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Альманах «Ділова ІваноФранківщина» започатковує серію рейтингових видань, які представляють ІваноФранківську об
ласть на загальноукраїнському та міжнародному рівнях. Це щорічна програма оцінки, підтримки та популяризації нашого
регіону.
Зокрема, в розділі «Рейтингові особистості, установи, підприємства краю» репрезентовані представники ділової та науко
вої еліти Прикарпаття, найзначущі установи області та провідні підприємства, визнані кращими обласною державною адмі
ністрацією, а також найбільші платники податків за 2006 рік, визначені Державною податковою адміністрацією в області.
На сторінках альманаху викладено останні наукові матеріали з історії, культури Прикарпаття, подано опис соціальноеко
номічного розвитку ІваноФранківщини за останні роки. Так, у розділі «Міста та райони області» наведено адміністративний
поділ ІваноФранківщини з докладною інформаційною довідкою по кожному місту і району, включаючи їх історію та сьогодення.
У розділі «Установи та організації області» триває ознайомлення з установами та організаціями, що своєю діяльністю спри
яють налагодженню соціальноекономічного та культурного життя Прикарпаття.
Розділ «Підприємства області» інформує про підприємства краю та їхні пропозиції щодо налагодження співпраці і залу
чення інвестицій.
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Раді вітати Вас в одному із найпривабливіших куточків України — Прикар
патті — в краї багатовікової героїчної історії, розмаїтої національної культури
та автентики, значних природних ресурсів, щирих та працьовитих людей.
Ми гостинно зустрічаємо тих, хто шанує лише у нас збережені самобутні
звичаї та обряди. Прикарпатці — щирі, працелюбні, високоосвічені люди з
європейським способом мислення і знаються на тому, як і чим привабити
гостей.
Теперішня ІваноФранківська область входить до складу історичної тери
торії Галичини, що одержала цю назву від давньої і могутньої столиці Галиць
коВолинського князівства — стародавнього міста Галича. Саме Галич дав
назву нашому регіону. Адміністративним центром області сьогодні є місто,
назване на честь геніального українського письменника та громадського дія
ча, Великого Каменяра Івана Франка.
Зручне географічне розташування на перехресті важливих транспортних
шляхів Сходу та Заходу, розвинута транспортна інфраструктура вигідно ви
діляє ІваноФранківщину як регіон, сприятливий для розвитку бізнесу,
підприємництва і туризму, обіцяючи в перспективі чималі вигоди для потен
ційних інвесторів. Основою для плідного та довготривалого співробітництва,
як відомо, є поєднання інтересів інвестора з інтересами територіальної гро
мади. Сьогодні влада Прикарпаття йде назустріч бізнесу в реалізації пер
спективних проектів, створюючи сприятливий інвестиційний клімат. Ми спо
діваємося на подальшу співпрацю та очікуємо на пропозиції від потенційних
інвесторів.
Перлина нашого краю — вічнозелені гори Карпати, цілюще повітря, чу
дові смерекові ліси, пшеничні лани і квітучі полонини, мінеральні джерела,
чисті потоки та стрімкі ріки, красеніміста та мальовничі села викликають
почуття гордості та бажання віддати свої сили й знання в ім'я розквіту і про
цвітання землі Франкової, а доброзичливі й працьовиті прикарпатці вітають
кожного, хто хоче ближче пізнати наш неповторний край.
Наші славні й горді предки творили велику історію і неповторну самобут
ню культуру. А ми успадкували від них високе право — творити майбутнє при
карпатської землі. Вірю і знаю, що тільки розум, спільна натхненна праця,
незламна воля, згуртованість і відчуття нашої причетності допоможуть нам у
цьому.
Сердечно запрошую на щедру прикарпатську землю!

З повагою,
голова Івано Франківської
обласної державної
адміністрації
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Роман ТКАЧ

Гостинна прикарпатська земля славна своєю історією, культурою, само
бутнім народним мистецтвом та безперечно перспективним у своєму дина
мічному розвитку сьогоденням.
ІваноФранківщина з її природніми багатствами і благодатними людськи
ми ресурсами розвивається цілеспрямовано у різних галузях, набираючи
обрисів інвестиційно привабливого туристичного краю.
Сьогодення області та її достойне майбутнє творять своєю повсякденною
працею люди, горді за найменші досягнення на своїй землі, сповнені твор
чих задумів і реальних планів.
Ділові, авторитетні люди краю, яких з кожним роком стає дедалі більше,
вносять у соціальноекономічний розвиток області особливо вагомий вне
сок. І за це їм шана.
Тож вітаю народження літопису «Ділова ІваноФранківщина», видання, яке
має покликання сказати добре слово про добрі справи наших славних зем
ляків.

Голова Івано Франківської
обласної ради

Ігор Олійник
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Щиро вітаю Вас і запрошую ознайомитися з інформацією про діловий по
тенціал обласного центру Прикарпаття — ІваноФранківська.
ІваноФранківськ є головним діловим центром регіону насамперед через
те, що тут створені сприятливі умови для залучення внутрішніх і зовнішніх
інвестицій.
Спільно з іноземними інвесторами місто реалізовує ряд проектів у про
мисловості. Ми зацікавлені у встановленні міжнародного співробітництва та
здійсненні технічного переоснащення базових промислових комплексів, за
провадженні високотехнологічних виробництв у легкій, деревообробній, хар
човій, радіоелектронній, машинобудівній та інших галузях.
Наявність сировинної бази, міжнародного аеропорту, регіональної мит
ниці, кваліфікованих робітників та спеціалістів, близькість до кордонів країн
ЄС забезпечать переваги при створенні Ваших підприємств у місті.
Ми пропонуємо Вам розміщення нових виробничих потужностей на вільних
площах діючих промислових підприємств, а також будівництво нових в зоні
Хриплинського промислового вузла.
При реалізації Ваших проектів у місті ІваноФранківську буде забезпечу
ватися невідкладне вирішення процедурних питань та гарантія захисту інве
стицій.
Запевняю, що сьогодні ІваноФранківськ є надійним та вигідним партне
ром і Ваші інвестиції стануть тут максимально ефективними.

