of Oil
and Gas. Kindergarten «Sonechko» works in
the village; as well as secondary school of
І-ІІІ grades, where 415 pupils are studying;
House of Culture; medical outpatient clinic.
On the territory of the village production facilities of the enterprises are located,
one of them is the SPV «Plant Prokeram»
Llc «Gold Ceramics», which was created
on April 11, 2013 on the basis of LLC «Ker-
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+380 236 44-2-38
zagvizdya.silrada@gmail.com

Сільський голова, Павло Іванович Драганчук, народився 11 жовтня 1963 р.
Закінчив художньо-графічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту. Працював учителем образотворчого мистецтва в школі № 10 м. ІваноФранківська. 1989 р. був обраний першим головою «Народного Руху України»
в с. Загвіздя. Чотири рази люди обирали його депутатом сільської ради. Він спеціаліст із різьби по дереву, його мистецькі твори отримували нагороди на виставці ВДНГ СРСР у Москві, а також роботи П. Дрганчука є в приватних колекціях громадян США, Шотландії, Австралії, Росії. На посаді голови села з 14.11. 2015 р.
Загвіздя засноване 1394 р. на березі р. Бистриця Солотвинська і є одним із
найстаріших сіл Тисменицького району. За народними переказами, кілька століть
тому на території теперішнього села був лише хутір, зусібіч оточений лісами. Назва села утворена від тепер невідомих слів «гвіздь, гваздами», які дуже давно означали «болото, бруднити». Професор Володимир Розов у книзі «Українські грамоти» вказує, що село «Загвоздие с монастырьом» було подароване королем Ягайлом 29.06. 1394 р. слузі Данилові Дажбоговичу Задеревецькому. Тому є всі підстави вважати, що рік 1394 став роком адміністративного визнання с. Загвіздя.
Нині в селі налічується близько 1 270 дворів та проживає 4 050 людей. Функціонує Будинок культури (з бібліотекою, кінозалом, спортзалом). В адміністративному будинку розміщені також лікарська амбулаторія, кабінет стоматолога, аптека, перукарня, ательє, відділення зв’язку та Ощадбанку. Є магазини «Легенда»,
«Гостинець», «Святковий» та багато інших. Відпочити можна в ресторані та барах
«Святковий», «Мангал», «Наталі».
На території Загвіздя працюють такі заклади та промислові підприємства:
птахофабрика, цегельний завод, глиняний кар’єр, лісопильня, навчально-виробничий корпус інституту нафти і газу. В селі функціонує дитячий садок «Сонечко»
(керівник Оксана Тарасівна Петровська); загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, де

Будинок культури, сільська рада, лікарська амбулаторія

Символічна могила борцям за волю України

House of Culture, village council, medical outpatient clinic

Symbolic grave to the fighters for the freedom of Ukraine
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навчаються 415 учнів, впродовж уже 20 років директором школи є Петро Михайлович Маліборський; будинок культури (директор Адамович Ярослав Ярославович); лікарська амбулаторія (завідувачка Городецька Надія Іванівна).
У селі діє греко-католицька церква св. Івана Хрестителя, будівництво якої
було розпочато 1933 р. і завершено 1994 р. силами громади. Свого часу, а саме
1920-1944 рр., парохом села служив о. В. Ленкавський, батько автора «Декалогу
Українських Націоналістів» Степана Ленкавського. Збереглися дві липи, посаджені
1848 р. на відзначення скасування кріпацтва.
Серед розміщених на території села підприємств – СПВ «Завод прокерам ТОВ
«Голд Кераміка», створений 11.04.2013 р. на базі ТОВ «Керамбудсервіс». Колектив
заводу очолює Олександра Юріївна Сапіжак. Підприємство спеціалізується на
випуску керамічної цегли з використанням технології пластичного формування.
Завод був обладнаний технологічним устаткуванням болгарської фірми «Bulbrik Engineering». і введений в експлуатацію 1987 р. з проектною потужністю 60
млн. штук цегли на рік. 2005 р., сумісно із спеціалістами французької фірми «Ceric» реконструювали та модернізували технологічну лінію, замінивши застаріле
обладнання на нове французьких фірм «Ceric» та «Rieter». Другу технологічну
лінію виробництва ввели у вересні 2006 р. Нині на підприємстві всі виробничі
процеси автоматизовані. Його продукція має високі технічні харак теристики,
вона сертифікована в системі УкрСЕПРО з відповідною якістю до ДСТУ Б.В. 2.761-97. 2006 р. на підприємстві запровадили систему управління якістю, яка відповідає ДСТУ ISO 9001-2001. З 2003 р. підприємство неодноразово бере участь в
регіональних та всеукраїнських конкурсах якості продукції, а також у закордонних будівельних виставках та має нагороди. Скажімо, 2014 р. підприємство стало
лауреатом у номінації «Товари виробничо-технічного призначення» за високу
якість продукції. На сьогодні на підприємстві працює 144 працівники. Основна
продукція заводу – цегла керамічна порожниста лицьова і рядова, вона має високу якість, міцність, морозостійкість, стабільний колір, низьке водопоглинання і є екологічно чистою, тож користується великою популярністю в Україні і за її
межами.
Широко відома не тільки на Івано-Франківщині і розташована в межах с. Загвіздя птахофабрика «Авангард», де директором Дмитро Іванович Романюк.
Філію «Авангард» відновлено на базі птахофабрики, що має багаторічну історію
розвитку та досягла свого часу високого рівня продуктивності. Птахофабрика
виробляє яйця столові уже на протягом багатьох років. На підприємстві змогли
досягти значного зростання продуктивності та наростили виробничі потужності,
доклали чималих зусиль для розбудови та реконструкції птахофабрики, допоміжних її підрозділів, створили закритий цикл виробництва. Підприємство є приватною власністю, усі виробничі питання вирішуються на загальних зборах акціонерів.
У селі Загвізді проживають щирі, працьовиті люди, які мають активну життєву
позицію та не байдужі до подій у державі. Село активно розвивається і сміливо
крокує вперед, ставлячи перед собою за мету і реалізуючи європейські цінності
самоврядування та розвитку.

ambudservice». The enterprise specializes
in the production of ceramic bricks using
the technology of plastic forming. The
plant was equipped with the technological
equipment of the Bulgarian firm «Bulbrik
Engineering». It was commissioned into
operation in 1987 with design capacity of
60 million units of bricks a year. In 2005, together with specialists of the French company Ceric, was made reconstruction and
modernization of the technological line was
carried out with replacement of outdated
equipment with the new equipment of
French company «Ceric» and «Rieter». The
second technological line has already been
introduced in September 2006. At present
all production processes at the enterprise
are atomized. The company’s products have
high technical characteristics, it is certified in
UKR SEPRO system with appropriate quality
to DSTU B.V. 2.7-61-97. In 2006, the company introduced quality management system that meets requirements of DSTU ISO
9001-2001. Since 2003, the company has
repeatedly participated in regional and allUkrainian competitions of product quality,
as well as in foreign exhibitions for construction, has awards. Now 144 employees work
at the factory. Brick ceramic hollow front
and row are the main products of the plant,
it has high quality, tightness, frost resistance,
stable color, low water absorption and is
environmentally friendly, due to which it is
very popular in Ukraine and abroad.
The poultry factory is located on the territory of Zagvizdya village. The poultry factory has been successfully working in the
field of dining egg production for many
years. The enterprise managed to achieve
significant growth of productivity and increase production capacities, considerable
efforts were made to build and reconstruct
poultry farms, auxiliary units, closed cycle of
production was established.

Меморіальна дошка загиблому в зоні АТО Костишину Ярославу Мирославовичу / Греко-католицька церква св. Івана Хрестителя
A memorial board to the deceased fighter Kostyshyn Yaroslav in ATO zone / Greek Catholic Church of St. Ivan the Baptist in the village Zagvizdya
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Село Павлівка
Виконавчий комітет Павлівської сільської ради
77421, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н,
с. Павлівка, вул. Шевченка, 129

Village of Pavlivka
Executive Committee of Pavlivka village Council
129, Shevchenka St., v. Pavlivka,
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77421

Вацеба Іван Ярославович
сільський голова
Ivan Vatseba
head of the village

Pavlivka is a village in Tysmenytsia district of Ivano-Frankivsk region, is divided
into two parts by the road leading to
Kalush. On June 7, 1946, with the decree
of the Presidium of the Supreme Council
of the Ukrainian SSR, the village Pavelche
of Stanislav district was renamed into the
village of Pavlivka. The settlement was
founded in 1582; the population is 2,455
people. Area of the village 21.28 km2. The
population density is 105.5 people / km2.
In the village there are two wooden
churches, one of them is the Church of
the Holiest Hearts of Christ, it is known
that it was built in the middle of the eighteenth century. Instead of it, in 1912 a
new wooden church was built, completely renovated; at present is in use of Greek
Catholic community.
The village house of culture actively
works in the village, it creates the proper

+380 34 36 47-2-43
pawlivsjkarada@i.ua

Павлівка – село Тисменицького району. Воно поділяється умовно на дві частини трасою, яка веде на Калуш. 7.06.1946 р. указом Президії Верховної Ради УРСР
село Павелче Станіславського району було перейменовано на село Павлівка. Нині
його населення становить 2 245 осіб, густота – 105,5 осіб/км2. Площа – 21,28 км2.
1983 р. на території Павлівки проведено розкопки, складено 7 пунктів нумерації археологічних пам’яток. Знайдені вироби експонуються в музеї археології ПНУ
ім. В. Стефаника. Дані археологічних досліджень доводять, що життя тут почало
пульсувати в урочищах «Камінне» та «Плоски». Ці поселення з’явилися в доісторичні часи і належать до підкарпатської групи шнуркової кераміки, верходністровської групи.
Уперше село Павельче згадується 1582 р., у 132-му томі «Актів громадських Галицьких», на стор. 661. Він у виданому 25-томнику надрукований не був. 1963 р. у
у праці «З минулого Єзуполя та околиць» О. Чоловський написав, що польський король Сигізмунд ІІІ надав свою власність – с. Павельче в нагороду брацлавському
воєводі Якову Потоцькому за здобуття ним російського міста Смоленська, пізніше
село знову опинилося у королівській власності. З часу заснування й до 1772 р. –
загарбання краю Австрією, село Павельче належало до Руського воєводства Галицької землі, Галицької волості, Галицького староства. За свідченнями Йосифінської
та Францисканської метрик (1785-1788 та 1819-1820 рр.), село мало дві паралельні
назви – Павельче або Павелче і належало до громади Павельче, Галицької домінії,
Стрийського округу, а з 1811 р. – до Станиславівського. Є також версія, що назва села
походить від імені козака Павла, який, заснував тут поселення десь на межі XVXVI ст. Цій етимологічній версії відповідає й старіша назва села, що збереглася на
позначення залізничної станції, до того ж офіційна назва річки – Павельче. 1946 р.
радянська влада безпідставно замінила історично сформовану назву – на Павлівку.
Керує селом Іван Ярославович Вацеба, 1985 р. н., сільський голова вперше обраний 2006 р. За його керівництва село змінилося в позитивному напрямі, стало
ошатнішим та розвиненішим.

Відкриття реконструйованого пам’ятника Т. Шевченку / Біля пам’ятного знака / Святкове віче до Дня незалежності України / Святкування 435-ї річниці від першої згадки про село / 14 жовтня – свято УПА і День захисника Вітчизни
Opening of the renovated monument to T. Shevchenko / Near the memorial sign / Solemn meeting dedicated to Independence Day of Ukraine / Celebrating of
435-th anniversary of first mention about the village / 14-th of October - Day of Ukrainian Insurgent Army and Defender of Motherland
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В селі є дві дерев’яні церкви, одна з них – церква Найсвятішого Серця Христового, відомо, що вона була збудована в середині XVIII ст., замість неї 1912 р. звели новий дерев’яний храм, якаий повністю відремонтований, перебуває в користуванні греко-католицької громади.
Активно працює в селі Будинок культури, де створено належні умови для організації дозвілля і розвитку творчих здібностей жителів. Тут відроджують народну
творчість. При закладі працюють такі колективи художньої самодіяльності: народний аматорський хоровий колектив «Павелецькі соколи» (керівник – заслужений
діяч мистецтв України В. Савчук); народний аматорський драматичний колектив
«Зоря» (керівник – О. Боднар); дитяча студія-гурток виразного читання; вокальний
жіночий ансамбль «Намисто»; жіночий дует, чоловіче тріо та солістка, яка виконує
народні пісні. Ці колективи об’єднують у своїх рядах близько 60 учасників, дарують
свою творчість не тільки жителям села, району чи області, а виступають і в інших
регіонах України. Їх виступи завжди яскраві й самобутні, зокрема і на різних фестивалях та оглядах. Будинком культури у тісній співпраці із навчально-виховним
комплексом, сільською бібліотекою і церковним комітетом, вони проводять велику
культурно-масову діяльність. Це – театралізовані вистави, вечорниці, дитячі ранки,
тематичні концерти, вечори пам’яті. Вертеп «Вифлиємська зоря» виступає перед
громадою села, біля горішньої і долішньої церков, перед запрошеними гостями.
На благодійних засадах аматори вертепу «Вифлиємська зоря» здійснили поїздку
на фестиваль «Вертеп-фест» до Харкова, де також навідалися з колядою до воїнів
АТО у Харківському військовому госпіталі, підтримали їхній дух прикарпатським
колоритом, а також матеріально. 27 серпня 2017 р. святкували 435-ту річницю від
першої згадки про село. Концертну програму починали аматорські колективи с.
Павлівки, їх змінили на сцені художні колективи із сусідніх сіл, виступав гурт «Будьмо», співала заслужена артистка України Ірина Федишин.
У селі мешкає підприємець Матіас Гепфнер, який приїхав із Німеччини. Він
виготовляє обладнання для дитячих майданчиків на експорт. Пан Матіас вирішив
працювати в Україні і переніс виробництво на Прикарпаття. Поруч із його пилорамою ресторан, висаджено квіти. Він розводить також голубів, курей, фокстер’єрів
і коней.
Працює в Павлівці і підприємець Михайло Третяк, який власними зусиллями
організував столярний цех із сучасним технологічним обладнанням. Він випускає
широкий спектр дерев’яних виробів, відправляє їх і за кордон. Михайло активно
займається не тільки бізнесом, а й бере участь у місцевих гуртках народної та сучасної творчості.
У Павлівці жило багато відомих людей. Богдан Бора – український поет, педагог,
журналіст, громадський і культурний діяч, воював у складі дивізії «Галичина». Василь
Матіяш – український диригент, співак-баритон, громадський і пластовий діяч.
Ярослав Тадейович Соколан – український художник, член НСХУ. Юліан Андрійович
Целевич – галицький педагог, історик, просвітницький діяч. 130 жителів села брали
участь у боротьбі за волю України в лавах ОУН та УПА, 97 із них загинули в боях чи
на засланні.
Павлівка – сучасне село, яке розвивається. Воно улюблене й шановане його
мешканцями та комфортне для життя.

conditions for the organization of leisure
and development of creative abilities of
the village population, promotes the revival of folk art. There work collectives of
amateur performances: folk amateur choir
collective «Paveletsky Sokoly» (leader –
Honored Artist of Ukraine V. Savchuk); folk
amateur drama collective «Zorya» (leader – O. Bodnar); children’s studio of expressive reading; vocal female ensemble
«Namysto»; female duet, male trio and a
soloist, who performs wonderful folk songs.
Collectives of amateur art combine about
60 participants, whose creativity is known
not only to the villagers, but also to other
regions of Ukraine. The performances of
these groups are bright, original and therefore they take part in various festivals and
events. The House of Culture, in close cooperation with the educational complex,
the village library and the church committee, carried out a great cultural work.
In the village lives entrepreneur Matias
Gepfner, who came from Germany; he
produces children’s playgrounds for export. He transferred his production to Prykarpattya, first ordered the materials here,
but later the German perfectionist decided to work in Ukraine. Near his sawmill
there is restaurant, flowers are planted, he
breeds pigeons, horses, chickens and fox
terriers.
Businessman Mikhail Tretyak works in
Pavlivka, who, with his own efforts, was
able to organize a carpentry shop with
modern technological equipment, which
produces a wide range of wooden products not only for local market, but also
abroad. Mikhail is an active person and is
engaged not only in business, but also in
creative activity in local studios of folk and
modern creativity.
The village is modern, it is developing,
respected by its inhabitants and is comfortable for life.