З повагою,
міський голова
Івано Франківська
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Віктор Анушкевичус

В цьому році світ побачило рейтингове видання «Ділова ІваноФранків
щина».
Книга пройшла складний шлях від задуму до втілення. Її ідейна основа
сягає далеких 70х років минулого століття, коли був опублікований прооб
раз «Ділової ІваноФранківщини» — науковопубліцистичне видання «Івано
Франківська область» проекту «Історія міст і сіл УРСР», для виходу якого були
залучені передові сили видавничої та друкарської справи області та України.
У книзі наводився докладний опис історичної, культурної спадщини краю,
особливе значення надавалось проблемам сьогодення, економіці, підприєм
ствам, установам області.
Проект «Ділова ІваноФранківщина» був започаткований 2005 року, коли
ініціативна група звернулась до новопризначеного голови ОДА Романа Тка
ча за підтримкою ідеї книги, яка б презентувала нашу область на загальноук
раїнському та міжнародному рівнях, висвітлювала б економічне життя краю і
сприяла залученню інвестицій та розвитку співпраці на офіційному рівні. По
чинання схвалили, були надані списки передових підприємств краю, уста
нов області, рекомендованих до участі у виданні, що згодом стало одним із
кістяків видання.
Обласна податкова адміністрація в особі її голови Михайла Смачила виз
нала потрібність даного проекту та рекомендувала до розміщення в книзі
матеріалів про кращих платників податків області. Так визначились критерії
формування рейтингу даного видання.
Ініціатори «Ділової ІваноФранківщини» звернулись до широкого кола
підприємств, установ Прикарпаття з анотацією майбутнього проекту та про
позицією взяти у ньому участь, на що було отримано велику кількість схваль
них відгуків.
Небайдужими до проекту виявилися і провідні політики та особистості
області, які на сторінках видання хотіли розповісти та звітувати перед насе
ленням про свою діяльність на благо рідного краю.
Книга «Ділова ІваноФранківщина» пропонує рейтинг провідних установ,
підприємств та особистостей області. Проект налічує близько 150ти уча
сників. Критерії визнання кращих визначаються облдержадміністрацією, ДПА
області та особисто учасниками проекту, які власною діяльністю можуть до
вести, що вони є провідними в своїй галузі.
В окремих розділах книги міститься інформація про підприємства та ус
танови краю, які розвиваються та потребують інвестицій.
Сподіваємось, що прогресивні краяни належно оцінять нашу ініціативу та
займуть активну позицію щодо соціальноекономічного розвитку ІваноФран
ківщини, а ми, в свою чергу, підтримаємо та розмістимо на сторінках нашого
видання не тільки передові та показові підприємства, але й ті, що потребу
ють допомоги, та сприятимемо залученню інвестицій на їх розвиток.
На сьогоднішній день рейтингове видання «Ділова ІваноФранківщина»
зацікавило не лише ділові кола України, але й представництва іноземних дер
жав: вже поступили заявки про затребуваність книги від посольств в Україні
Республіки Польща, Литовської Республіки, Королівства Норвегії, та продов
жують надходити запити з інших держав.
Маємо надію, що ділові кола України та потенційні іноземні партнери Івано
Франківщини належно оцінять даний проект, виявлять зацікавленість, що
виллється у взаємовигідну та плідну співпрацю.

Керівник проекту
«Ділова
Івано Франківщина»