Церква св. Миколая, 1929 р. / Вертеп «Вифлиємська зоря» виступає на фестивалі «Вертеп-фест» в м. Харкові / Свято матері / Місцеве
театральне мистецтво: уривок із «Сорочинського ярмарку» та сценка «Афанасій Іванович і Февронія Прокопівна»
Church of St. Mykola of 1929 year / Vertep «Vyflyemska zoria», perfomance at festival «Vertep-fest» in city Kharkiv / Solemn holiday of Mother / Local theatre art:
passage of Sorochynskii fair and scene of «Afanasii Ivanovych and Fevroniya Prokopivna»
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Село Побережжя
Виконавчий комітет Поберезької сільської ради
77430, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н,
с. Побережжя, вул. Шевченка, 104

Village of Poberezhzhya
Executive Committee of Poberezhzhya village Council
104, Shevchenka St., v. Poberezhzhya,
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77430

Іванків Леся Степанівна
сільський голова
Lesya Ivankiv
head of the village
The day of the village’s foundation is
August 22 (September 4 according to new
style) as evidenced by the recording of the
suburb Galutskogo-Pobereje donation by
the Polish King Sigismund August to Lviv
Stolnik Procopius Senyavsky. The total area
of the village is 2 014,5 hectares, the population as of 01.01.2018 is -2 015 people.
On the territory of the village there are
Poberejya «School of general education
of I-III grades – pre-school educational
establishment», village medical outpatient clinic, village library, post office, Poberejya plant of stamping aggregates,
crusher area of SE «Spetszalizobeton». Entrepreneurship activity is carried out by:
Mykhailo Stefanyuk, Igor Thoryk , Roman
Bilan, Ulyana Bilan, Nadiya Rovenko, Vasyl
Kaban, Volodymyr Ostapovich, Mykola
Zapalsky, Ihor Luchko. The village is multiconfessional, here there are: Church of St.
Nicholas of the UGCC, House of Prayer of

+380 34 36 4-02-45
poberezzya@ukr.net

Поселення на території нинішнього села існувало з часів Галицького князівства
або й раніше. Теперішню назву воно одержало від того, що розташоване вздовж
правого берега Дністра (первісна назва – «Побереже»). Село було започатковане в
урочищі «Козакова Долина». Воно має ще такі топонімічні назви: Мурованиця, Селищі,
Діброва, Київці, Бранівка, Слобідка, Двір. Первісне село було розташоване за кілька
кілометрів на південний захід від теперішнього Побережжя на лісистих горбах,
званих Муровання, Селищі і Діброва, що лежать на північ від села Добровляни над
річкою Бистрицею. Найвідомішою архітектурною пам’яткою села Побережжя є
останки монастиря-фортеці Бориса і Гліба ХІІІ ст. на полі Мурованиця.
Переказ стверджує, що терени теперішнього Побережжя в давні часи називали
Чешибіси (Часобіси), вони були дуже непривітними. Наприкінці 90-х рр. XX ст.
Інститут українознавства НАНУ проводив археологічні розкопки на правому березі
Дністра. Знайдено стоянки і печери, де жили люди близько 40-13 тис. рр. до н. е.
Днем заснування села Побережжя є 22 серпня (4 вересня за новим стилем), про
що свідчить запис дарування польським королем Сигізмундом Августом львівському стольнику Прокопію Сенявському передмістя Галицького – Побереже. Загальна
площа території села – 2 014,5 га, чисельність населення станом на 01.01.2018 р. –
2 015 осіб. Територіальну громаду з 2010 р. очолює сільський голова Леся Степанівна Іванків, уродженка села Побережжя. Депутатський корпус сільської ради налічує 14 обранців, до складу виконкому сільради входить 14 осіб. У селі функціонують Поберезький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. –
дошкільний навчальний заклад», ФАП, бібліотека, відділення зв’язку. Працюють поберезький завод пресових агрегатів та дільниця-дробильня ДП «Спецзалізобетон».
Підприємницькою діяльність займаються: Михайло Стефанюк, Ігор Тхорик, Роман
Білан, Уляна Білан, Надія Ровенко, Василь Кабан, Володимир Остапович, Микола
Запальський, Ігор Лучко. Село багатоконфесійне, тут діють: церква св. Миколая
УГКЦ, Дім Молитви євангельських християн баптистів, громади «п’ятидесятників»,
зал царства свідків Єгови.

Поберезький НВК / Роздягальня ФК «Дністер Рітас» / Соціально-адміністративний центр «Клуб на 200 місць в с. Побережжя»
Educational complex in Poberezhzhya / Changing room at football club «Dniester Ritas» / Social-administrative center «Club for 200 seats in v. Poberezhzhya»
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Жителі Побережжя беруть активну участь в захисті країни,. Були учасниками АТО:
Василь Федоришин, Михайло Лялик, Михайло Шаламов, Роман Пухличенко, Василь
Вовк, Василь Кушецький, Іван Петрик, Роман Босович, Орест Вівчар, Роман Козакевич.
Село розвивається, тут повністю освітлені вечірні вулиці, відремонтовані дороги, тепер за кошти районної ради ремонтують тротуарну доріжку. Реалізовано
проекти сільської ради та ГО «Організація Відродження с. Побережжя», які визнані
переможцями обласного конкурсу: парк майбутнього – 2012 р. (упорядковано сільський парк, облаштовано сучасний ігровий майданчик, вимощено доріжки бруківкою, оновлено сцену для виступів); школа сприяння здоров’ю – 2013 р. (замінено
вікно та двері на енергоощадні); спортивно-оздоровчий комплекс – 2014 р.; краща
спортивна громада – 2014 р. (капітально відремонтовано будинок-роздягальню,
проведено опалення та водопостачання, всановлено огорожу); запровадження щодо
енергозбереження заходів на об’єктах бюджетної сфери с. Побережжя – 2015 р. (у
школі замінено 66 вікон на енергоощадні); універсальні послуги поштового зв’язку – капітальний ремонт приміщення для обслуговування жителів сіл Побережжя та
Ганнусівка – 2016 р. (капітально відремонтовано приміщення під відділення зв’язку).
Здійснено проект ЄСПРООН «Іноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення в с. Побережжя «Реконструкція мережі з використанням ВДЕ (енергія сонця) в с. Побережжя Тисменицького району Івано-Франківської обл.» – встановлено
30 сонячних батарей. На стадіїї завершення будівництво клубу, ФАПу, сільради,
бібліотеки, відповідно до проектів: «Коректура робочого проекту незавершеного
будівництво». Клубу на 200 місць у с. Побережжя, Тисменицького району під соціально-адміністративний центр». Та «Соціально-адміністративний центр в с. Побережжя Тисменицького району, Івано-Франківської обл. Добудова до клубу на 200
місць ФАПу сільради та відділення зв’язку». Виготовляється новий генеральний
план села.
З-поміж людей, котрі докладають зусиль для розвитку села і користуються найбільшим авторитетом, слід згадати Євстахія Крижанівського, ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, завідувача кафедри
нафтогазового обладнання, доктора технічних наук, професора, академіка НАНУ; Василя Мойсишина, доктора технічних наук, професора, голову Наукового товариства
ім. Тараса Шевченка, члена Національнохї спілки письменників України; Михайла
Пруднікова, професора, заслуженого лікаря України. Стали кандидатами наук випускники школи Олег Боднарчук та Василь Запухляк.
Прославляють рідне село в своїх поезіях і піснях: Марія Кривенко – громадський діяч, літературознавець, літератор, поетеса, редактор наукових праць, член громадської опозиції «Форум видавців»; Ірина Лончина – заслужена артистка України,
співачка, автор та виконавець естрадних пісень, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів; Любов Пушко – вчителька української мови і літератури, поетеса,
автор 4-х збірок віршів, багатьох дитячих збірок; Надія Мойсей-Гасюк – художниця,
автор збірки поезій. Великих успіхів досягла юна співачка і ведуча Роксолана Калин,
яка виступає в концертах і на столичній сцені, бере участь у телепрограмах.
Поберезька сільська рада запрошує інвесторів до співпраці з громадою в напрямах розвитку сільського господарства та інших видів виробництва.

the Evangelical Christians of the Baptists,
the community of Pentecostals, the Hall
of the Kingdom of Jehovah’s Witnesses.
The village develops, the streets are fully
lit up, the roads are renovated, the repair of
the sidewalk zone is being carried out at
the expense of the district council. Implemented projects of the village council and
public organization «The Organization of
the Revival of Poberejya village» are recognized as the winners of the regional contest: the park of the future – 2012 (improvement of the village park, the modern
playground was installed, the paths were
paved, the stage for the performances was
set); School of Health Promotion – 2013
(101 windows and 4 doors were changed
for energy-saving); sports and health complex – 2014. The best sports community –
2014 (the premises of changing room has
been completely renovated, the heating
and water supply systems were installed,
the fence was installed); introduction of
energy-saving projects at objects of budget sphere in the village. Poberejya – 2015
(in the school 66 windows were changed
for energy-saving ); universal postal services – premises for servicing the villages
Poberejya and Hanusivka was completely
renovated – 2016 (major repairs of the
premises of post office).
There was implemented EU project «Innovative energy-efficient measures for
street lighting in village of Poberejya». As
result of reconstruction of the network
using RES (solar energy) in the village Poberejya of Tysmenytsya district, IvanoFrankivsk region – 30 solar panels were
installed. Construction of the club, medical
outpatient clinic, village council, and library
are at the stage of completion now: «Correcting of the working project of incomplete construction». Club for 200 seats in
village Poberejya, Tysmenytsya district for
social and administrative center.

Церква св. Миколая УГКЦ в Побережжі / Відкриття дитячого майданчика в сільському парку / Сільський парк
Church of St. Nikolas in Poberezhzhya UGCC / Opening of playground for children in village park / The village park

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина

197

ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН

МІСТА І СЕЛА ОБЛАСТІ

Село Радча
Виконавчий комітет Радчанської сільської ради
77457, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н,
с. Радча, вул. С. Бандери, 26

Village of Radcha
Executive Committee of Radcha village Council
26, S. Bandery St., v. Radcha,
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77457

Вацеба Василь Михайлович
сільський голова
Vasyl Vatseba
head of the village
The village is located in the southwest of the city of Ivano-Frankivsk. As of
01.01.2018, 3302 people live in the village,
and from the first archival statistical data
it is known that in 1832 there were 735
people. The total area of the territory of its
council is 1644 hectares.
Since 1950, a village council has been
operating in the village, and at the present
time the territorial community is headed
by the village chairman Vasyl Vatseba, who,
together with a team of like-minded people and members of the village council, is
competent in managing his native land.
The stuff of deputy corps has 12 people.
In 2013, the community approved
the new General Plan of the village and
approved the change of the boundaries
of the settlement, the land reclamation
was written off, which contributed to the
development of housing construction. A

+380 34 36 46-2-16
radcha.rada.org.ua

Стверджують, що с. Радча в історичних документах уперше згадується
1606 р. Краєзнавець Д. Г. Дутко пише, що це село заснував сандомирський воєвода
Олександр Конецьпольський 1641-1660 рр. За твердженнями Д. Г. Бучка, назва
Радча, а в деяких документах Радка, походить від особової назви – Радкот, суфікс
-ей. В архівних документах натрапляємо на різні дати заснування Радчі. 1606 р. слід
вважати роком, з якого бере свій початок село Радча як адміністративна одиниця в
складі Польського Королівства.
Серед радчанців з покоління в покоління передавались розповіді про заснування села, про походження його назви. Із цих розповідей довідуємося, що с. Радча в давнину було розташоване не на тій території, на якій воно існує тепер. На
захід від сучасного села на відстані близько трьох кілометрів протікає невеличка
річка Радчанка. Це приблизно за півкілометра на захід від сучасного селища Лисця.
Тут біля берега Радчанки, ще за княжих часів було невелике поселення русичів,
десь близько тридцяти хат. Поселення лежало розкинулося при шляху, що вів з
Галича на угри через Богородчани, Надвірну, Яремче, Яблуницький перевал. У
поселенні діяла митна рада – збирала мито з купців, які везли товар з Угорщини у
Галич або навпаки. Охороняли митницю княжі воїни, які теж мешкали в поселенні.
Звали цих воїнів ратичами, це слово походить від назви «рать» – воїни, воїнство, а
основним видом зброї було ратище. Ввесь загін воїнів звався радчою охороною. В
поселенні жили члени митної ради і радчої охорони, то й село найменували Радча.
Ще й сьогодні поле біля річки Радчанки, де, за переказами, містилося село, має
назву Радчі (у вимові Ратчі). Через певний час жителі Радчі почали переселятися
в інше місце – у непрохідні ліси за три кілометри на схід й осіли біля річки Похі-