Георгій Соляник
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ІваноФранківська область належить до 24 областей України і є однією з
найбільших за територією на західноукраїнських землях після Львівської об
ласті. Територія області становить 13,9 тис. кв.км, а кількість населення —
1 млн 470 тис. чоловік. Дата утворення області — 4 грудня 1939 року. Обла
сний центр — місто ІваноФранківськ, яке до 9 листопада 1962 року назива
лося місто Станіслав.
Наш край межує з областями: Львівською, Тернопільською, Чернівецькою
і Закарпатською, а також має державний кордон з Румунією. Густота насе
лення — 105 чоловік на 1 кв.км. Відстань від ІваноФранківська до столиці
України Києва складає 716 км залізницею і 614 км шосейними дорогами. За
адміністративнотериторіальним поділом область має 14 районів і 15 міст, в
тому числі 5 міст обласного підпорядкування. Селищ міського типу нарахо
вується 24, а сільських населених пунктів — 761. Станом на 1 січня 1994 року
міське населення становило 43,5 % від усієї чисельності. В області прожива
ють представники близько 80 національностей і народностей: поряд із 95 %
українців тут мешкають росіяни, поляки, білоруси, євреї та ін. В географічно
природничому плані 70 % території області покриті Карпатськими горами та
лісами. Власне лісистість території перевищує 41,5 %, тоді як по Україні цей
відсоток становить 14,3.
Кількість природних заповідних територій та об'єктів перевищує 400 па
м'яток, найбільшою з яких є Карпатський державний природний національ
ний парк.
Багата і цікава історія Прикарпаття. На його території ще в сиву давнину
наші предки слов'яни освоювали багатства краю і, долаючи природні умови,
створювали пам'ятки матеріальної і духовної культури, а також захищали свій
край від посягань чисельних зовнішніх ворогів. Найдавніші сліди перебуван
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ня людини в добу середнього палеоліту (100 тисяч років до нової ери) вияв
лені археологами на Прикарпатті на березі річки Дністер в с. Буківна. Всього
на берегах Дністра та його приток знайдено 30 стоянок первісних людей
пізнього палеоліту. Основним їх заняттям, на думку вчених, було мисливство.
В деяких населених пунктах Прикарпаття виявлені поселення перших зем
леробськоскотарських племен, зокрема, трипільської культури, які датують
ся IV—III тисячоліттям до н.е. Поселення трипільських стоянок краю характе
ризуються наявністю наземних жител, виготовленням керамічного посуду,
вже зустрічаються мідні знаряддя праці.
В добу бронзи, що датується II—І тисячоліттям до н.е., на території об
ласті в низинних районах проживали пастушачі й землеробські племена, котрі
деякі вчені вважають ранніми предками праслов'ян. У VII—III ст.ст. до н.е. на
Прикарпатті жили різні за походженням групи населення. Одні з них за куль
турою були близькі до скіфських племен, про що свідчать кургани в селах
Братишеві, Городищі, Комарові, інші — до фракійських, що характерно для
поселень в Крилосі, Бовшеві Галицького району та с. Незвисько Городенків
ського району. На рубежі нової ери на Прикарпатті перебували землероб
ськоскотарські племена дакійського походження, котрі залишили по собі па
м'ятки липицької культури. В II—V ст.ст. н.е. Прикарпаття освоювали земле
робські племена черняхівської культури, які, очевидно, належали до племен
східної гілки слов'ян, відомих в письмових джерелах під назвою антів.
В цей період проходить процес заселення передгірських районів Карпат.
Тут живуть переважно скотарські племена слов'ян — предки білих хорватів,
їхні поховання, карпатські кургани, досліджено майже в 10 селах Надвірян
ського, Косівського і Коломийського районів.
В кінці VI ст. н.е. на західноукраїнських землях, зокрема Прикарпатті, скла
лось військовополітичне об'єднання слов'ян, на чолі якого стояло плем'я
дулібів (волинян). Вождем, чи «царем», у них був Маджак. Відомості про це
знайдено в арабського мандрівника X ст. АльМасуді. Після розпаду даного
союзу племен на території краю виникає племінне об'єднання білих хорватів.
Про білих хорватів в числі перших українських племен йдеться у найста
рішому київському літописі «Повість врем’яних літ», автором якого був бать
ко української історії Нестор. Тут вони згадуються як учасники походу військо
вої дружини князя Олега на Візантію (907 р.). На думку деяких дослідників,
саме на Прикарпатті було створено Хорватське державне об'єднання, яке
поклало початок Галицькому князівству.
Пізніше на цій історикогеографічній території краю поступово утворили
ся етнографічні регіони, які нині відомі в гірській частині українських Карпат
як Гуцульщина і Бойківщина, а в низинних районах — як Опілля та Покуття.
Давній літописець повідомляє, що у 981 р. київський князь Володимир
Святославович пішов походом на західні руські (українські) землі й завоював
їх разом із Перемишлем, Червеном та «іншими градами».
У 992 р. після повторного походу князя Володимира на землі хорватів При
карпаття ввійшло до складу Київської Русі.
В XI ст. на південнозахідних землях Київської Русі крім Галицького з'яв
ляється Перемишльське, Звенигородське і Теребовлянське князівства, які в
1097 р. у Любечі під Києвом на з'їзді руських князів були визнані за динас
тією Ростиславовичів, що походили з роду видатного київського князя Яро
слава Мудрого. В 1141 р. князь Володимирко об'єднав вищезгадані князів
ства в одне — Галицьке з центром в м. Галичі. Стародавній Галич, хоча й був
ущент зруйнований татаромонголами в 1241 році, поправу належить до най
більших міст не тільки Київської Русі, але й середньовічної Європи: на почат
ку XIII століття населення Галича було більшим, ніж у Лондоні чи Парижі. Це
було одне з 80 найбільших міст Західної Русі, яке з 1199 р. стало столицею
об'єднаного ГалицькоВолинського князівства. Загалом про Галич налічується
понад 50 літописних письмових згадок.
На думку деяких дослідників, саме в Галичі в кінці XII ст. міг бути написа
ний визначний твір давньоруської літератури «Слово о полку Ігоревім». То
чніше буде сказати, що до сьогодні невідомим автором цього твору міг бути
галицький князь Володимир Ярославович, який доводився герою твору шваг
ром. Якщо пригадати історичну сюжетну основу твору, в ньому йдеться про
невдалий похід кількох руських князів проти половців у 1185 році на чолі з
новгородсіверським князем Ігорем Святославовичем, який був зятем га
лицького князя Ярослава Осмомисла.
Найбільш видатним галицьковолинським правителем з 1238 р. по 1264 р.
вважається Данило Галицький, який успішно воював з татаромонгольськи
ми, угорськопольськими і німецькими завойовниками.

Галицький князь Ярослав Осмомисл
(худ. Р. Пащин)

Саркофаг, в якому був похований
галицький князь Ярослав Осмомисл,
знайдений в стародавньому Галичі$Крилосі
під підлогою Успенського собору в 1937 р.
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У 1256 р. Данило Галицький заснував містофортецю Львів, назване так
на честь його сина — Лева.
В XIII ст. у Галичі складено першу частину ГалицькоВолинського літопису,
де охоплено події з 1201 по 1292 рік. У літописі є згадки про трьох тодішніх
діячів культури — «премудрого книжника» Тимофія, скульптора Авдія і співця
музиканта Митусу.
У 1998 році жителі м. Галича, як і вся громадськість краю, святкували
1100річчя з часу заснування стародавнього Галича. Його територія в с. Кри
лос Галицького району Указом Президента України оголошена Національним
історикокраєзнавчим заповідником.
Разом з тим, необхідно зазначити, що ГалицькоВолинська держава, яка
постійно була під загрозою іноземного завоювання як зі сходу, так і з заходу,
проіснувала до середини XIV ст., тобто до 1349 р., коли відбувся завойов
ницький похід польського короля Казимира, а згодом кілька вторгнень угор
ських та литовських військ у Галичину. Остаточне приєднання Прикарпаття з
усією Галичиною до Польщі сталося у 1387 році. Нові завойовники почали
поступово запроваджувати польськошляхетський адміністративний та су
довий устрій, були введені суворі обмеження прав переходу селян від одно
го поміщика до іншого.
Посилення національного і соціального гніту призвело в 1490 році до се
лянського повстання на Прикарпатті під проводом Мухи, в якому взяло участь
10 тисяч чоловік. Це було найбільше повстання XV ст. не тільки в Україні, але
й в усій Європі. Воно стало предтечею зародження козацтва в Україні та оп
ришківського руху в Галичині.
У 1498 році на Галичину вперше напали кримські татари і турки. Крім того,
за галицькі землі, зокрема за Покуття, вели боротьбу польські й молдавські
війська. У 1520 році під час нападу татар на Рогатин у полон потрапила
15річна українська дівчина, дочка місцевого священика Настя Лісовська,
відома в історії та літературі як Роксолана. Вона була продана в Кафі (Фео
досія) в султанський гарем. Пізніше ця дівчина стала першою дружиною ту
рецького султана Сулеймана II і відіграла значну роль у політичному житті
Туреччини.
Знана наша земля і в іншій царині. У 1599 р. в с. Стратині біля м. Рогатина
було засновано третю в Україні друкарню; наступна друкарня була відкрита
в с. Крилосі біля Галича. Видавничою справою керував наш земляк, відомий
друкар, гравер, вченийфілолог Памво Беринда. У виданих книгах «Літургі
он», «Требник» і «Учительноє євангеліє» вперше в практиці східнослов'ян

Руїни Пнівського замку, Надвірнянський район
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ського книгодрукування з'явились світські сюжетні ілюстрації, вмонтовані в
текст книги.
В 40і роки XVII ст. на Прикарпатті відбулися повстання проти гніту
польської шляхти в Снятині, Тлумачі, Рогатині та Більшівцях. Восени 1648 р.
в ході національновизвольної війни українського народу проти польської
окупації на Прикарпаття прибули козацькі загони від гетьмана Богдана Хмель
ницького, які брали участь у збройному повстанні під проводом полковника
Семена Височана та в штурмі Пнівської фортеці біля м. Надвірної. В резуль
таті цих дій більша частина краю на деякий час була звільнена від влади
польської шляхти. Разом з тим, щоб закріпитися на галицьких землях,
польський магнат Андрій Потоцький приймає рішення про спорудження ще
одного фортечного укріплення, яке відоме з 1662 р. і як фортеця, і як місто
Станіслав.
7 травня 1662 р. гарнізон Станіславської фортеці й цивільне населення
отримують міські привілеї, зокрема, дозволено влаштовувати тут щоденні
торги і ярмарки. Одночасно селяни приміських сіл Княгинин, Опришівці, Па
січна виконують феодальні повинності, обносять містофортецю земляними
валами, частоколом, а на кутах добудовують цегляні оборонні мури та ка
м'яні в'їзні брами. Керував фортифікаційними роботами французький інже
нер Франц Коррасіні (до 1672 р.).
14 серпня 1663 р. польський король Ян Казимир надав місту Станіславу
юридичне підтвердження самоврядування за магдебурським правом.
Цим привілеєм передбачалися і зрушення в духовному житті: 15 квітня
1669 р. засновник міста А. Потоцький створює колегіат, при якому відкриває
перший навчальний заклад — академію, філіал Краківського університету.
В 1672 р. Станіславську фортецю вперше відвідав іноземний мандрівник —
француз Ульріх фон Вердум. У своєму подорожньому щоденнику він запи
сав, що місто назване на честь сина А. Потоцького — Станіслава.
В цей період було завершено реконструкцію Станіславської фортеці, де
дерев'яні укріплення частково замінили на цегляні, а також було збудовано з
каменю Галицьку і Тисменицьку вежі — в'їзні брами в місто. Ці укріплення не
поступалися таким великим містам, як Львів і Краків.
На території фортеці було збудоване перше цивільне приміщення муро
ваного цеглянокам'яного палацу А. Потоцького. Це єдина з фортечних на
земних споруд, яка в реконструйованому вигляді збереглася до наших днів.
Тут ще з часів Першої світової війни розмістився військовий госпіталь.
У 1675 р. в історичногеографічному центрі містафортеці замість тимча
сового дерев'яного збудовано нове приміщення першої ратуші, вежа якої
постійно використовувалась як військовопожежний спостережний пункт
міста. Уже в той час всі вищенаведені споруди були з'єднані між собою сис
темою підземних переходів, що в зруйнованому вигляді збереглися до на
ших днів.
На початку вересня 1676 р. значні сили турецької армії підійшли під стіни
Станіславської фортеці, спалили і знищили східну та південну околиці, але
взяти місто штурмом не змогли. До речі, 12 вересня 1683 р. у битві з турками
під Віднем загинув найстарший син засновника міста А. Потоцького Стані–
слав. Тіло патрона міста привезли до Станіслава і з великими почестями по
ховали в колегіальному гробівці в центрі міста в родинному парафіяльному
костьолі Потоцьких, який був збудований в 1703 р. (нині — Художній музей
на майдані А. Шептицького).
Уже в перші роки після надання місту магдебурзького права на самовря
дування тут поселилися вірмени, які займалися ремеслами і торгівлею. В 1677 р.
станіславським вірменам видано спеціальний привілей, за яким вони виді
лялись в окрему самоврядну громаду. В місті діяв польськовірменський суд.
У цьому суді карали на смерть карпатських опришків, що томилися в підзе
меллях ратуші. Остання прилюдна розправа відбулася 25 квітня 1754 року
на Ринковій площі біля ратуші, коли був страчений сподвижник і наступник
Олекси Довбуша, уродженець Надвірнянщини, один із останніх його опришків
Василь Баюрак. Це про нього в народі складено сумну пісню:
Ой будете зимовати,
Того літа літовати
В Станіславі на риночку
В тяжких дибах, в залізочку.
Українське населення в основному зосереджувалось в Заболотівському
передмісті, де в першій половині XVIII ст. була збудована церква Воскресіння
та діяло ще з XVII ст. церковне братство і школа.
В 1706 році під час воєнних подій між Польщею і Росією в ході Північної