Школа / Церква Покрову Пресвятої Богородиці УГКЦ / Митрополит УГКЦ Володимир Війтишин у храмі в Радчі / Пам’ятник Т. Шевченку
School in Radcha / Church of the Protection of the Holy Virgin, UGCC / Metropolit Volodymyr Viityshyn in Radcha / Monument to T. Shevchenko
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вки – спричинило переселення те, що Радчанка була маловодною, а вода в ній –
«гнилою», тобто забрудненою, від якої хворіли люди і тварини, бо брала свій початок в болотистому лісі Мочір (тепер – Мочари). Зумовило переселення також
те, що жити біля торгового шляху було небезпечно, бо по ньому часто проїжджали
військові загони, зокрема татаро-монгольські наїзники. Наприкінці ХVІ ст. татаромонголи таки напали на село й зруйнували його. Отож поселенці, що врятувалися,
і поселилися біля річки Похівки та зберегли стару назву поселення – Ратчі. Це за
місцевою говіркою, а літературна назва – Радча (інколи, рідко, чуємо Радше).
Село лежить на південний захід від м. Івано-Франківська. На 01.01.2018 р. в селі
проживало 3 302 особи, а з перших архівних статистичних даних відомо, що 1832 р.
їх було 735 осіб. Загальна площа території сільської ради – 1 644 га.
Сільська рада в Радчі діє з 1950 р. Нині територіальну громаду очолює сільський голова Василь Михайлович Вацеба, який разом із командою однодумців та
сільськими депутатами вміло господарює на рідній землі. Депутатський корпус
налічує 12 обранців.
2013 р. громада затвердила новий генеральний план села та міну меж населеного
пункту, списавши меліорацію. Це сприяло збільшенню обсягів будівництва житла в
Радчі. Закладено новий житловий комплекс, де отримали ділянки для будівництва
320 молодих сімей.
Окрасою і гордістю села є збудована 2006 р. загальноосвітня школа І-ІІІ ст., діюча греко-католицька церква Пресвятої Богородиці, пам’ятник Тарасові Шевченку.
В школі повністю замінили вікна на енергоощадні, капітально відремонтували
покрівлю будівлі, тепер облаштовано нову металеву огорожу. На сьогодні в школі
навчається понад 400 учнів. Із 1972 р. в селі постійно діє дитячий садок «Червона
шапочка» на 150 місць. Не так давно завершено капітальні ремонти покрівлі та
фасаду дитячого садка, повністю замінено вікна, тепер у ньому – енергоощадні. Збудовано та облагороджено дитячі ігрові майданчики. Будівля має гарний естетичний
вигляд. У планах – розширення закладу та збільшення кількості місць для дітей,
оскільки в селі багато молодих сімей, висока народжуваність.
З допомогою громадських організацій проведено окультурення території майбутнього парку біля пам’ятника Тарасові Шевченку, залужено площу 0,9 га. Реалізація обласного проекту «Тобі, Кобзарю, наша шана» дала змогу оновити естетичний та промоційний вигляд скверу біля пам’ятника. Придбано обладнання і
збудовано спортивний ігровий майданчик зі штучним покриттям для юних жителів,
змонтовано огорожу. 2013-2017 рр. провели мережу вуличного освітлення, на вул.
Шевченка здійснили частково ямковий ремонт дороги а частину – капітально відремонтували. Чітко налагодили систему вивезення твердих побутових відходів від
населення.
На території сільської ради діють 13 підприємств та 45 підприємців. Одним з
найбільших є ТОВ «Солар Енерджі», яке розмістило панелі на площі 42 га.
У Радчі впевнено формують інфраструктуру для побуту та поліпшення якості
життя мешканців, не забувають про створення нових робочих місць та розвиток
малого і середнього бізнесу.

new residential complex was built, and 320
young families received territory for construction. The decoration and pride of the
village is the general-educational school of
І-ІІІ degrees built in 2006, the acting GreekCatholic Church of the Blessed Virgin Mary,
the monument to Taras Shevchenko. A total replacement of windows for energy saving was carried out in the school, a major
overhaul of the building was made, and a
new metal fencing was erected. At present,
more than 400 students study at the school.
Since 1972 the kindergarten «Chervona
shapochka» has been constantly functioning in the village, it can place 150 children.
Recently, capital repairs of the roof and the
facade of the kindergarten have been completed, the replacement of energy-saving
windows has been made. Children’s playgrounds are built and refined. Now the building has a beautiful aesthetic look. There
are plans to expand and increase the number of places, as there is a large number of
young people in the village, it is developing, many children are born. Currently there are 88 large families in the village.
With the help of public organizations,
the territory of the future park near the Taras
Shevchenko monument was arranged, and
an area of 0.9 hectares was planted. The regional project «For you Kobzar is Our Honor» was implemented, which updated the
aesthetic and promotional views of the square near the monument. A sports ground
for young people in the village Radcha was
purchased and built, a children’s playground was installed at the stadium, a fencing
of a sports ground with artificial cover was
installed. The street lighting network was
built in 2013-2017. A partial pit repair of
the road on Shevchenko Street was carried
out. System for the taking away of solid
household waste from the population is
well arranged.

Культова споруда на честь Богородиці (посвята родини Остап’яків) / Пам’ятник полеглим у Другій світовій війні (пам’ятник танкісту)
/ Капличка на вул. Шевченка / Сонячна електростанція ТОВ «Солар Енерджі», ближній і далекий вигляд
Religious monument in honor of the Mother of God (dedication of the family of Ostapiaks) / Monument to the fallen warriors in the Second World War (monument
to Tankist) / Chapel on the Shevchenko street / Solar power station of LLC «Solar Energy» near and far view
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Село Чукалівка
Виконавчий комітет Чукалівської сільської ради
77458, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н,
с. Чукалівка, вул. Клубна, 1А

Village of Chukalivka
Executive Committee of Chukalivka village Council
1А, Klubna St., v. Chukalivka,
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77458

Курій Михайло Мирославович
сільський голова
Mykhaуlo Kuriу
head of the village
On December 13, 1991, Chukalivka Village Council was formed. The village heads
were: Ivan Shyptur, Igor Gavryliv. In 2002, at
the session of the village council, the image of the coat of arms of the village was
approved. In 2016, the community was
headed by the village chairman Mykhailo
Kuriу. Secretary of the village council – Ivan
Vlashyn, Chief Accountant – Ulyana Galko,
specialist of the 2nd category – Antin Tereshkun. The population for the 2nd half of
2017 amounted to 1 913 people, with 583
households. The total area of the village is
402,6 hectares. The deputy corps of the village council has 16 parliamentary seats.
Deputies of the district council are involved in the development of the village:
A. Stefinko, Y. Demianets. On the territory
of the village there are: the Church of the
Annunciation of the Holy Virgin Mary – the
pastor is priest L. Polivoda, medical outpa-

Перша документальна згадка про село Чукалівка датується 1652 р. Місцева
легенда говорить: «1648 року почалися польсько-козацькі війни. Богдан Хмельницький з великим військом пішов на Польщу. Свого полковника він послав на
Прикарпаття для того, щоб вигнати поляків з України. Сталося так, що військо із
сотником Сичем попало в полон. Троє козаків вирішили прорватися з оточення,
але їх було вбито. Ім’я одного з них – Чукало, на честь якого і названо село».
За Австро-Угорщини, в період 1772-1918 рр., село Чукалівка адміністративно
належало до домінії Станиславів Станиславівського округу. 1858 р. в селі нараховувалося 290 мешканців. Під тим же роком вперше згадується однокласна
парохіяльна школа, до якої ходив 21 учень.
З архівних даних відомо, що теперішня церква будувалася за кошти селян,
яких у селі було 1865-1873 рр. 37 дворів. 1873 р. вона була канонізована, тобто її
освятили 7 квітня, і дістала назву храму Благовіщення Святої Діви Марії. Читальня
«Просвіта» в селі була створена 1910 р. Гірку чашу війни місцевому люду довелося
випити сповна, німецька окупація села тривала до 27 липня 1944 р. На примусові
роботи у Рейх вивезено 48 односельчан, ще 23 не повернулися до рідних домівок з
доріг Другої світової війни.
13 грудня 1991 р. утворилася Чукалівська сільська рада. Сільськими головами
були: Іван Дмитрович Шиптур, Ігор Богданович Гаврилів. 2002 р. на сесії сільської
ради затвердили зображення герба та хоругви села. Із 2016 р. громаду очолює
сільський голова Михайло Мирославович Курій. Секретар сільської ради – Іван
Миколайович Влашин, головний бухгалтер – Уляна Василівна Галько, спеціаліст ІІїї категорії – Антін Антонович Терешкун. Кількість населення становить 913 осіб,
в селі нараховується 583 дворів, загальна площа території становить 402,6 га.
Депутатський корпус сільської ради – 16 обранців. До розбудови села долучаються
двоє депутатів районної ради: Олександра Миколаївна Стефінко – начальник
відділу культури та туризму Тисменицької РДА і Ярослав Дмитрович Дем’янець.

Святкування 365-річчя села / Юнацька футбольна команда «Сокіл» / Допомога воїнам АТО
The celebration of the 365th anniversary of the village / Youth football team «Sokil» / Help for ATO warriors
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Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина

У Чукалівці діють церква Благовіщення Святої Діви Марії (парох о. Любомир
Поливода), ФАП (завідувачка Леонора Альбертівна Носкова), сімейний лікар (Уляна Петрівна Шаламай), ЗОШ І ст. (директор Татяна Юріївна Шипова), бібліотека-філіал (завідуачка Марина Василівна Шібель), Будинок культури (директор Микола
Ярославович Дорошенко).
2017 р. у Чукалівці святкували 365-ту річницю першої письмової згадки про
село. До цієї дати приурочили відкриття оригінального в’їзного знаку на межі села Чукалівка з містом Івано-Франківськом: це горда постава козака з шаблею. До
святкування було освячено великий сучасний ігровий дитячий і спортивний майданчики на території школи. Підготовлено святковий випуск газети «Чукалівський
вісник». Встановлено п’ять павільйонів автобусних зупинок.
На стадії завершення тротуарна доріжка на вул. Довбуша. Капітально відремонтовано приміщення ЗОШ, систему водовідведення, замінено підлогу в двох класах, утеплено фасад школи, облаштовано шкільну територію. Виготовлено п’ять
банерів, присвячених бійцям АТО, юнацькому складу футбольної команди «Сокіл»,
церковному хору. Після закінчення робіт з водовідведення, почалося будівництво
водопостачання села з центрального водопроводу м. Івано-Франківська. Капітально
ремонтують ФАП: замінили дах, вікна, двері, проводяться внутрішні роботи. Оплачено виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва навчально-виховного комплексу. Завершено вуличне освітлення села. Нещодавно школа
святково відзначила своє 60-річчя.
За літній період 2017 р. впорядкували територію сільського кладовища, доріжки
виклали бруківкою. Реконструювали гідротехнічні споруди на вулицях Проектній
і Довбуша. Крім того, проведено поточні роботи на дорогах сільських вулиць:
Гончара, Польовій, Стуса, Молодіжній.
Пишається село Василем Івановичем Фучко – кандидатом медичних наук, доцентом, хірургом вищої категорії, учасником Другої світової війни. Він автор книг
про село Чукалівку: «Трагедії і страждання односельчан періоду війни та її відгомін», «Етимогогія (походження) прізвищ корінних жителів Чукалівки». Михайло
Миколайович Нагорняк – доктор політичних наук, професор, академік. Наталя Миколаївна Концур-Карабінович – кандидат історичних наук, доктор філософії, доцент. Вікторія Михайлівна Шібель – кандидат політичних наук. Тарас Петрович Кривенький – кандидат медичних наук. Мирослава Василівна Дибко (Жарук) – кандидат
медичних наук. 16 мешканців Чукалівки мають статус учасників АТО. Це Василь Чіх,
Сергій Шуляк, Роман і Михайло Шеремети, Іван Стеблинський, Ігор Галько, Тарас
Бриндзей, Володимир Могиляк, Ігор Драгомирецький, Богдан Королюк, Микола
Паньків, Мирон Брикало, Ігор Штих, Василь Малильо, Сергій Гриновецький. Вічна
пам’ять загиблим учасникам АТО Русланові Кожушному, Миколі Луканю та Юрію
Гаврилюку.
2017 р. юнацький склад чукалівської футбольної команди «Сокіл» під керівництвом тренера Василя Бойчука і Струка Тараса став срібним призером прем’єрліги Тисменицького району.
Село розвивається, бачить свої перспективи. Тут роблять все для комфортного
проживання мешканців.

tient point – the head is L. Noskova, Family
doctor – U. Shalamay, Secondary school of
I grade – the director is T. Shipova, The library branch – the head is M. Shibel, The house of culture – director N. Doroshenko.
In 2017 the village celebrated the 365th
anniversary of the first written mention of
the village. Special for this date, there was
opening of the original entry sign on the
border of the village of Chukalivka with
Ivano-Frankivsk city – a proud posture of a
Cossack with a saber. As issue of the newspaper «Chukalivka Visnyk» was prepared.
There were installed 5 car stops. The
pavement path on Dovbush street is at
the stage of completion. It has been done
major repairs of school premises, drainage, replacement of floors in 2 classes, insulated facade of the school, school area
was equipped. 5 banners were produced
which devoted to soldiers ATO «Warriors of
light – warriors of good», to youth group
of football team «Sokil», church choir. At
the stage of completion in the village are
works on water drainage, construction of
water supply from the central water supply
system of the city Ivano-Frankivsk began.
Currently, major repairs of medical outpatient point are being carried out, roofs,
windows, doors are replaced, internal work
is carried out. The payment for the design
and estimation documenttation for the
construction of the educational complex
has been made. The street lighting of the
village is completed. This year the school
celebrated its 60th anniversary. In 2017,
the territory of the rural cemetery was organized, the paths are laid out with a pavement. The reconstruction of hydro technical constructions has been made along
the street: Proektna and Dovbush has been
carried out; current work of the roads of the
streets of the village were carried out: Gonchara, Polyova, Stusa, Molodijna.

Церква Благовіщення Святої Діви Марії

В’їзний знак

Church of the Annunciation of the Holy Virgin Mary

The welcome sign
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Село Березівка
Виконавчий комітет Березівської сільської ради
77461, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н,
с. Березівка, вул. Шевченка, 30

Village of Berezivka
Executive Committee of Berezivka village Council
30, Shevchenka St., v. Berezivka,
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77461

Вара Олександр Петрович
сільський голова
Oleksandr Vara
head of the village
For period of 2010-2017, Berezivka
quickly got into five leading villages of
Tysmenytsia district. From the subsidized,
the village turned into a financially powerful community. The introduction of
transparent rules for business has given
its result. Today in the village there are:
Berezivka fish farm with 19 hectares of
water area, where carp, dill, white amur,
trout and rare sturgeon are grown. There
are 2 gas refineries: PE «Ukr-Petrol» and
«Amik-Ukraine», there is also an enterprise
for the production of forged products and
an enterprise for the manufacture of concrete products. Since 2007, a large sawmill has worked, which, in addition to its
main function, has adjusted the production of briquettes for heating. In 2015, the
enterprise for the production of soft furniture started its work, the business card of
twhich became shop «Bambettel».

+380 34 36 61-4-53
berezivka_vara@yahoo.com

Березівка – невеличке село на Прикарпатті, розташоване поряд з ІваноФранківськом, має 1 359 жителів. В одній із легенд мовиться про те, що село назване
в честь перших поселенців братів Хоми і Якова.
Дерев’яна церква в с. Березівка зведена 1848 р., вочевидь, на місці попередньої
дерев’яної церкви 1757 р. Вона є пам’яткою архітектури місцевого значення. Церква
перебуває в користуванні громади УГКЦ (відновлена 1989 р.). 2005 р. збудували
новий мурований храм Різдва Пресвятої Богородиці, а тризрубну одноверху церкву
все ще використовують для обряду поховань.
Протягом 2010-2017 рр. Березівка стрімко заявила про себе й увірвалася до п’ятірки сіл – лідерів Тисменицького району. З дотаційного село перетворилося в фінансово потужну громаду. Запровадження прозорих правил для бізнесу дало свій
результат. У березівському рибгоспі з 19 га водного плеса підприємці вирощують на
продаж коропів, товстолобів, білих амурів, форель і рідкісних осетрів. У селі діють
дві автозаправки потужних фірм: ПП «Укр-Петроль» та підприємство з іноземними
інвестиціями «Амік-Україна», а також підприємство з виробництва кованих виробів
та підприємство з виготовлення бетонних виробів. З 2007 р. функціонує велика пилорама, де, крім основної функції, налагодили випуск брикетів для опалення. 2015 р.
стало до ладу підприємство з виробництва м’яких меблів, візитівкою якого є магазин
«Бамбетель». А ще в селі функціонують кафе «Клеопатра», відпочинкові комплекси
«Канада», «Шато-Рояль» та «Сопрано», магазини.
З початку військової агресії Росії 2014 р. село спромоглося дати фронту 29 бійців. Це хлопці з різних родин, різного віку і з різною долею, котрих об’єднало те,
що вони, залишившивши вдома свої сім’ї, одягнули військові однострої і пішли в
окопи, назустріч кулям. Хтось уже повернувся додому, хтось продовжує перебувати
на війні.
Для популяризації вивчення історії українського козацтва, його традицій і звичаїв, виховання свідомих українців у Березівці – за активної участі пароха о. Богдана
Рудницького та за фінансової підтримки сільської ради – докладають чимало зусиль.