Корона і коронація Данила Галицького,
грудень 1253 року (худ. Микола Канюс)
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Загальний вигляд
міста$фортеці Станіслава у ХVІІІ столітті
(малюнок$реконструкція Петра Ричкова)
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війни в місто вступили і пограбували його російські війська, котрі мстилися
Юзефу Потоцькому за його підтримку Карла XII і С. Лещинського. Вдруге місто
зазнало пограбування в 1712 р. під час магнатських міжусобиць, коли вторг
лися війська польського гетьмана Сенявського. Крім того, в місті час від часу
спалахували епідемії чуми, а в 1770 р. від тифу тут загинуло 1 332 чол., або
25 % населення. Тому наприкінці XVIII ст. в Станіславі проживало всього 5 тис.
мешканців.
Разом з тим, збудоване містофортеця було вигідне не тільки для оборо
ни, але й торгівлі, бо знаходилося на старовинному волоському шляху. Тому
частина прибутків від торгівлі, а також податки із селян навколишніх сіл та
міських ремісників йшли на подальшу розбудову міста. В 1695 р. було завер
шено будівництво мурованої ратуші, розпочато брукування вулиць, а в арсе
налі знаходилося від 120 до 200 чавунних гармат. 1734 р. започатковано ос
таточну реконструкцію фортеці, яка завершилась в середині століття. Пере
будовано арсенал, для артилерії зведено декілька бастіонів, підйомні мости
через рови, які заповнювалися водою.
В наступні роки проведено значні будівельні роботи по відбудові централь
ної частини міста, оскільки тут, а саме з вулиці Липової, 28 вересня 1868 р.
почалася пожежа, під час якої згоріло 260 будинків. У 1871 р. на місці згорі
лої ратуші зведено нову будівлю, де на 5му ярусі було встановлено годин
ник, а на даху вежі в 1825 р. закріплено австрійського орла. В цей час було
закінчено розбирання валів і бастіонів колишньої фортеці. З північної сторо
ни збережено частину валів, де впорядковано громадський сквер під назвою
«Гетьманські вали». На одну з перших в місті Тисменицьку вулицю (тепер вул.
Незалежності) поступово переміщувався з площі Ринок центр міста. Тут впер
ше в Галичині для освітлення вулиці було встановлено газові ліхтарі (1876 р.).
1801 року в результаті другого банкрутства власників міста Потоцьких при
ватні маєтки Станіслава і навколишніх сіл остаточно перейшли у власність
Австрійської держави. За розпорядженням австрійського уряду поступово
до 1820 р. було розібрано укріплення фортеці, а рови засипані й по них про
кладено вулиці центральної частини міста. Цегла була використана на спо
рудження будинків, а камінням забрукували 4 площі й 24 вулиці.
У першій половині XVIII ст. найбільш відомим ватажком карпатських оп
ришків став уродженець с. Печеніжина, народний герой України Олекса Дов
буш, який впродовж 1738—1745 рр. наганяв страху на всю прикарпатську
шляхту. 2005 року виповнилося 250 років трагічної загибелі О. Довбуша від
руки зрадника.
У 1772 році в результаті першого поділу Польщі між Росією, Німеччиною й
Австрією до останньої відійшли галицькі землі. За тогочасним адміністра
тивним поділом, в Австрійській державі утворилися провінції Галичина і Ло
домерія. Власне, у Східній Галичині за етнічним складом переважало укра

їнське населення, яке наприкінці XIX ст. становило понад 3,5 млн чоловік. Тут
було створено 12 округів, з яких три — Коломийський, Станіславський і
Стрийський — знаходилися на Прикарпатті.
На Прикарпаття вступили перші австрійські військові частини, а також були
створені адміністративні органи. В наступному році відбувся перший пере
пис населення Галичини, крім цього запроваджувався земельний кадастр з
метою оподаткування населення. Незважаючи на те, що становище україн
ських земель під Австрією дещо покращилося, проте й австрійський уряд
дивився на Галичину як на предмет визиску. Важким тягарем на плечах га
лицького селянства залишалася польська великоземельна аристократія, яка
володіла у краї чисельними фільварками і мала вирішальний вплив на місце
ву адміністрацію і віденський уряд.
В такій складній обстановці на Прикарпатті тривала боротьба карпатських
опришків. Загони народних месників на початку XIX ст. очолювали Михайло
Бойчук, Дмитро Марусяк, Василь Яким'юк та Мирон Штолюк. В цей час в
Коломиї, Надвірній, Тисмениці та інших містах Прикарпаття за вироком ав
стрійського суду було страчено близько 70 опришків. В 1830 році відбулася
розправа над ватажками опришків Мироном Штолюком, Дмитром Маруся
ком та Антоном Ревізорчуком.
Антифеодальні виступи селян, що придушувалися австрійськими війська
ми, мали не тільки збройний характер. Була поширена така форма протесту,
щоправда, малоефективна, як написання скарг у вищі інстанції, навіть до
австрійського цісаря, на утиски місцевих панів. У 1843 р. в с. Ямниця біля
Станіслава трагічно загинув від рук панських слуг захисник прав селян Іван
Смицнюк, який відважився, не зважаючи на погрози, пішки віднести у Відень
третю скаргу на польського пана Шишковського.
В ході назрівання революційної ситуації, особливо під впливом масових
селянських виступів, австрійський уряд 17 квітня 1818 р. змушений був ви
дати патент про скасування панщини в Галичині з 15 травня 1848 року. На
захист селянських прав виступив 17 серпня 1848 р. в австрійському рейх
стазі селянський депутат з Прикарпаття від Солотвинського виборчого ок
ругу Іван Капущак, який закликав скасувати феодальні повинності і віддати
землю народові без викупу. Пізніше І. Франко справедливо писав, що сміли
вий виступ галицького селянина у віденському парламенті наробив велико
го галасу в Європі і мав позитивний відгук та підтримку серед демократичної
громадськості.
Трохи раніше, у 1837 році, відбулася ще одна важлива подія в політично
му і культурному житті краю, яка дала поштовх новій хвилі піднесення про
світительства і національновизвольного руху: члени «Руської трійці» Маркі
ян Шашкевич, Іван Вагилевич (уродженець с. Ясень на Рожнятівщині) та Яків
Головацький випустили збірку «Русалка Дністровая». Ця подія знаменувала

Пам’ятник Олексі Довбушу, який відкрито в с. Печеніжині
на Коломийщині у 1971 році
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собою появу в Галичині першої друкованої книги українською мовою. Згада
ний альманах побачив світ завдяки фінансовій підтримці директора Коло
мийської окружної школи Миколи Верещинського.
Центром світського духовного життя стала Станіславська державна
польська гімназія, організована 1774 р. на базі й у приміщенні єзуїтського
колегіуму. Тут з 1824 по 1830 рр. здобув середню освіту видатний український
вченийісторик, етнограф і один із засновників товариства «Руська трійця»
Іван Вагилевич.
Особливо цікаві події відбувалися в м. Станіславі під час революції 1848 р.,
яку серед людей називали «весною народів», бо українське населення Гали
чини сподівалося на соціальне і національне звільнення від австрійського і
польського панування. 8—10 травня було створено вслід за Львівською
міською Руську раду, яку пізніше очолив викладач Станіславської гімназії Осип
Прокопчиць. Наприкінці травня в Станіславі відбулася політична маніфеста
ція, в результаті чого з числа представників української інтелігенції створено
окружну раду.
Ще одне всенародне віче українського населення міста відбулося в жовтні
1848 р. Тоді пам'ятним став виступ галицького поета і громадського діяча
Антона Могильницького.
Дещо раніше, 2 вересня, почала виходити польською мовою перша міська
газета «Станіславський щоденник». З тогочасної періодичної преси стало