Дерев’яна церква Різдва Пресвятої Богородиці / Нова церква Різдва Пресвятої Богородиці / Вокальний колектив «Червона калина» / Фольклорний колектив «Березівські молодиці» / Вокальний колектив «Берізка» / Березівські пластуни – перша скаутська організація в районі
Wooden church of Christmas of Holy Mother of God / New church of Christmas of Holy Mother of God / Vocal ensemble «Chervona kalyna» / Folk ensemble
«Berezivka girls» / Vocal ensemble «Berizka» / First scouts organization in Berezivka
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Село Клузів
Виконавчий комітет Клузівської сільської ради
77423, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н,
с. Клузів, вул. Л. Українки, 26А

Village of Kluziv
Executive Committee of Kluziv village Council
26А, L. Ukrainky St., v. Kluziv,
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77423
+380 34 36 49-3-48
Іваницька Марія Мечиславівна
сільський голова
Mariуa Ivanytska
head of the village
During the period of formation village
council 225 people lived in the village
(data as of January 1, 1994). Now officially
814 inhabitants are registered, but in fact
more people live here. In the same year, in
the village was completed construction of
the Church of the Holy Trinity. Later, next
to it was made grave to fighters for the
freedom of Ukraine. In 1996 were started
works on gas supply and by 2010 the village has been completely gasified. Kluziv,
located very close to the regional center,
became attractive for its inhabitants. The
entire streets with elegant houses have appeared in recent years. There are several
shops in the village, the stadium and medical outpatient clinic. There is no school here yet, but school bus takes children to
neighboring village, the dreamed school
is already included in general plan. The village is proud of its artistic activiity – the folk
amateur vocal ensemble «Kluzovchanka».

Перші згадки про поселення датуються 1457 р. і пов’язані з прізвищем власників цих земель – братів Якоба та Миколая Клусівих. Згодом «Клус» трансформувалося у «клуз» і звідти пішла назва села. Найдавніша карта, на якій воно було
позначене, належить до середини позаминулого століття. Відомо, що в той час власницею Клузова була поміщиця Борковська, у чиїй маєтності знаходилися 362 га
землі. Найдавніше відоме прізвище місцевих поселенців – П’яста. Наприкінці XIX ст.
у Клузові була пилорама, гуральня, млин, збудований на каналі, що сполучав Бистрицю Солотвинську з місцевим потічком. Деякий час Клузів, як самостійне село,
був від’єднаний від Угринова, але згодом знову став його присілком. Тут був колгосп.
Уже в час української Незалежності, 1993 р., створено Клузівську сільську раду.
Війтом села у грудні того року обрали Марію Іваницьку, цю посаду займає донині.
А першим секретарем органу місцевого самоврядування стала Стефанія Друк, яка
працювала на цій посаді у період 1993-1999 рр. У час утворення сільради в селі
проживало 225 осіб (дані на 1 січня 1994 р.), тепер офіційно зареєстровані 814 мешканців, реально мешкає значно більше. Того ж року в селі завершили будівництво і
освятили церкву Святої Трійці. Пізніше поруч насипали символічну могилу борцям
за волю України. 1996 р. в селі почали проводити газ, і вже з 2010 р. Клузів став газифікованим.
Розташоване зовсім близько від обласного центру, село став привабливим для
його мешканців. Цілі вулиці з ошатними будиночками виросли у Клузові за останні
роки. Є в селі декілька магазинів, свій стадіон, облаштовано ФАП. Нема ще тут школи, але дітей у сусіднє село возить шкільний автобус. За словами сільського голови
Клузова, омріяну шкоуа уже внесена в генплан. Пишається село своєю художньою
самодіяльністю – народним аматорським вокальним ансамблем «Клузівчанка» (керівник Роман Мантуляк). Дипломів і подяк у цього колективу незлічити. Відновили
та бережуть клузівські ґазди і народні традиції. З 1994 р. до кожнісінької хати села у
своє свято заходить святий Миколай.

Адмінбудинок / Капітальний ремонт доріг / Владика Кир Іриней Білик, Канонік папської базиліки Santa Maria Maggiore, передає мощі св. Миколая / Знаменитий фольклорний колектив «Клузівчанка», керівник Роман Мантуляк / Церква Пресвятої Трійці УГКЦ / Дитячий майданчик
Administrative building / Capital repairs of the roads / Bishop Kyr Irenei Bilyk, canon of pope’s basilica Santa Maria Maggiore passes relics of St. Nicholas / Famous
folk ensemble «Kluzivchanka», headed by Roman Mantuliak / UGCC of Holy Trinity / Playground for children
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Село Козина
Виконавчий комітет Козинської сільської ради
77410, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н,
с. Козина, вул. Незалежності, 23

Village of Kozyna
Executive Committee of Kozyna village Council
23, Nezalejnosti St., v. Kozyna,
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77410

Мощовська Анна Євгенівна
сільський голова
Anna Moschovska
head of the village
For the first time, the village Kozyna is
mentioned in the historical written sources of 1577. On the territory of the village
live 635 people. In the village there were
made repairs of Kozyna secondary school
of the I-II grades, two platforms were built
- training gym and gym with rubber coatings, and the premises of the village club
and library were renovated. The village
is fully gasified and everywhere there is
street lighting. The natural wealth of the
village is a source of drinking water, and
its pride is a water supply pipeline without energy consumption, due to which
a fountain works near the monument of
Taras Shevchenko. It is located between
the premises of medical outpatient clinic,
the administration building, the building
of the village council and the school. A
recycling shop for recycling straw to solid
granulated fuel has been built and works
now.

+380 34 36 51-2-28
kozynska2017@ukr.net

Уперше Козина згадується в історичних письмових джерелах 1577 р., а хутір
Пітрич, який входить до складу села – 1582 р. В істориків на сьогодні немає єдиної
думки щодо походження назви села. За першою версією, походить вона від слова
«косити» – це були великі площі сінокосів, за іншою – село належало боярину на
прізвисько Козин.
Нині в селі проживає 635 жителів. Мальовнича природа, і плакуча верба над
чистим потічком, і безмежні хлібні поля, і чепурні хати з вишитими рушниками, родючий ґрунт, багаті на звірину і птаство ліси, шляхи, що близько прилягають, вдале
розташування на березі Дністра – це все українське село Козина.
Уже чотирнадцять років сільським головою є Анна Євгенівна Мощовська, яка
із командою однодумців, депутатами активно працює над соціально-культурним
розвитком Козини. Зокрема, відремонтовано приміщення Козинської ЗОШ І-ІІ ст.,
збудовано два майданчики – тренажерний та з гумовим покриттям, відновлено приміщення сільського клубу і бібліотеки. Село повністю газифіковане, має вуличне
освітлення. Природним багатством села є джерела питної води, а його гордість –
водопровід без енергозатрат, завдяки якому біля пам’ятника Т. Шевченку, розташованого між приміщенням ФАПу, адмінбудинком сільської ради та школою,
працює фонтан. У Козині збудований і цех з переробки соломи на тверде гранульоване паливо. У центрі села – храм св. Архістратига Михаїла УГКЦ – збудовано
і освячено 1923 р., також насипана символічна могила борцям за волю України,
освячена 2006 р., приміщення клубу та сільський магазин, збудовано в 1960 рр. На
території села також знаходиться сільська школа І-ІІ ст., збудована в 1950-1960 рр. за
допомогою колгоспу. У селі на хуторі Пітрич діє церква св. Дмитрія УГКЦ.
Традиційно кожного літнього сезону на березі мальовничого Дністра на базі
відпочинку «Воїн-Патріот» проводять спортивно-виховні змагання старшокласників «Чорний ліс».
Найголовніше і найцінніше багатство Козини – її працьовиті люди! Село впевнено
дивиться вперед, його історія в незалежній Україні продовжується.

Церква св. Архистратига Михаїла / Символічна могила пам’яті «Борцям за волю України» / Мальовничий Дністер / Козина – село над
Дністром / У День незалежності на шкільному подвір’ї / Світанок на Дністрі
Сhurch of st. Аrchangel Michail / Symbolic grave of memory «To fighters for freedom of Ukraine» / Wonderful Dniester / Kozyna is village-garden above Dniester / Independence day on the school yard / Daybreak on Dniester
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Село Колодіївка
Виконавчий комітет Колодіївської сільської ради
77435, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н,
с. Колодіївка, вул. Чорновола, 1

Village of Kolodiуivka
Executive Committee of Kolodiуivka village Council
1, Chornovola St., v. Kolodiуivka,
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77435
+380 96 929-18-43
Веркалець Юрій Михайлович
сільський голова
Yuriу Verkalets
head of the village
The village was founded in 1466, the
area is 8.93 km2, the population density is
63.94 people / km2, population of the village is 571 people. The old name of the village was Fedkovo, in July 2016 the village
solemnly celebrated the 550th anniversary of the first written mention about the
settlement. Among the achievements of
the village community is the opening of
the medical outpatient point – one of the
best in Precarpathian region. This became
possible due to community initiative, joint
efforts of district, region, local authorities
and the implementation of the EU/UNDP
project «Community Based Approach to
Local Development». In the village function Kolodiivka school of I-II degrees, a village club and a library.
A new playground was constructed,
street lighting was reconstructed, road
surface repair was completed on streets
of L.Ukrainka, Sichovyh Striltsiv, Gorishnia.

Село засноване 1466 р., площа – 8,93 км2, в селі проживає 571 особа, густота
населення – 63,94 осіб/км2. Стара назва села – Федьково. У липні 2016 р. село урочисто відзначило 550 річницю першої писемної згадки про цей населений пункт.
Сім років сільським головою є Юрій Михайлович Веркалець, секретарем – Василь Іванович Соколовський. Разом з депутатами сільської ради це команда однодумців, яка з працює над соціально-економічним та культурним розвитком села.
Серед здобутків громади стало відкриття ФАПу – одного з кращих на Прикарпатті. Подія стала можливою завдяки ініціативі жителів Колодіївки зі спільними зусиллями районної, обласної, місцевої рад та реалізації проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Функціонують в селі Колодіївська ЗОШ
І-ІІ ст., директор О. М. Семанюк, сільський клуб, завідувач – Г. М. Грищ, також є в селі і
бібліотека – завідувач М. В. Гульман.
Мрія, що стала реальністю, дала колодіївчанам поштовх до здійснення нових
проектів. У селі облаштували новий дитячий майданчик, реконструювали вуличне
освітлення, відремонтували дорожнє покриття на вулицях Л. Українки, Січових
стрільців, Горішній, також замінили шкільні вікна на енергоощадні та двері в адмінбудинку.
У Колодіївці народилися відомі українські і політичні діячі часів національновизвольних змагань: сини Зеновія (Зенона) Шепаровича Юлій, Юрій, Роман, Лев;
економіст і громадський діяч Іван Шепарович; фізик, академік АН ВШГ України М. О.
Галущак.
Недалеко від села розташована Козакова долина – місце відпочинку, тут пролягає велосипедний маршрут, який біля пагорба розгалужується на дві дороги.
На півночі село впирається у Вовчинецькі гори, які називають Стінкою – гірською
стіною, вони складаються з алебастру – білого каменю для декоративних виробів.
Тут є де покататись на велосипедах, взимку – лижах, назбирати суниць, грибів, шипшини, глоду, барбарису, погуляти лісом, побачити скелі поблизу Івано-Франківська.

Актив села / Колодіївська ЗОШ І-ІІ ст. / Церква Архістратига Михаїла, УГКЦ
Activist of the village / Kolodiуivka school of І-ІІ degrees / Church of Archangel Michail
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Селище Лисець
Виконавчий комітет Лисецької селищної ради
77400, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н
77455, смт Лисець, вул. Cічових стрільців, 50

Village of Lysets
Executive Committee of Lysets village Council
50, Sichovyh Striltsiv St., village of urban type Lysets, 77455
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77400

Дубницький Віктор Миколайович
селищний голова
Victor Dubnуtskyy
head of the village
Lysets was first mentioned in writing
in 1491. Nowadays 3015 habitants live
here. Head of the village Victor Dubnitskiy
together with deputies actively works on
social and cultural development of Lysets.
Therefore, in 2011 on the renewed central
square of the village original monument
to Taras Shevchenko was opened (sculptor – Volodymyr Dovbenyuk).
Due to implementation of two projects of the village council that are winners of regional contests of projects and
programmes of local municipality development windows in Lysets school of І-III
grades were changed to energy-saving
and playground for children was opened.
At the moment new premises of kindergarten «Sonechko» is being constructed
and collector for drainage is being built
by costs of regional ecological fund.

+380 34 36 4-11-39
lysets@ukr.net

У писемних джерелах містечко Лисець уперше згадано 1491 р. 1939 р. тут проживало 2 090 осіб, а нині налічується – 3015.
Уже сім років селищним головою є Віктор Дубницький. Він із командою однодумців, депутатами активно працює над соціально-культурним розвитком Лисця.
Зокрема, на оновленій центральній площі селища у травні 2011 р. урочисто відкрили оригінальний пам’ятник, автор якого – відомий на Прикарпатті скульптор Володимир Довбенюк, Тарасові Шевченку.
Серед місцевих підприємств та установ найбільші трудові колективи мають філія – Лисецький РЕМ ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та Лисецька ЦРЛ. У містечку заснували 1784 р. першу народну школу, нині ж у Лисецькій ЗОШ І-III ст. 16 класів із
308-ма учнями, навчальний процес організовують 40 педагогів. Завдяки реалізації
проекту селищної ради, що переміг в обласному конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування, у школі замінили вікна на енергоощадні. Здійснюючи ще один проект селищної ради, визнаний переможцем такого ж обласного
конкурсу, в Лисці почали створювати інфраструктуру дитячого дозвілля. 2013 р. відкрито сучасний ігровий майданчик. Дитячу музичну школу відвідує 60 дітей. А селищна рада потурбувалася про ремонт приміщення і перекриття даху.
Оскільки за останні роки в Лисці стан водоносного горизонту погіршився і стало небезпечно вживати воду із більшості криниць, 2013 р., аби запобігти подальшому її забрудненню, приступили до будівництва за кошти обласного екологічного
фонду каналізаційного колектора для відведення стоків. Уже виконано майже 70 %
усього запланованого обсягу проектно-вишукувальних та будівельних робіт (близько
10 млн. грн.). Також в Лисці зводять нове двоповерхове приміщення ДНЗ «Сонечко».
Кошторисна вартість – 11 млн. 854 тис. грн., виконано робіт на суму близько 6 млн. грн.,
з яких 1 млн. 840 тис. грн. – це гроші із місцевого бюджету. Торік освоєно 3,5 млн. грн.
коштів із Держбюджету – клопотав про включення цього об’єкта до переліку тих,
що фінансуються за рахунок Державного Фонду регіонального розвитку, народний
депутат від Івано-Франківщини Михайло Довбенко. Введуть ДНЗ в дію за два роки.