Пам’ятний хрест на честь скасування панщини у 1848 році,
знищений в 1973 році й заново відновлений церковним братством
у с. Старий Мізунь Долинського району
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відомо, що вперше магістрат міста організував у 1862 р. урочистості з наго
ди святкування 200річчя заснування м. Станіслава.
Важливою подією в економічному розвитку міста і краю стало відкриття
1 вересня 1866 р. залізниці Львів—Чернівці, коли було започатковано рух па
сажирських поїздів через Станіслав. В тому ж році почали працювати заліз
ничні майстерні (нині — локомотиворемонтний завод).
На другу половину XIX ст. припадає діяльність багатьох політичних і куль
турноосвітніх діячів краю, зокрема вихованців першої на Прикарпатті Коло
мийської української гімназії, відомих класиків української літератури Васи
ля Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича. Велику народознавчу і
політичну діяльність розгорнув на Прикарпатті, починаючи з 70х років XIX ст.,
Іван Франко та його сподвижники етнографи Володимир Гнатюк і Володи
мир Шухевич, Михайло Павлик. На початку XX ст. Прикарпаття відвідали і
навіть проживали тут деякий час Леся Українка, Микола Лисенко, Михайло
Коцюбинський, Гнат Хоткевич, Федір Вовк, Олександр Олесь, Фотій Красиць
кий та інші діячі вітчизняної науки і культури. У вересні 1903 р. галицька де
легація, до складу якої входили В. Стефаник та Ю. Романчук, брала участь у
святкуванні з нагоди відкриття пам'ятника І. Котляревському в Полтаві.
У Станіславі, як у повітовому центрі, в 1871 р. було засновано учительську
семінарію, що з 1892 р. розмістилася в приміщенні на Тринітарській площі.
Разом з тим, в місті не вистачало загальноосвітніх шкіл і, за статистичними
даними австрійських властей (1880 р.), 57 % жителів були неписьменними.
Вагомий внесок у піднесення національної свідомості українського насе
лення зробила заснована в 1877 р. філія товариства «Просвіта», створена з
ініціативи відомих вчених і громадських діячів Є. Желехівського та братів Зак
линських.
Влітку 1880 р. у Станіславі не із власної волі вперше побував Іван Франко,
який провів під час арешту червневу ніч у підвалі будинку по вул. Галицькій, 7
(будівля міської ратуші), коли в супроводі жандармів повертався з Коломиї
до рідного села Нагуєвичі. Пізніше І. Франко неодноразово приїздив до Ста
ніслава в особистих справах і як журналіст. 7 грудня 1884 р. він виступив на
зборах «Товариства руських жінок», яке вперше створила в Станіславі україн
ська письменниця Н. Кобринська. Після Першої світової війни це товариство
було реорганізоване в Союз Українок.
Широкий відгук серед української громадськості Галичини мала діяльність
в Станіславській польській гімназії у 1889—1890 рр. політичного учнівського
гуртка соціалістичного спрямування, в якому брали участь сучасники І. Фран
ка, майбутні письменники Денис Лукіянович та Михайло Яцків. Важливою
подією в культурному житті міста стало відкриття 20 листопада 1898 р. па
м'ятника видатному польському поетові Адаму Міцкевичу (до 100річчя з дня
народження). Головою комітету зведення пам'ятника був викладач місцевої
гімназії Павло Брила.
Активізації українського життя в місті на початку XX ст. сприяла подвиж
ницька діяльність українського композитора і диригента Івана Біликовсько
го, який заснував хор «Станіславський Боян». Стараннями першого профе
сійного композитора Дениса Січинського в Станіславі 1902 року створена
перша на Галичині українська музична школа — нині музичне училище
ім. Д. Січинського.
9 травня 1903 р. в місті перебував видатний український композитор Ми
кола Лисенко, а в листопаді 1905 р. тут гастролювала знаменита українська
актриса Марія Заньковецька.
Ще більш важливою подією 1905 р., про що писав тоді відомий вчений
Михайло Грушевський, стало відкриття Станіславської української гімназії,
яка була створена австрійським урядом та галицьким намісництвом на ви
могу прогресивної громадськості краю.
Серед громадськополітичних діячів найбільш відомим в місті був адво
кат Лев Бачинський, котрий, будучи послом до австрійського парламенту,
оселився в Станіславі 1910 року.
З історією міста пов'язане також ім'я Мирослава Січинського, засуджено
го до страти, а згодом — до 20річного ув'язнення за політичне вбивство у
Львові намісника Галичини. 10 листопада 1911 р. зі Станіславської авст
рійської тюрми «Діброва» студент М. Січинський здійснив втечу, організато
ром якої був Дмитро Вітовський, сотник Українських Січових стрільців у роки
Першої світової війни, а пізніше — військовий міністр Західноукраїнської На
родної Республіки (ЗУНР).
Ще одна важлива політична подія відбулася 1900 р. у покутському селі
Завалля на Снятинщині, коли відомий громадський діяч, адвокат Кирило Три

Могила Івана Смицнюка
в с. Ямниця Тисменицького району
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Січове свято в Станіславові,
29 травня 1910 року.
Вправи січовиків зі списами