Лисецька ЗОШ I-III ст. / Пам’ятник Т. Шевченку на центральній площі Лисця / Греко-католицька церква Воздвиження Чесного Хреста
Lysets school of I-III grades / Monument to Taras Shevchenko on central square of Lysets / Greek Catholic Church of the Exaltation of the Holy Christ
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Село Липівка
Виконавчий комітет Липівської сільської ради
77463, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н
с. Липівка, вул. Незалежності, 4

Village of Lypivka
Executive Committee of Lypivka village Council
4, Nezalejnosti St., v. Lypivka,
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77463

Гураль Ігор Романович
сільський голова
Ihor Gural
head of the village
The center of spirituality is the wooden
church of the Resurrection of Christ, the oldest in the region, built in 1700, where the
Holy Trinity men Monastery was functioning during period of 1711-1724. It contains
the miraculous icon of the «Virgin-Odigitrium». In 1904 the German Lutheran wooden church was built, which is a unique local
monument of the land’s architecture.
Lypivka village council unites three settlements: Lypivka, Nova Lypivka and Studynets. During the years of Ukraine’s independence, a new church of St. Josaphat was
built in the village, consecrated in 2000, was
restored to the German church, the Temple
of the Holy Trinity was consecrated in 2017.
In the village successfully functions the secondary school of I-III degrees, the paramedic and obstetric station, the renovated rural library, museum, communal enterprise
and 15 trade establishments.

+380 34 36 33-6-87
radalypivky@gmail.com

Липівка розташована на крайньому півдні Тисмениччини. Перша згадка про
село під назвою Ляцьке датується 1390 р. З середини ХІХ ст. назва села ЛяцькеШляхетське свідчить про скупчення родів дрібної української шляхти. 7.06.1946 р.
указом Верховної ради УРСР село перейменовано на Липівку.
Осередком духовності є монастирська дерев’яна церква Воскресіння Христового. Вона – найдавніша у районі, зведена 1700 р. у західній околиці села, де 17111724 рр. діяв Свято-троїцький чоловічий монастир. У ній зберігається Чудотворна
ікона «Богородиця-Одигітрія», пов’язана з історією монастиря. Щороку 6 липня
у переддень храмового свята Різдва Івана Хрестителя, жителі Липівки та сусідніх
громад урочистою церковною ходою ідуть до монастирського джерела.
Особливістю в історії села був його багатонаціональний характер. Німецька община проживала у південній частині села, де у першій чверті ХІХ ст. на честь першого німця в селі Готфріда де Сіттауера було започатковане німецьке колоніальне
поселення – Сіттауерівка, яке проіснувало до 1939 р. 1904 р. була збудована німецька лютеранська дерев’яна кірха, яка є унікальною місцевою пам’яткою архітектури краю. На поселенні започаткований окремий німецький цвинтар. Наприкінці
1930-х років німецькі колоністи покинули село і повернулися до Німеччини. Натомість 1940 р. сюди прибула перша, а з 1945 р. друга хвиля українських виселенців
з Польщі, яка одержала серед жителів села неофіційну назву Лемки, сьогодні Нова
Липівка. Духовним осередком польської громади був римо-католицький костел,
будівництво якого розпочато 1890 р.
Липівська сільська рада об’єднує три населені пункти: Липівка, Нова Липівка і
Студинець. За роки незалежності України у селі збудовано новий храм Святого Йосафата, освячений 2000 р., реставровано німецьку кірху, зараз храм Пресвятої Трійці, освячений 2017 р. У селі функціонують ЗОШ І-ІІІ ст., фельдшерсько-акушерський
пункт, дві аптеки, оновлена бібліотека, музей історії села, комунальне підприємство
та 15 закладів торгівлі. Аматорів футбольного та волейбольного м’яча об’єднують
команда «Стримба», яка успішно виступає в районному турнірі.

Вид звисоти / Адміністративний будинок / Монастирська церква Воскресіння Христового (1700 р.) – найстарша в районі / Новозбудований храм Святого Йосафата 2000 р. / Автор книги про історію села Ігор Любчик перед реставрованою кірхою / Монастирське джерело
View from the highs / Administrative building / Monastery Church of the Resurrection of Christ (1700) – the oldest in the area / The newly built St. Josaphat Temple
in 2000 / The author of the book about the history of the village of Igor Lyubchik before the restoration of the church / Monastic spring
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Село Майдан
Виконавчий комітет Майданської сільської ради
77420, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н,
с. Майдан, вул. Лесі Українки, 1

Village of Maуdan
Executive Committee of Maуdan village Council
1, Lesya Ukrainka St., v. Maуdan,
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77420

The village Maidan of the Tysmenytsіa
district, is situated 27 km from IvanoFrankivsk, is the center of the village council. Village Nova Guta is also part of Maidan
village council. Through the territory of the
village there is a one-track railway of the
area Ivano-Frankivsk-Stryi and a motorway
of state importance Stryi-Mamalyga. The
population is 1 209 people as for 2017.
In 2001, the national method was
used to build general-education school in
Maidan. On the territory of the village there
is the Maidan educational complex, two
medical outpatient and obstetric establishments of villages Maidan and Nova Guta,
village library, post office, the Church of the
UGCC of St. Archangel Michael. The village
is developing and there are a lot of young
families. In the villages Maidan and Nova
Guta the roads were renovated, overhaul
of street lighting was completed at the expense of village budget.

Село Майдан розташоване на відстані 27 км від Івано-Франківська. Є центром
сільської ради, до якої входить також село Нова Гута. Через його територію проходить одноколійна залізниця дільниці Івано-Франківськ – Стрий, автомобільна дорога державного значення Стрий – Мамалига. Кількість жителів становить 1 209 осіб.
Перша згадка про с. Майдан датується 1668 р. В історичних дослідженнях краю
зазначено, що в долині річки Лукви, на перехресті доріг Станиславів – Калуш –
Галич XVI-XVII ст. були поташевні. Для цього вирубували в лісі деревину і порізану
сировину везли до печей спалювати, переробляючи її на поташ. Вирубані ділянки
лісу називали майданами, звідки й пішла назва села.
Територіальну громаду з 2015 р. очолює сільський голова Марія Дмитрівна
Зелінська, уродженка села Майдан. Депутатський корпус сільської ради налічує 12
обранців.
2001 р. народним методом збудовано Майданську загальноосвітню школу.
Нині на території села діють Майданський навчально-виховний комплекс, два
фельдшерсько-акушерські пункти – в с. Майдан та с. Нова Гута, бібліотека, відділення зв’язку, церква св. Архістратига Михаїла УГКЦ. Село має перспективу, нині
тут чимало молодих сімей. У селах Майданської сільської ради повністю відремонтовано дороги, закінчено капітальний ремонт вуличного освітлення за кошти сільського бюджету. Оскільки територія густонаселена, то назріла потреба оновити існуючий генеральний план с. Майдан і розробити новий генеральний план с. Нова
Гута, а серед іншого передбачити територію для надання земельних ділянок під будівництво учасникам АТО та молодим сім’ям.
Відомими вихідцями із села є Роман Васильович Шпек – український державний
діяч, голова Ради Незалежної асоціації банків України. Андрій Михайлович Шуляр –
український зодчий, заслужений архітектор УРСР (1970 р.), співавтор генеральних
планів міст Львова, Сокаля, Червонограда, Трускавця. Похований у Майдані Костянтин Котецький – інженер-хімік, хорунжий УСС, один з найкращих тогочасних нафтовиків України.

Сільська рада / Майданський НВК

Пам’ятник Т. Шевченку

Церква св. Архістратига Михаїла УГКЦ

Maуdan village Council / Maidan ЕРЕ

Monument to T. Shevchenko

Church of Archangel Michael UGCC

Зелінська Марія Дмитрівна
сільський голова
Mariya Zelinska
head of the village
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+380 34 36 42-6-21
majdanrada@ukr.net

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина
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Село Підлісся
Виконавчий комітет Підліської сільської ради
77451, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н
с. Підлісся, вул. Шевченка, 94

Village of Pidlissуa
Executive Committee of Pidlissуa village Council
94, Shevchenka St., v. Pidlissуa,
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77451

Бойко Наталія Михайлівна
сільський голова
Nataliуa Boуko
head of the village
Village Pidlissya has been called like this
since 1964. (Before it had been named as Patsykiv). The first written mention of it dates
back to 1435. Nowadays 2 450 people live in
the village, Head of the village is Natalia Boiko. The village is completely gasified. In 2010
the new church of the Ascension of Christ became its new adornment. In recent years, a
gym with artificial covering was built near the
school, premises of medical outpatient point
was completely renovated, the roof was recovered, the floors and the auditorium in the
House of Culture were renovated. The «Start»
team that belongs to this institution won the
All-Ukrainian Contest on Modern Dance «DANSE MAFIA-1D YEARS», brought the awards
from the dance festival in Silesia (Poland). People’s amateur female vocal ensemble «Dzherelo» gave concert on the occasion of the 110th
anniversary of the Commander-in-Chief of the
Ukrainian Insurgent Army of R. Shukhevych.

+380 34 36 44-2-73, 44-0-36
pidlissasilrada@gmail.com

Село, знане як Пациків, 1964 р. було перейменоване в Підлісся. Перша письмова згадка про нього відноситься до 1435 р. У 20-30-х рр. XIX ст. на території села
під самим лісом було курортне містечко польських магнатів. Тепер на цьому місці
густий ліс, від містечка залишилося хіба що цілюще джерело Марусенька, до якого
приходять і приїжджають за водою мешканці й сусідніх сіл та розташованого за 7 км
Івано-Франківська. З ініціативи сільського голови Наталії Бойко поблизу сільради,
при автомобільній трасі облаштували ще одне джерело для місцевих жителів та
подорожніх.
1912 р. в селі мешкали 1 270 українців, 72 поляки, 80 євреїв. Тут діяли тартак і
фаянсовий завод, вироби якого представляли й на міжнародних виставках. Нині в
Підліссі 2 450 жителів. Село повністю газифіковане. З 2010 р. його окрасою є нова
церква Вознесіння Христового. Останніми роками поряд зі школою збудували
спортивний майданчик зі штучним покриттям, на який витрачено 106,5 тис. грн. з
обласного бюджету, 480 тис. грн. – із районного, 88,5 тис. грн. – із сільського. За
виділені районною владою кошти перекрили дах, оновили підлоги та глядацьку
залу в Будинку культури, капітально відремонтували приміщення ФАПу, замінили
тут вікна і двері. Втім, і далі проблемою для села є відсутність ДНЗ.
Уславили Підлісся аматори закладу культури, де директором уже 37 років Олександра Довбуш. Колектив «Старт» (керівники – Андрій і Руслана Довбуші) переміг
на Всеукраїнських змаганнях із сучасного танцю «DANSE MAFIA-1D YEARS», посів
високі місця в різних номінаціях на танцювальному фестивалі в Сілезії (Польща) і
привіз додому чотири кубки й дипломи. Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Джерело» з успіхом виступив на приуроченому до 110-річчя Головнокомандувача УПА Романа Шухевича святі в його рідному селі Тишківцях Городенківського району.
Місцева футбольна команда «Сокіл не раз вигравала районні змагання, зокрема
здобула перехідний кубок турніру пам’яті воїна-«афганця» Володимира Себедина із
Підлісся та нагороду за перемогу в турнірі з міні-футболу, присвяченому 100-річчю
Провідника ОУН Степана Бандери.

Підліська ЗОШ I-III ст. / Нагороди футбольної команди «Сокіл» (Підлісся) / Кубки, привезені колективом сучасного танцю «Старт» із Польщі / Церква Вознесіння Христового
Pidlissуa school of I-III grades / Awards of the football team «Sokil» (Pidlissуa) / Awards brought by the group of modern dance «Start» from Poland / Church of
the Ascension of Christ

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина
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Село Пшеничники
Виконавчий комітет Пшеничниківської сільської ради
77407, Івано-Франківська область, Тисменицький район,
с. Пшеничники, вул. Шевченка, 7

Village of Pshenychnykу
Executive Committee of Pshenychnykу village Council
7, Shevchenkа St., v. Pshenychnykу,
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77407

Тимчук Дмитро Євгенович
сільський голова
Dmytro Tymchuk
head of the village

The village of Pshenychnyki is situated
at a distance of 19,6 km from the regional
center and 4.6 km from town Tysmenytsia.
The territory of the village is 16,66 km2. The
population as of 01.01.2017 is 1 120 people.
On the territory of the village council work
NVK Secondary School of the I-II grades, Director Stefanyshyn G. I.; Museum of School
and Village History; outpatient medical
establishment; village library; Pogonya psycho-neurological boarding school; Monastery of the Assumption of the Mother of
God in the village of Pogonya and St. Yuriy
Church in the village of Pshenychnyki. Entrepreneurship in the Pshenychnyki village
council is represented by the PJSC «Zernoprodukt», a gricultural industrial company
«Mariya», farm firm «Danko», also private
entrepreneurs that provide auto transport
services and retail trade.
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+380 34 36 38-2-45
pshenrada@ukr.net

Село Пшеничники розкинулось на правому березі мальовничої річки Ворони. Згідно з архівними даними, засноване воно 1539 р. в урочищі «Облоги» як адміністративна одиниця в складі Польського Королівства. За час своєї історії називалося Перенесники, Пшенесніки. Розташовані Пшеничники на відстані 19,6 км від
обласного центру та за 4,6 км від м. Тисмениці. Територія села складає 16,66 км2,
кількість населення налічувалась – 1 120 осіб. На відстані 3 км від села Пшеничники
лежить село Погоня, відоме на всю Україну та в близькому й далекому зарубіжжі
тутешнім Монастирем Успіння Матері Божої та чудотворною іконою Богородиці.
Територія цього села становить 0,73 км2, кількість населення – 260 осіб.
Місцеве самоврядування на території обох сіл здійснює Пшеничниківська сільська рада з адміністративним центром у с. Пшеничники. Територіальну громаду очолює сільський голова Дмитро Євгенович Тимчук. Він народився 26 березня 1961 р.
в с. Пшеничниках, за фахом – лікар-терапевт. Перед обранням сільським головою
працював директором ТОВ «Р.С.Т.». Депутатський корпус сільської ради налічує 14
обранців.
На території сільської ради діють ЗОШ I-II ст., ДНЗ, директор Г. Й. Стефанишин;
музей історії школи та села, засновник Є. В. Стефанюк; ФАП, завідувач Т. В. Стефанюк;
бібліотека, завідувач Л. В. Лашенюк; Погонянський психоневрологічний інтернат,
директор М. В. Ферштей; Монастир Успіння Матері Божої у с. Погоні, настоятель
о. Никодим Гуралюк та церква св. Юрія у с. Пшеничниках – о. Ігор Баланда. Підприємницьку діяльність на території Пшеничниківської сільради проводять філія
ПрАТ «Зернопродукт», агропромислова фірма «Марія», фермерське господарство
«Данко», ФОП, що здійснюють автотранспортні перевезення та роздрібну торгівлю.
Статус учасника АТО, бойових дій отримали сім жителів с. Пшеничники: І. І. Фірман, А. Ф. Мороз, Л. Я. Калинчук, А. І. Петелюк, В. В. Мельник, І. С. Лашенюк, В. В. Досин
та двоє жителів с. Погоні: В. В. Семчук, І. М. Кавецький.