Один з перших історичних пам’ятників міста,
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Грюнвальдської битви в міському парку (нині
ім. Тараса Шевченка). Пам’ятник зруйнова$
ний німецько$фашистськими загарбниками
у 1942 році
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льовський організував перший в Галичині осередок товариства «Січ». На той
час у прикарпатських містах вже діяли філії товариства «Просвіта» «Руська
бесіда» й «Сокіл». К. Трильовському в 1913 р. вдалося подолати опір властей
і затвердити статут військового товариства «Січові стрільці», яке розгорнуло
практичну діяльність навесні 1914 року.
З початком Першої світової війни в серпнівересні 1914 р. австрійські
війська зазнали поразки і російська армія вступила на Прикарпаття. В той же
період австроугорське військове командування створило в Стрию легіон Ук
раїнських Січових стрільців кількістю 2 500 чоловік, хоча добровольців з Га
личини було значно більше. Вже 7 вересня 1914 р. легіон УСС очолив дирек
тор Рогатинської гімназії Михайло Галущинський. Восени 1914 року в Карпа
тах відбулися перші бої Січових стрільців з царськими військами. Влітку 1915 р.
Січові стрільці вступили в прикарпатські міста Болехів і Галич. Російські війська
відступили, але в липнісерпні 1916 р. в результаті прориву російських військ
під командуванням генерала О. Брусилова на Прикарпаття прийшла нова
російська окупація.
Під впливом лютневої демократичної революції в Росії на фронтах Першої
світової війни почалися бродіння серед солдатів. 12 квітня 1917 р. в м. Ко
сові на Гуцульщині утворилася перша на Прикарпатті Рада, до складу якої
увійшли російські солдати і робітники місцевої солеварні. Літомвосени 1918 р.
у багатьох населених пунктах Прикарпаття за участю УСС відбулися народні
віча, на яких було висловлено побажання об'єднання всіх українських земель
в одну незалежну державу МатірУкраїну.
1 листопада 1918 р. після збройного повстання у Львові під орудою
Д. Вітовського (уродженця села Медуха Галицького району) влада перейшла
до рук Української Національної Ради, яку підтримали військові загони, що стали
основою для створення Української Галицької армії (УГА). Після проголошення
Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) в ході польськоукраїнської
війни війська УГА змушені були залишити Львів і Тернопіль, а уряд ЗУНР пере
їхав в кінці грудня 1918 р. до Станіслава. Сюди, в тимчасову столицю, приїхав
і президент УНР доктор Євген Петрушевич. З січня 1919 р. Українська Націо
нальна Рада ЗУНР у Станіславі схвалила історичний Універсал про злуку з Ук
раїнською Народною Республікою (УНР). Делегацію ЗУНР до Києва очолив
відомий громадськополітичний діяч, віцепрезидент Лев Бачинський. 22 січня
1919 р. на Софійській площі в Києві Директорія УНР за участю представників
уряду з м. Станіслава проголосила Акт злуки всіх українських земель в єдину
соборну Українську державу.
В умовах демократичної діяльності уряду ЗУНР, що перебував у стані війни, в
Станіславі діяли різні політичні сили. Так, в лютому 1919 р. відбулася перша
крайова конференція КПСГ, яка заснувала Комуністичну партію Східної Галичи
ни (з 1923 р. — КПЗУ), а 30—31 березня в Станіславі пройшов І з'їзд Робітничо
селянського союзу. Тоді ж було засновано опозиційну до уряду ЗУНР газету «Рес
публіканець», редактором якої став житель м. Станіслава Д. Дем'янчук.
Весною 1919 р. за підтримки країн Антанти продовжували наступ польські
війська генерала Галлера. 24 травня в Станіславі відбулося повстання бойо
виків польської військової оргінізації, й уряд ЗУНР змушений був відступити
разом з УГА в Східну Україну.
У червні 1920 р. на Прикарпаття прибула представницька місія від країн
Антанти з метою підписання меморіалу про приєднання Східної Галичини до
поміщицької Польщі, яка, власне, вже була захоплена силою зброї.
В наступні роки населення Прикарпаття під керівництвом різних політи
чних сил неодноразово виступало проти польського окупаційного режиму,
що призводило навіть до збройних сутичок. Восени 1930 р. силами польських
військ і поліції в Галичині проведено пацифікацію, тобто збройне втихоми
рення населення. У 1934 р. декретом президента Польщі створено концтабір
в Березі Картузькій, в'язнями якого були переважно українські громадяни
різних політичних поглядів.
Після остаточної окупації Прикарпаття військами поміщицької Польщі, за
новим адміністративним поділом, м. Станіслав стало воєводським центром,
до якого були приєднані приміські села КнягининГірку та КнягининКоло
нію. В місті налічувалося тоді 4 475 будинків.
У Станіславі в міжвоєнний період діяло 18 підприємств, на яких було за
діяно всього 950 робітників із 60 тисяч мешканців міста. Крім того, в місті
працювало понад 1 тис. ремісників, і лише 91 із них — українець.
На початку 30х років магістрат міста організував відбудову в стилі кон
структивізму і модерну зруйнованої в роки Першої світової війни ратуші, а
також приміщення пошти в центрі міста. У 1932 р., за статистичними дани

ми, в місті діяло 1 565 торговельних закладів, з яких 55 — українських. Що
року відбувалися 4 великі ярмарки, а щочетверга проходили місцеві торги.
Серед культурноосвітніх подій цього періоду привертає увагу видання в
Станіславі в 1930—1935 рр. Української загальної енциклопедії в 3х томах.
Є також відомості про те, що у 1929 р. до фондів музею Станіславської ду
ховної семінарії поступило протягом року 810 експонатів, зокрема стародру
ки, рукописи, археологічні пам'ятки Галицької княжої доби.
З початком Другої світової війни, коли Німеччина здійснила напад на
Польщу, вступ Червоної армії 17 вересня на територію Західної України був
сприйнятий українським населенням як акт визволення. Принаймні в перші
дні перебування радянських військ їх зустрічали з квітами, червоними і си
ньожовтими прапорами. На хвилях ейфорії 22 жовтня 1939 р. відбулися ви
бори до Народних Зборів, на яких було обрано 313 депутатів від Прикарпат
тя. 26—27 жовтня 1939 р. у Львові Українські Народні Збори Західної України
ухвалили включити Західну Україну до складу УРСР.
В грудні 1939 р. на території Західної України встановлено новий адміні
стративний поділ: утворено 6 областей, в т. ч. Станіславську (ІваноФранків
ську), які поділено на райони. Але одночасно з цим новий радянський ре
жим, особливо органи НКВС почали переслідування та арешти національ
нополітичних та культурноосвітніх діячів, навіть членів товариства «Про
світа» та Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ). Послідували масові ви
везення в Сибір, зокрема польських колоністів.
Всього з осені 1939 р. до весни 1941 р. було депортовано, виселено і ви
везено без суду і слідства із Західної України понад 1 млн чоловік. Разом з
тим, враховуючи ситуацію передвоєнного стану, сталінські поплічники не
могли застосувати в повну силу русифікаторський тиск на місцеве населен
ня. На той час в українських школах навчалося понад 200 тис. учнів.
На початку Другої світової війни, після вступу регулярних військ Червоної
армії до Станіслава, вже 23 вересня було проведено перше засідання міської
управи, на якому створені радянські виконавчі органи місцевої влади. Нова
радянська влада намагалася показати свої переваги у соціальноекономіч
ному плані над попереднім польським окупаційним режимом. В місті було
відкрито цілу низку українських середніх шкіл та створено в 1940 р. перший
на Прикарпатті Станіславський учительський інститут (нині — Прикарпат
ський національний університет ім. В. Стефаника). Того ж року в Станіславі
було створено Гуцульський ансамбль пісні і танцю, а 1 травня на базі Покут
ського музею відкрито теперішній ІваноФранківський обласний краєзнав
чий музей.
Та ці здобутки були затьмарені репресивними діями органів НКВС, котрі