Церква св. Юрія / Пам’ятник загиблим у роки Другої світової війни

Пшеничниківський НВК

Church of St. George / Monument to those who perished during the Great Patriotic War

Pshenichniky NSC

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина
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РЕЙТИНГОВІ УСТАНОВИ

СВЯТОУСПЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
ОО. ВАСИЛІЯН У ПОГОНІ
77407, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, с. Погоня

MONASTERY OF MOTHER OF GOD ASSUMPTION
OF PRIEST VASYLIAN IN POGONУA
v. Pogonуa, Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77407

о. Никодим Гуралюк, ЧСВВ
р. Nykodym Guralyuk

+380 67 344-35-52
pohonia.in.ua
Нічна служба в монастирі
Night service in the monastery
The monastery, built in the early XX century, was abolished in 1947 by the communist regime, the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary was burned
down. One of the copies of the miraculous
icon of the Blessed Virgin Mary (of 1958) was
hidden by nuns in town Tysmenytsia. The second copy was hidden in village Dora, near
Yaremche. On 26-th of May 1996 the icon
was solemnly transferred to the newly built
chapel on the territory of the monastery
in Pogonia. The search for the original miraculous icon continued, and miraculously
revealed to priest Nykodym – the abbot of
the monastery on February 28, 2001 during
service of the goddess. After restoration, on
27-th of June in 2001 the icon was blessed by
John Paul II during the apostolic trip to Ukraine, then the icon returned to the monastery temple in Pogonia. Every year in Monastery of Mother of God Assumption of
priest Vasylian in Pogonia is the International Pilgrimage of Rosary for Unity of the
Church, which welcomes pilgrims from all
over the world for common prayer.

Монастир, розбудований на початку XX ст., було ліквідовано 1947 р. комуністичним режимом, церкву Успіння Пресвятої Богородиці спалено 1958 р. Одну з копій
чудотворної ікони Пресвятої Богородиці 1958 р. переховували сестри служниці в
м. Тисмениці. Місцем сховку другої копії було с. Дора, біля Яремча, звідки 26.05.1996 р.
ікону урочисто перенесли до новозбудованої каплиці на території монастиря у
Погоні. Тривали пошуки оригінальної чудотворної ікони, яка в чудесний спосіб
об’явилася о. Никодиму – ігумену монастиря 28.02 2001 р. під час відправи хресної
дороги словами: «Це я, а ти мене шукаєш». Після досліджень спеціалістів НДІ «Укрзахідпроектреставрація» було підтверджено, що саме вона є оригіналом чудотворної ікони Пресвятої Богородиці.
Після реставрації 27.06.2001 р. ікону поблагословив Папа Іван Павло II під час
апостольської подорожі до України, тоді ікона повернулася до монастирського
храму в Погоні. Погонянська Матір Божа, зображена на чудотворній іконі, була прострілена комуністом. Знаки того пострілу залишилися на правій руці Богородиці.
2005 р. було збудовано ротонду Богородиці, 2008 р. – трапезний храм преподобного Атанасія і мучениці Ірини. 29.07.2012 р. закладено підвалини собору
Погонянської Богородиці. 05.10.2013 р. митрополит і архієпископ Івано-Франківський кир Володимир Війтишин освятив собор Погонянської Богородиці. Церква
вписана на таблицях Базиліки разом з документом Апостольської Пенітенціарії, де
законно дозволені відпущення гріхів. 28.08.2017 р. на території монастиря відбулося
посвячення пам’ятника ісповіднику віри владиці Софрону Дмитерку – єпископу
Івано-Франківської єпархії УГКЦ, який 40 років ревно виконував свій духовний обов’язок за більшовицького лихоліття, самовіддано працював над розбудовою Церкви в незалежній Україні. Посвята приурочена до 100-річчя від дня народження владики та 70-річчя ліквідації монастиря.
Щороку у Святоуспенському монастирі отців Василіян у Погоні відбувається
Міжнародна Проща Вервиці за єдність Церкви, яка приймає для спільної молитви
паломників з усього світу. Для благоустрою цього святого місця розроблено проект «Духовно-паломницький центр Матері Божої».

На передньому плані – ротонда Богородиці / Засніжена Погоня / Виставка вишитого іконостасу із собору в музеї м. Коломиї / Під час
виставки / Відкриття пам’ятника владиці Софрону Дмитерку ЧСВВ з нагоди 100-річчя від дня народження 28.08.2017 р. / Проща у Погоні
In the foreground is Rotunda of the Virgin / Pogonуa in snow / Exhibition of embroidered iconostasis from cathedral in museum of Kolomya towm / During the
exhibition / Opening of monument to archbishop Sofron Dmyterk on the occasion of 100 years from his birth 28.07.2017 / Pilgrimage in Pogonуa

Рейтингове видання / Ділова Івано-Франківщина

211

ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН

МІСТА І СЕЛА ОБЛАСТІ

Села Старі Кривотули
та Красилівка
Виконавчий комітет Старокривотульської сільської ради
77474, Івано-Франківська область, Тисменицький район,
с. Старі Кривотули, вул. Лесі Українки, 35

Villages of Stari Kryvotuly and Krasylivka
Executive Committee of Stari Kryvotuly village Council
35, L. Ukrainky St., v. Stari Kryvotuly,
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77474
Назарук Володимир Миколайович
сільський голова
Volodymyr Nazaruk
head of the village
The village council consists of the Stari Kryvotuly and Krasylivka villages. Stari Kryvotuly
stretches across the plain along Vorona River, whereas 2/3 territory of Krasilivka are located on a hilly terrace of the Bystrytsia-Tlumach Upland (367 m). In Stari Kryvotuly live
2 590 inhabitants, there are 784 households,
school of I-III degrees for 480 seats, medical
outpatient point, a house of culture, where
operates famous folk ensemble «Colors of
Prykarpatia», founded in 1975. In Krasylivka,
there are 578 inhabitants, 173 houses, school of I degree, medical outpatient point, club
for 100 people, library. The premises of schools, club and medical outpatient point in Krasylivka have been renovated, the premises of
culture house, the «Kolos» stadium and sports
grounds are equipped. Next is construction
of a new modern medical outpatient point.
There are such enterprises: KOK «Neptun»,
gas station, «Kurazan-Transit», trade, construction materials and wood processing.

+380 34 36 36-2-48, 36-3-41
st.kruvotylu.s.rada@i.ua

До складу сільської ради входять села Старі Кривотули та Красилівка, межа
між якими зникла ще минулого століття, обидва села мають багату історію, бережуть
самобутність, чітко вирізняючись центральною частиною і особливостями ландшафту: Старі Кривотули розкинулись на рівнині обабіч р. Ворона, тоді як дві третини Красилівки розташовані на горбистій терасі Бистрицько-Тлумацької височини (367 м).
Перша писемна згадка про Красилівку датована 1418 р., 1576-1672 рр. поселення мало статус міста і назву Красилів. Кривотули згадуються в документах за1436 р.
Пам’ятками дерев’яної сакральної архітектури є церква св. Архістратига Михаїла,
освячена 1926 р. на місці зруйнованої, та церква Святителя отця Миколая (1874 р.,
відновлена 1924 р.). Громада ПЦУ с. Красилівка завершує будівництво нового храму.
Встановлено в селі товариством 1995 р. пам’ятник жертвам німецької депортації,
насипано символічну могилу борцям за волю України, у центрі Старих Кривотул
стоїть пам’ятник «Вічна слава героям». 2014 р. поставили на горі Циганка (345 м)
найбільший металевий Тризуб з Хрестом «Пам’яті героїв Небесної Сотні та борцям
за кращу долю України», включений до Національного реєстру рекордів України.
У Старих Кривотулах проживає 2 590 осіб, налічується 784 господарські двори.
Функціонують ЗОШ І-ІІІ ст. на 480 місць, ФАП, Будинок культури, при якому діє знаменитий народний ансамбль «Барви Прикарпаття», заснований 1975 р. У Красилівці – 578
мешканців, 173 садиби, працюють школа І ступеня, ФАП, клуб на 100 місць, бібліотека.
Відремонтовано приміщення шкіл, клуб і ФАП у Красилівці, облаштовано пристосоване приміщення Будинку культури, стадіон «Колос» і спортивні майданчики. На
черзі – зведення нового сучасного ФАПу в Старих Кривотулах.
На території села є такі підприємства: КОК «Нептун», АЗС, «Куразан-Транзит»,
виробництво будівельних матеріалів та деревообробки, торговельні заклади.
Відомими вихідцями із села є професори філологи М. М. Попович (Чернівецький
університет), В. В. Грещук (Прикарпатський університет), директор Музею мистецтв
Прикарпаття В. Ф. Романець, хірург В. М. Богак.

Педагоги, учні та колишні випускники Старокривотульської школи / Виступають «Барви Прикарпаття» / Церква Святителя отця Миколая в Красилівці / Гаївки біля церкви св. Архістратига Михаїла у Старих Кривотулах / Пам’ятник героям Небесної Сотні
Тeachers, pupils and graduates of school in Stari Kryvotuly / Сoncert of «Colors of Prykarpatia» / Тhe church of St. priest Mykolai in Krasylivka / Нaivky near the
church of St. Archangel Michael / Мonument to heros of Heavens Hundred
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РЕЙТИНГОВІ ПІДПРИЄМСТВА

Товариство з обмеженою відповідальністю

ІВА-АРТ
77400, Івано-Франківська область, Тисменицький р-н,
с. Драгомирчани, вул. Миру, 66
Limited liability company

IVA-ART
66, Myru St., v. Dragomyrchany,
Tysmenytsуa district, Ivano-Frankivsk region, 77400

The company has 2 production facilities: a plant for the production of fat and
oil products in village Dragomyrchany
and factory in Kamyanets-Podilsky, which
specializes in the processing of milk
and cheese production. An important
achievement is the introduction of a full
cycle of production. It is planned to expand the assortment, to develop a new
milk group of goods. Specialists in quality
control always select the best farm milk
for the production of products.
Production facilities meet the highest requirements of European standards,
which is confirmed by the corresponding
certificate of the quality management
system of food ISO 22000-2007. The quality of products meets the requirements
of state standards, which is confirmed
by certificates. All equipment is new and
up-to-date, complies with the relevant
standards. The production has its own
accredited laboratory, which controls incoming raw materials and initial control
of finished products.

+380 68 346-82-71
0800 502 014 гаряча лінія
www.gorianka.com.ua
maslo.gorianka@gmail.com

Уже шість років успішно працює завод з виробництва масла та масложирової
продукції торгових марок «Горянка» та «Дари Карпат». Підприємство було створене
«з нуля» і постійно розширює свої потужності. Тепер упроваджено повний цикл
виробництва – від прийому молока до створення готового продукту, налагоджено
ефективний збут продукції на території України та за кордоном. Перший камінь у
будівництво заводу в Драгомирчанах було закладено в липні 2011 р., а 2012 р. – запатентовано ТМ «Горянка». Перша продукція з’явилася у березні 2013 р.
Нині компанія уособлює дві виробничі потужності – завод з виробництва
масложирової продукції в Драгомирчанах та завод у Кам’янець-Подільському, який
спеціалізується на переробці молока та виробництві твердого сиру. Планують
розширити асортимент – створити й розвивати молочну групу товарів.
Виробничі потужності заводу відповідають найвищим вимогам європейських
норм – це підтверджує відповідний сертифікат системи управління якості харчових
продуктів ISO 22000-2007. Якість продукції відповідає всім вимогам і державним
стандартам, що також підтверджено сертифікатами. Все обладнання нове та сучасне.
Спеціалісти з контролю якості завжди відбирають для виготовлення продукції найкраще фермерське молоко.
Команда ТОВ «ІВА-АРТ» абсолютно впевнена в продукті, який пропонує. На
виробництві працює власна акредитована лабораторія, що здійснює контроль
вхідної сировини та вихідний контроль готової продукції. У колективі багато різних
людей, але всі щиро люблять і цінують свою справу. За час існування підприємства
його штат збільшився з кількох десятків до кількох сотень працівників.
Щоб вийти на загальноукраїнський рівень, було вибрано два шляхи збуту продукції – через прямі продажі та створення власних торгових домів (Івано-Франківськ,
Львів, Київ) і через співпрацю з дистриб’юторами, партнерами, національними торговими мережами України.
За відгуками споживачів, масло та сир ТМ «Горянка» та «Дари Карпат» нагадує
незабутній смак дитинства, що обумовлює постійний попит споживачів і стимулює
керівництво заводу розвивати підприємство й далі.
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Тлумацький район
Тлумацька районна рада
78000, Івано-Франківська область
м. Тлумач, вул. Івана Макуха, 12

District Tlumach
Tlumach district council
12, Ivanа Makukha St., Tlumach
Ivano-Frankivsk region, 78000

Двояк Василь Миколайович
голова районної ради
Vasyl Dvoyak
head of district council
Tlumach district is located in the northeastern part of Ivano-Frankivsk region. Its
area is 683.5 square km. Farmlands occupy 49 526 hectares. The district has significant deposits of minerals, including sulfur,
marl, sand, gravel, sandstone, gypsum,
limestone. The population of the district is
47.5 thousand people.
At the service of residents is the central district hospital, 35 medical outpatient
points and 11 medical outpatient clinics.
There are 35 general education and 9
preschool educational institutions, 3 outof-school establishments. The sphere of
culture is represented by children’s music
school, 47 club and 49 library establishments, 13 public museums. In the district
there are 425 monuments of architecture,
and 57 objects of cultural-historical and
architectural heritage are preserved. The
industrial potential of the district is made

+380 34 79 2-41-04
tlumrada@ukr.net

Тлумацький район розташований у північно-східній частині Івано-Франківської
області в лісостеповій зоні правобережжя Дністра. Відстань від обласного центру
та залізничної станції Івано-Франківськ – 27 км. На сході Тлумацький район межує
з Городенківським, на південному заході і півдні – з Коломийським, на заході – з
Тисменицьким районами. На північному сході по меандрах Дністра як природного
рубежу проходить межа Тлумацького району з Монастириським і Бучацьким районами Тернопільської області. Найбільша протяжність району з півночі на південь
становить 45 км, а із заходу на схід – 30.
Площа району – 683,5 км2 (4,9 % території області). Сільськогосподарські угіддя
займають 49 526 га, з них рілля – 34 536. Тлумаччина має значні запаси корисних
копалин, зокрема сірки, мергелю, будівельних матеріалів: піску, гравію, пісковику,
гіпсу, вапняку. На території району живе 47,5 тис. осіб (3,5 % населення області),
із них міського населення – 12 тис., сільського – 35,5 тис. Щільність населення в
середньому на 1 км2 – 70 осіб. Тлумаччина належить до етнографічної зони Покуття.
До послуг жителів центральна районна лікарня, 35 фельдшерсько-акушерських
пунктів та 11 лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини. На
Тлумаччині функціонують 35 загальноосвітніх і 9 дошкільних навчальних закладів,
3 позашкільні установи. Сферу культури репрезентують дитяча музична школа, 47
клубних і 49 бібліотечних закладів, 13 громадських музеїв, двом із яких присвоєно
звання народних. У населених пунктах району налічується 425 пам’яток архітектури,
збережено 57 об’єктів культурно-історичної та архітектурної спадщини.
Промисловий потенціал району становлять 60 підприємств. Реалізувано за 2017 р.
продукції на 59 700 тис. грн., що на 19 504 тис. більше порівняно з 2014 р. Одна з
основних сфер економіки району – аграрний сектор. До нього належить 80 суб’єктів
господарської діяльності. Більшість із них (47) – це фермерські господарства. А
серед 33 сільськогосподарських підприємств найкращих виробничих результатів
добиваються ТОВ «Штерн Агро», ТОВ «Перспектив МХП», ТОВ «Мрія Карпат», ТОВ
«Агрокомпанія Прикарпаття», ФГ «Водолій 55», ПСП «Оскар».

Адмінбудинок / Медовий фестиваль «Жу-Жу-Жуків…» у с. Жуків / На свято духовних традицій «Запалімо Стрітенську свічку» в Королівку
завітали фольклорні колективи із різних сіл району / Група дітей учасників АТО з Херсонщини приїхали в Тлумацький район на відпочинок
Administrative building / Honey festival «Ju-Ju-Jukiv» in village Jukiv / To holiday of spiritual traditions «Let’s light the Striten candle» in Korolivka arrived different
folk groups from different villages of the district / Group of children of ATO participants from Herson region arrived to Tlumach district for rest
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Дедалі більшого економічного значення набуває в районі галузь туризму, для
розвитку якої тут є добрі природні умови. Чудова принада для туристів – Дністровський каньйон, він найбільший в Україні і визнаний одним із семи її чудес та
один із найбільших у Європі. Каньйон не поступається красою навіть наймальовничішим куточкам Карпат. Він унікальний тим, що утворений рікою Дністром, яка
на своєму шляху вимила гірські породи з підніж пагорбів Подільської височини. Тут
можна побачити унікальні відслонення гірських порід, скелі, гроти, печери, окремі
мінерали, оригінальні форми вивітрювання, ділянки зі своєрідною геологічною
будовою.
Тлумаччина запрошує мандрівників на нові піші маршрути; велотуристів – на
шість маршрутів уздовж каньйону; «водників» – на сплави по Дністру, головній
річковій артерії району, в межах якого його довжина становить 82 км; спелеотуристів – відвідати печери в селах Одаїв, Локітка та Хотимир; дельта і парапланеристів – на чудові дельтадроми в селах Одаїв та Ісаків; пейнтболістів – на нові локації
та сафарі; утилітарних туристів – збирати в лісах та урочищах гриби, ягоди, лікарські рослини; рибалок, які зможуть посидіти з вудкою на р. Дністрі, ставах у селах
Мельники, Жабокруки та Олещино; фототуристів та арт-туристів, на яких чекають
мальовничі краєвиди; любителів етно-фолк фестивалів тощо. Серед тутешніх пам’яток природи, де неодмінно варто побувати, – Тлумацький парк, Дністровський
регіональний ландшафтний парк, заповідне урочище «Нижнівське» (Клубівецьке
лісництво), урочище «Цовдри» (поблизу с. Грушка), водоспад «Дівочі сльози» в
с. Ісаків, 34 карстові печери, серед яких Сталактитова і Мокра в с. Локітка, Вертикальна і Думка в с. Одаїв, Покутянка в с. Хотимир) та ін. Варто оглянути млин XIX ст. в
с. Нижнів, поселення, крем’яні штольні, літописне місто Биковен (палеоліт, мезоліт,
неоліт, епоха бронзи, ранній залізний вік, римська доба, Київська Русь) на території
с. Буківна, а також найстаріші культові споруди: церкви Воскресіння Господнього
(1770 р.) у с. Підвербці та свв. Кирила і Мефодія (1882 р.) в селищі Обертині, дерев’яні церкви Покрови Пресвятої Богородиці (1875 р.) у с. Долина, Введення у Храм
Пресвятої Богородиці (1852 р.) в с. Нижнів, Воздвиження Чесного Хреста (1878 р.) в
с. Одаїв. Відпочивальників радо зустрінуть у гостинних сільських «зелених» садибах,
нагодують смачними покутськими стравами.
Тлумаччина запрошує потенційних інвесторів до реалізації таких проектів: будівництво цехів з виробництва мінеральної води в с. Жуків та селищі Обертині;
видобуток торфу з родовища в с. Гостів; розміщення промислового виробництва
(кабельного заводу) в м. Тлумачі; облаштування рекреаційно-відпочинкових зон поблизу р. Дністра в селах Кутище, Делева, Петрів.
Пріоритетами для району є: розвиток інфраструктури добровільно об’єднаних
територіальних громад; розвиток агропромислового комплексу, особливо галузі
тваринництва; розвиток туризму та реалізація інфраструктурного проекту «Дністровський каньйон»; розвиток видобувної галузі; залучення для цього в економіку
Тлумаччини іноземних інвестицій.
Інтереси територіальних громад району представляє Тлумацька районна рада,
до складу якої входять 34 депутати. Головою районної ради 2015 р. обрано Василя
Миколайовича Двояка.

up of 60 enterprises. One of the main
spheres of the region’s economy is the agrarian sector. It includes 47 farms and 33
agricultural enterprises.
The district has good natural conditions for tourism development. The Dniester Canyon is the largest in Ukraine and is
recognized as one of its seven wonders
and one of the largest in Europe. Tourists are invited to take tours on foot, bike
routes along the canyon and alloys along
the Dniester, delta and paragliders – at the
dandadrams in the villages of Odaiv and
Isaciv, speleotourists – to visit the caves
in the villages of Odaiv, Lokitka and Khotymyr, utilitarian tourists – to pick up in
the forests mushrooms, berries, medicinal
plants, fishermen – to sit with a fishing rod
on the Dniester River, ponds in the villages
of Melnyky, Zhabokrokky and Oleshchyno,
as well as paintball players, phototourists,
art tourists, ethno-folk lovers of festivals.
Among the local natural sightseeing places are Tlumach Park, Dnistrovsky Regional
Landscape Park, «Nizhnivske» Nature Reserve (Klubivtsi Forestry), «Tsovdry» Nature
Reserve (near the village Grushka), Waterfall «Girl’s tears» in the village Isaciv, 34
karst caves. It is worth to see the mill of XIX
century in village Nyjniv, settlements, siliceous galleries, chronicles town Bykoven
(Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Bronze
Age, Early Iron Age, Roman era, Kiev Rus)
on the territory of village Bukivna, old churches in the villages of Pidverbtsi, Dolyna,
Nyzhniv, Odaiv, and Obertyn.
Tlumach district invites potential investors to implement such projects: construction of workshops for the production of mineral water in villages Jukiv and
Obertyn; extraction of peat from the deposit in village Gostiv; placement of industrial production (cable plant) in town
Tlumach; tourism.

Церква Різдва св. Івана Хрестителя (1802 р.) у с. Кутище / Церква Воздвиження Чесного Хреста (1878 р) в Одаєві / Дністер – головна річкова
артерія Тлумаччини / Дельтапланеристи / Аматорський турнір з рибальства працівників ПАТ «Прикарпаттяобленерго» в с. Бортники
Church of Christmas of Holy Ivan the baptist (1802) in village Kytusche / Сhurch of the Erection of an honest Christ (1878) in village Odaiv / Dniester – the main
river of Tlumach district / Delplanists / Amateur fishing tournament of employees of PJSC «Prykarpatiaoblenergo» in village Bortnyky
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Місто Тлумач ОТГ
Тлумацька міська об’єднана територіальна громада
78000, Івано-Франківська область,
м. Тлумач, вул. Івана Макуха, 2

Town Tlumach UTC
Tlumach town united territorial community
2, Ivanа Makukha St., t. Tlumach,
Ivano-Frankivsk region, 78000

Круховський Роман Петрович
голова міської ОТГ
Roman Kruhovskуy
head of the town UTC
The town of Tlumach, which is the
center of the newly formed Tlumach town
united territorial community, is a comfortable and cozy town. It is surrounded by
the blue edges of Tlumachik River, and the
monuments of T. Shevchenko, Tovmach,
Ivan Makuha connect it in space and time
with those who lived, worked, fought, loved,
laughed and stumbled there hundreds of
years ago.
The territory of the Tlumach community
is 186 square kilometers, which is 27 % of
the territory of the Tlumach district. In the
general demographic structure of the population of the community, the town of Tlumach takes the first place with population
of 8.97 thousand people and rural, which
constitutes 9,36 thousand people.
The total length of highways of local
importance for general use, located on the

+380 34 79 2-14-44
tlumacka-gromada.gov.ua
tlymachmr@ukr.net

Тлумач, який є центром новоутвореної Тлумацької міської ОТГ, – комфортне
й затишне містечко. Його голубою крайкою оперізує річка Тлумачик, а пам’ятники
Тарасові Шевченку, Товмачу, Івану Макуху єднають його у просторі і часі з тими, хто
сотні років тому тут жив, творив, боровся, любив, сміявся і тужив.
Територія Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Тлумацького району Івано-Франківської області. Адміністративним центром ОТГ є м. Тлумач, розташоване на відстані 25 км від обласного центру – м. Івано-Франківська. До складу громади входять м. Тлумач та села Бортники, Королівка, Пужники, Прибилів, Надорожна, Гринівці, Колінці, Вікняни, Остриня, Тарасівка та Братишів. Територія Тлумацької громади становить 186 км2 – 27 % території Тлумацького району. У загальній
демографічній структурі населення громади перше місце посідає місто Тлумач з
чисельністю міського населення 8,97 тис. осіб та сільського, що складає 9,36 тис.
осіб. Загальна протяжність автомобільних доріг місцевого значення загального
користування на території Тлумацької ОТГ, за даними філії Тлумацький райавтодор,
становить 48,5 км, загальна їх площа – 330 300 м2.
На сьогодні в об’єднаній громаді працює сім навчальних виховних комплексів, де функціонують різновікові дошкільні групи, та два дошкільні навчальні заклади в м. Тлумачі – ДНЗ «Сонечко» і «Дюймовочка», які мають статус ясел-садків,
усього дошкільним вихованням охоплено 603 дитини. Загальна середня освіта в
Тлумацькій ОТГ представлена 12-ма закладами, в яких 1 853 учні. На території Тлумацької міської ради ОТГ діє спеціальна школа-інтернат, де навчається 128 вихованців, також працюють Тлумацький будинок дитячої та юнацької творчості (на базі
якого функціонує 56 гуртків, якими охоплено 840 учнів різних вікових категорій),
Тлумацька дитячо-юнацька спортивна школа, на базі якої працює 36 гуртків, що
надають освітні послуги 486 вихованцям.

Будинок міської ради, пам’ятка архітектури / В’їзний знак / Пам’ятник І. Макуху / Пам’ятки архітектури – Народний дім та житловий
будинок
Town council, architectural memorial / the entrance sign / Monument to I. Makuha / Architectural memorials – the People’s House and residental house
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Створено Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги з відділенням сімейної медицини, до складу якого увійшли 11 фельдшерсько-акушерських
пунктів (ФАП) та одна амбулаторія загальної практики. Медичне забезпечення
вторинного рівня здійснює Тлумацька ЦРЛ.
Культурно-освітньою роботою в Тлумацькій ОТГ займаються 12 клубних установ,
13 бібліотечних закладів, Тлумацька дитяча музична школа, яку відвідують 300 учнів.
Місто Товмач, імовірно, виникло у XII ст. За легендою, за князювання Ярослава
Осмомисла недалеко від Дністра, поблизу важливих торгових шляхів, що йшли з Галича на схід, заснували поселення товмачів, які були перекладачами під час переговорів із представниками іноземних держав. Звідси нібито й походить назва поселення Товмач (польською мовою – Тлумач). У часи Другої світової війни місто стало
районним центром у складі Станіславської (з 1962 р. Івано-Франківська) області УРСР.
Вибори до Тлумацької міської об’єднаної територіальної громади, що відбулися
18 грудня 2016 р., стали унікальними, бо на території Івано-Франківської області до
цього ще не було ОТГ, утвореної на базі міста – районного центру. Попри значну
кількість досвідчених претендентів на очільництво громади, найбільшу довіру
людей отримав активіст революцій та учасник Майдану Роман Круховський.
Народився він 29 липня 1980 р. у мальовничому селі Надорожна, що неподалік
від Тлумача. Навчаючись у Львівському державному університеті фізичної культури
та спорту, Роман здобув ступінь магістра. Опісля, до обрання головою Тлумацької
міської об’єднаної територіальної громади, Роман Петрович працював викладачем
в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання ПНУ. Майстер спорту з вільної
боротьби Р. Круховський зумів прищепити любов до спорту і своїм вихованцям, які
неодноразово ставали призерами різного рівня спартакіад, олімпіад та змагань.
Саме спортивна наснага й витривалість допомогли п. Роману під час виборчих
перегонів та не дозволили опустити руки на початку становлення об’єднаної громади, коли було ой як нелегко.
Сесія міської ради затвердила план соціально-економічного та культурного
розвитку ОТГ, який передбачає модернізацію системи водопостачання, вдосконалення ефективної системи первинної медичної допомоги, розбудову, зміцнення
матеріально-технічної бази шкіл для надання якісних освітніх послуг, ремонт стратегічно важливих доріг громади, забезпечення ефективної роботи комунальних
підприємств, підвищення рівня соціального обслуговування незахищених і вразливих верств населення, формування сучасної системи закладів культури та дозвілля.
Завдяки проведенню реформи децентралізації об’єднані громади дістали реальну можливість використати наявні фінансові ресурси для вирішення нагальних проблем своєї громади. З огляду на таку ситуацію, в Тлумацькій ОТГ появилась
ціла низка ініціатив щодо участі в проектах соціально-економічного розвитку, реалізація яких є не лише бажаною, а подекуди – життєво необхідною. Саме тому
для здійснення планів поліпшення інфраструктури громади заплановано виділити із різних джерел фінансування понад 5 млн. грн. Вже реалізовані завдання та
перспективні плани робіт стали можливими завдяки активній діяльності міської ради, в. о. старост сіл та сприянню жителів громади, бо саме дружна громада є запорукою успіху, основою для майбутнього та фундаментом для процвітання України.

territory of Tlumach united territorial community, according to the data of the branch
of «Tlumach rayavtodor», is 48,5 km. the total area of 330,300 sq.m.
Today, in the united Tlumach community, there are 7 educational complexes,
in which there are different age groups of
preschool and 2 pre-school educational institutions in the city of Tlumach – the kindergarten «Sonechko» and «Dyumovochka»,
which have the status of nursing kindergartens, in total, 603 children are enrolled. General secondary education in united Tlumach
community is represented with 12 general educational establishments in which
study 1 853 children. On the territory of the
Tlumach town Council of united territorial community operates a special boarding
school where 128 children are taught, also
work Tlumach house of children’s and youth
creativity, based on which work 56 training
centers, where 840 pupils from different age
groups are trained, Tlumach children and
youth sports school, on the basis of which
36 training centers work, which provide
educational services to 486 pupils.
The Center for First Medical (Medical and
Sanitary) Aid together with general practice
Department was established, consisting of
11 medical and obstetric care units (FAPs)
and 1 outpatient clinic of general practice.
Secondary level medical services are provided by Tlumach central regional hospital.
Cultural and educational work in the Tlumach united territorial community is carried
out by 12 club establishments, 13 library establishments and Tlumach children’s musical school, where 300 students study.
Due to the decentralization reform, united communities first gained a real opportunity to use available financial resources to
solve urgent community’s issues.

Пам’ятник Т. Шевченку / Пам’ятник борцям за волю України / Пам’ятник Товмачу / Меморіал радянським воїнам в парку / Храм Царя Христа УГКЦ / Храм Преображення Господнього ПЦУ
Monuments to T. Shevchenko / Monuments to the fighters for the freedom of Ukraine / Monuments to Tovmach / Memorial to Soviet soldiers in the park / UGСС
Church of Tzar Christ / Church of of transfiguration of God ОСU
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Селище Обертин
Виконавчий комітет Обертинської селищної ради
78060, Івано-Франківська область, Тлумацький р-н,
селище Обертин, вул. Хотимирська, 1

Village of Obertyn
Executive Committee of Obertyn village Council
1, Hotymyrska St., v. Obertyn
Tlumach district, Ivano-Frankivsk region, 78060

Хамут Віктор Броніславович
селищний голова
Viktor Hamut
head of the village

On the territory of the settlement there are such educational establishments as
Obertyn school, kindergarten «Dzvinochok», people’s house, two libraries, music school, house of children and youth
creativity, medical outpatient point and
therapeutic department No. 2 of Tlumach
central regional hospital, center for social
rehabilitation Electrici for children with
special needs, Post Office, Management
of gas enterprise, Obertyn area of electrical networks, Incubator Station, Industrial
Complex, Brick Plant. The charitable organization Supervisory Board of Obertyn
State School of I-II grades «Together we
are strength» has been created and the
EU/UNDP mini project «Community oriented local development» in Obertyn,
«Replacing of windows in Obertyn Secondary School №1».

+380 34 79 43-3-31
obertynrada@ukr.net

Поміж садами містечко в долині
неначе квітка цвіте,
А через нього, мов срібне намисто,
річка Чорнява пливе.
Ганна Чехович

Перша письмова згадка про Обертин датується 1416 р. Чисельність населення Обертина 1938 р. становила 5 727 осіб, нині – 3 112. До Обертинської селищної
ради входить і село Гончарів.
З березня 2002 р. по жовтень 2010 р. та з листопада 2015р. по нині територіальну
громаду очолює селищний голова Віктор Броніславович Хамут, уродженець селища
Обертин, має вищу освіту, нагороджений медаллю «За заслуги перед Тлумацьким
районом». Депутатський корпус селищної ради налічує 14 обранців. На території
селища діють: ОНЗ – Обертинська ЗОШ, ясла-садок «Дзвіночок», Народний дім,
дві бібліотеки, музична школа, Будинок дитячої та юнацької творчості, поліклініка
та терапевтичне відділення № 2 Тлумацької ЦРЛ, центр соціальної реабілітації
для дітей з особливими потребами, поштове відділення. Працюють з управління
в експлуатації газового господарства Обертинська дільниця електромереж,
інкубаторна станція, промкомбінат, цегельний завод.
З ініціативи Віктора Броніславовича та за підтримки громади 2008 р. створено благодійну організацію «Піклувальна рада Обертинської ЗОШ І-ІІІст. «Разом
ми – сила» та впроваджено міні-проект ЄС/ПРОООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в селищі Обертин «Заміна вікон в Обертинській ЗОШ І-ІІІ ст.».
2008 р. селищна рада розробила комплексну програму ліквідації наслідків повені
в Обертині, відповідно до якої було виконано роботи щодо подолання збитків

Селищна рада / Відкриття пам’ятника Т. Г. Шевченку і Небесній Сотні / Народний дім / Обертинська ЗОШ / Клуб с. Гончарів
Village council / Opening of monument to T. G. Shevchenko and to «Heavenly Hundred» / People’s house / Obertyn school / Club of village Gonchariv
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від стихій, зокрема відремонтовано дороги до будівлі Народного дому, школи,
бібліотеки, музичної школи, Будинку дитячої та юнацької творчості, селищної
ради. 2009 р. виконавчий комітет селищної ради здійснив усі необхідні заходи для
передачі в комунальну власність територіальної громади незавершеної будівлі
від «Укрпошти». Результат – 2014 р. завершено будівництво споруди замку Злати,
власником якого є підприємець Б. Станіславський. У замку функціонують студія
«Дивоцвіт» Обертинського БДЮТ, Музей хліба, банкетний зал, піцерія, перукарня, магазин. Розпайовані землі здано в оренду філії ПрАТ «Зернопродукт МХП»
«Перспектив».
На Обертинщині відновлюють забуті традиції випікання хліба. Зокрема, у пекарні «Обертинський хліб». Також діє кондитерський цех «Солодощі замку Злати».
Тут поєднуються сучасні європейські технології з давніми традиціями. 2016 р. створено нове підприємство «Комунальник», яке займається благоустроєм територіальної громади, виконує інші будівельні роботи. 2015-2016 рр. у селі Гончарів
упорядковано символічну могилу борцям за волю України та відкрито після реконструкції оновлений клуб.
День Святої Трійці 2016 р. в селищі ознаменувався відкриттям і освяченням пам’ятника Тарасові Шевченку та героям Небесної сотні. Він був споруджений за кошти
громади, меценатів, серед яких найбільший внесок зробив місцевий підприємець,
депутат обласної ради Богдан Станіславський. Автором пам’ятника є молодий
скульптор з Івано-Франківська Д. Книщук. Монумент заввишки 4,5 м вирубаний із
цiльної брили свiтло-сiрого гранiту вагою понад 45 т. У граніті проявляються чотириметрова постать молодого Тараса Шевченка з рукописами в руках та постаті героїв Небесної сотні. Їх прототипами стали образи прикарпатців – героїв Небесної
Сотні та уродженця Обертина М. Погорєлова, який загинув під час проведення АТО
на сході України. Церква свв. Кирила і Методія та костел свв. Петра і Павла у селищі Обертині, церква Архістратига Михаїла у с. Гончарові слугують парафіянам
центрами передачі духовних цінностей.
З ініціативи проекту Обертинської селищної ради облаштовано місцеві сквери:
розширено їх площу, впорядковано клумби, встановлено лавочки і вимощено тротуарні доріжки.
До 170-річчя школи оновлено фасад цього закладу, а також 2017 р. капітально
відремонтовано приміщення дитячих ясел-садка «Дзвіночок». У селищі запрацював
соціальний кооператив «Файні ябка», тут можуть відправити на сушку 500-800 кг
свіжих фруктів на добу. А надалі планують не лише збільшувати обсяги виробництва,
а й залучати до цієї справи місцевих жителів, особливо молодь, – щоб не їхали за
кордон, а могли працювати вдома. В Обертині розпочато будівництво сучасних
очисних споруд, на які вже давно чекають мешканці.
Фестивалі «Дякуємо Богу за врожай», «Україна дзвенить, колядує», парад Маланок, свято матері, день селища, українські вечорниці, Шевченківські дні – це вже
традиційні масові заходи, які організовують заклади освіти і культури для жителів
та гостей Обертина.
Та найбільш славна Обертинщина своїми людьми, а обертинці мають ким пишатися і гордитися.

In 2008, the village council developed
a comprehensive program to eliminate
the consequences of flood in Obertin, according to which work was done to overcome the damage from natural disasters,
in particular: repair of roads, buildings of
the village: the People’s House, schools,
libraries, music school, the House of children and youth creativity, village council.
In 2009, the executive committee carried
out all necessary measures to transfer the
communal property of the territorial community the unfinished building of Ukrainian post office to the communal property.
As result in 2014, the construction of the
Zlaty castle was completed, owned by an
entrepreneur B. Stanislavskiy. In the castle
now are working: studio «Dyvotsvit», a
museum of bread, a banquet hall, a pizzeria, a hairdressing salon, a shop. Divided
lands are leased to branch of «Perspective» PJSC «Zernoproduct MHP» .
In Obertyn region, the traditions of
baking bread are restored. The bakery
«Obertynskiy Bread» deals with this matter. A confectionery shop «Sweets of Zlaty
castle» was also created. It combines modern European technologies with old traditions. In 2016, a new company «Komunalnyk» was established, which deals with
the improvement of the village and other
construction works. According to the project of the village council, the arrangement
of local parks was carried out: the area was
enlarged, the flower-beds were arranged,
benches and sidewalks were installed. In
the village the social cooperative «Faynyi
Yabka» has started, here it can send for
drying 500-800 kg of fresh fruit per day.
And in the future, they plan not only to
increase production volumes, but also
to attract local people, especially young
people – so that they did not go abroad,
but could work at home.

Замок Злати

УГКЦ Кирила і Методія / Костел

Обертину – 600 / Сквер

Zlata castle

UGCC of Kyryl and Metodii / Roman catholic church

Obertyn is 600 / Square
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Село Гарасимів
Виконавчий комітет Гарасимівської сільської ради
78051, Івано-Франківська область, Тлумацький р-н,
с. Гарасимів, вул. Шевченка, 1А

Village of Нarasymiv
Executive Committee of Нarasymiv village Council
1А, Shevchenka St., v. Нarasymiv,
Tlumach district, Ivano-Frankivsk region, 78051

Колинецький Василь Михайлович
сільський голова
Vasyl Kolynetskуу
head of the village
Нarasymiv is located in the valley of river
Gostyliv that is confluent of Dniester River.
The flint tools of the late Paleolithic period
were found on the territory of the village.
According to scientists, people lived here
even in times of Trypillian culture – IV-II millennium BC. The first written mention of Garasymiv dates back to 1395. At present there are 560 yards and 1 250 inhabitants in the
village. In the village act school of I-III grades, kindergarten «Rosynka» for 80 childdren, the People’s House, the medical outpatient clinic. In recent years, the roof of school was changed at the expense of district’s
budget, and at expense of regional council,
deputy of regional council Bogdan Stanislavskii and entrepreneurs of the village windows were completely changed to energy-saving. Entrepreneurs finance trips of Garasymiv football team to matches. Farming
enterprise «Kadub» (manager – Mikhailo
Pavlyk) bought uniform for players of football team.

+380 34 79 48-2-75
garasymiv.rada.org.ua
garasimov2016@ukr.net

Гарасимів лежить у долині річки Гостилів – притоки Дністра. На території села
знайдено крем’яні знаряддя праці доби пізнього палеоліту. Як стверджують учені-історики, люди жили тут ще в часи трипільської культури – IV-II тис. до н. е.
Вони вже тоді обробляли землю мотиками й вирощували жито, ячмінь, пшеницю,
просо, також займалися скотарством, полюванням, рибальством. Під час Першої світової війни, в лютому-березні 1915 р. та в червні 1916 р., поблизу села точилися запеклі бої між російськими і австро-угорськими військами, воно кілька разів
переходило з рук у руки і було частково спалене. У 30-х роках у Гарасимові діяла
патріотична організація «Сельроб-єдність», яка очолювала боротьбу селян проти
польських землевласників. З приходом на Прикарпаття «червоних визволителів» у
селі створили 1940 р. колективне господарство. Тутешній колгосп припинив своє
існування у перші роки незалежності України.
Нині в селі 560 дворів, 1 250 жителів. Сільським головою обраний уродженець Гарасимова, зоотехнік за фахом Василь Колинецький. Тут діють ЗШ І-ІІІ ст., ДНЗ
«Росинка» на 80 місць, Народний дім, відкрита 2011 р. на базі ФАПу лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Останніми роками у школі за гроші районного бюджету перекрили дах шифером, поміняли повністю (за кошти обласної ради, її депутата Богдана Станіславського та підприємців села) вікна на енергоощадні, а в дитсадку – на першому поверсі будинку, також тут замінили частину
покрівлі. Підприємці фінансують поїздки гарасимівської команди на футбольні матчі. Для її гравців придбало форму фермерське господарство «Кадуб» (керівник –
Михайло Павлик). Воно орендує у селян земельні паї і вчасно виплачує їм за це
відсотки. А сільській раді надходять земельний податок та плата за користування
цим господарством наданими йому в оренду землями запасу і тваринницькими
приміщеннями. Окраса села – побудована 1909 р. церква Перенесення мощей святого Миколая ПЦУ. Щороку останньої неділі липня в Гарасимові змістовно й весело святкують день села, перша письмова згадка про яке дійшла до нас іще з сивої
давнини – 1395 р.

Будинок сільради / Пам’ятник воїнам УПА / Святкові заходи з участю місцевих аматорів сцени / Церква Перенесення мощей св. Миколая ПЦУ
Administrative building of village council / Monument to warriors of Ukrainian insurgent army / Village amateurs entertain spectators with their art during
festive events / Сhurch of the Transfer of Relics of St. Nicholas
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МІСТА І СЕЛА ОБЛАСТІ

Село Будзин
Виконавчий комітет Олешанської сільської ради
78022, Івано-Франківська область, Тлумацький район,
с. Будзин, вул. Шевченка, 11

Village of Budzyn
Executive Committee of Oleshа village Council
11, Shevchenkа St., v. Budzyn, Tlumach district,
Ivano-Frankivsk region, 78022

Фотуйма Наталія Іванівна
сільський голова
Natalіya Fotuyma
head of the village
In the village there is school of I-II degrees, construction of gymnasium is at final stage. There is a club, a library, a medical outpatient point, a post office, a church. The village
is gasified, the streets are lightened. PE «Rivierra» leases at inhabitants of Budzyn and the
neighboring villages of Odai, Mostysche, Sukhodil, Dumka land areas with of 250 hectares.

+380 34 79 3-37-18
fotujmanatala@gmail.com

Будзин лежить на правому березі Дністра. Вперше село під назвою Тупани
згадано в документах 1387 р., коли король Володислав Ягайло подарував його
коропецькому пароху. 1854 р. село перейшло до Товмацького повіту і було назване
Будзином. Перша письмова згадка про Будзин датується 1610 р.
У селі діє ЗШ I-II ст., добудовують гімназію. Є клуб, бібліотека, ФАП, відділення
зв’язку, церква св. Дмитра. Село газифіковане, вулиці освітлюються, є дитячий
майданчик. 2011 р. з ініціативи сільського голови, тепер старости Наталії Фотуйми
створено БО «Дністровське джерело добробуту с. Будзин» для благодійної підтримки малозабезпечених та багатодітних сімей, одиноких громадян, інвалідів.
2016-2017 рр. два проекти із Будзина виграли обласний конкурс, з обласного бюджету надійшло по 150 тис. грн. на заміну огорожі цвинтаря і виготовлення нового
генплану забудови села. У жителів Будзина й сусідніх сіл орендує земельні паї ПП
АПО «Рів’єра». Рельєф місцевості сприяє проведенню змагань дельта і парапланеристів, їх учасниками є спортсмени з більшості областей України та 8 країн світу.
РЕЙТИНГОВІ ПІДПРИЄМСТВА

Приватне підприємство

НАСОСЕНЕРГОПРОМ
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 227А/2
Private enterprise

NASOSENERGOPROM
227А/2, Konovaltsуa St., Ivano-Frankivsk, 76000

The company is an official importer of
Italian pumping equipment and systems,
«Pentax», successfully sells the products of
«SAER», «Lowara», «Rovatti Pompe», «Varisco», «Gemme Cott», «German pumps
Leistritz», «Wilo», «Grundfos» and pumps of
domestic manufacturers. In 2010, the trademark «NEP» was registered..

+380 97 472-25-55
+380 66 861-08-05

Молода компанія, яка успішно розвивається з 1994 р., є офіційним імпортером
італійського насосного обладнання та систем «Pentax», успішно реалізує продукцію
«SAER», «Lowara» (Ловара), «Rovatti Pompe» (Роватті Помпе), «Varisco», «Gemme Cott»,
німецькі насоси «Leistritz», «Wilo», «Grundfos» та насоси вітчизняних виробників.
Фірма пропонує: насоси, насосні станції, лічильники води, запірну арматуру і
трубопровідну арматуру – все з відповідною технічною документацією та гарантією
виробника. 2010 р. зареєстровано торговельну марку «NEP» (анкор на сертифікат),
під якою здійснюють виробництво і продаж електродвигунів, насосів марок: CA,
CV, BJZ, BLC, DWB, DWK, CA, CBM, BМ, QDX, WQK та трубопровідної арматури. Вся
продукція відповідає держстандартам.
Клієнтами фірми є провідні нафтохімічні, металургійні, гірничо-промислові підприємства, водоканали, підприємства ЖКГ України.
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