Делегація українських діячів Галичини, які брали участь у відкритті пам’ятника
І. Котляревському в Полтаві 13 вересня 1903 р. У центрі — керівник делегації
Ю. Романчук; вверху стоїть письменник В. Стефаник, а внизу сидить
на ослінчику лікар$окуліст з м. Станіславова Я. Грушкевич. У 1919 р. В. Стефа$
ник також був у Києві під час проголошення Акту злуки ЗУНР з УНР

Будинок ратуші на початку ХХ ст.

Сучасна споруда міської ратуші
в м. Івано$Франківську
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Степан Бандера (1909—1959)

Могила Степана Бандери у Мюнхені,
Німеччина
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розпочали арешти кращих представників української інтелігенції, звинува
чуючи їх у націоналізмі. В 1941 р. був заарештований і ув'язнений в Станісла
вській тюрмі батько Степана Бандери, священик грекокатолицької церкви
Андрій Бандера. В цій тюрмі напередодні війни були розстріляні сотні полі
тичних в'язнів, яких більшовики не встигли до приходу німецькофашистських
загарбників вивезти до Сибіру. Влітку 1941 р. їх під покровом ночі вивезли і
таємно закопали на околиці обласного центру в сумнозвісному нині Дем'я
новому Лазі. Лише 29 жовтня 1989 р. на цьому місці за участю багатьох де
сятків тисяч жителів ІваноФранківська і Прикарпаття відбулося урочисте пе
репоховання жертв сталінських репресій.
З початком Великої Вітчизняної війни в липні 1941 р. територія краю була
окупована спершу угорськими, а потім і німецькофашистськими військами.
Нові окупанти, сподіваючись на лояльність місцевого населення, включили
Прикарпаття до цивільної Генеральної губернії Польщі під владою генерал
губернатора Франка.
22 червня 1941 р. ворожі літаки бомбардували Станіславський залізни
чний вокзал, а вже 2 липня місто було окуповане фашистськими загарбника
ми, які відразу ж почали вводити так званий «новий порядок». Вони спочатку
зруйнували в міському парку пам'ятник на честь 500річчя Грюнвальдської
битви (встановлений у 1910 р.), а потім гестапо взялося за створення в місті
трьох «таборів смерті», в яких за три роки окупації загинуло 127 тис. чоловік,
в основному, мирного населення. Через так звану «біржу праці» в Німеччину
на примусові роботи були вивезені зі Станіслава майте 18 тисяч чоловік. За
розпорядженням шефа Станіславського гестапо полковника Ґанса Крігера,
в 1941 р. були розстріляні керівники та учасники антифашистського підпілля
Ю. Безкровний, О. Смеречук, а також жителі приміського с. Опришівці Ва
силь і Дмитро Майданські, котрі ще в 30ті роки боролися проти окупації краю
поляками.
Ще одна сумна подія відбулася у неділю, 14 листопада 1943 р., в міському
Українському театрі ім. Івана Франка, коли під час вистави «Шаріка» гестапо
через провокацію арештувало 140 глядачів. 27 заручників після короткого
суду були розстріляні 17 листопада під стіною єврейської божниці. Очеви
дець цієї трагедії Василь Яшан із сумом згадував: «Під час розстрілу всі в'язні
поводились поважно і гідно. Майже всі молилися, дехто кидав оклик «Слава

Пам’ятник Степанові Бандері
у Старому Угринові

Пам’ятник воїнам УПА
у с. Стопчатові Косівського р$ну

Україні!», а одна десятка заінтонувала наш національний гімн і з його звука
ми загинула».
Три роки тривала гітлерівська окупація Станіславщини. Спочатку місцеве
населення після відступу більшовиків сподівалося під керівництвом ОУН, що
вийшла з підпілля, відновити українську державність, і 30 червня 1941 р. у
Львові було сформовано Українське Державне Правління на чолі з Яросла
вом Стецьком. Та гітлерівське командування не тільки розпустило український
уряд, а й вдалося до переслідувань, арештів і масових примусових вивозів
населення до Німеччини на роботу. За цих умов поширюється партизанське
підпілля в області, яке пов'язане як з ОУН, так і з діяльністю антифашист
ської боротьби з боку кількох комуністичних організацій на чолі з Ю. Безкров
ним, І. Голубцовим, що діяли в Станіславі, Заболотові, а також в селах Кіна
шеві, Конюшках, Річці.
1943 р. на Станіславщині за участю ОУН були створені збройні загони Ук
раїнської Народної Самооборони (УНС), які влітку почали військові дії проти
німецьких окупантів. Новостворені відділи УНС були включені до УПАЗахід.
На цей рік припадає створення дивізії «Галичина», а також відомий Карпат
ський рейд партизанів під проводом С. Ковпака.
Разом з тим, офіційна німецька окупаційна влада в Галичині, зокрема на
Прикарпатті, посилювала карні репресії, які переросли у смертний терор.
За період окупації фашисти знищили на території Прикарпаття близько 224
тисяч жителів і понад 68 тисяч людей вивезли на роботу до рейху.
В роки Другої світової війни понад 100 тисяч уродженців Прикарпаття во
ювали в складі Радянської армії проти німецьких окупантів, і з них близько 20
тисяч загинули в боях.
Звільнення області Червоною армією в 1944 р. здійснювалося майже
півроку. Це пояснюється тим, що гітлерівці створили значну лінію оборони
вздовж другої за величиною в Україні річки Дністер, а також по вершинах
Карпатських гір.
В останній декаді липня 1944 р. Червона армія вела бої на підступах до
Станіслава, який був остаточно звільнений від німецькофашистських загар
бників 27 липня. В боях за обласний центр загинуло 509 радянських бійців.
На території області під час кровопролитних боїв за її звільнення полягли
близько 16 тисяч радянських воїнів 31 національності.

Представники славного роду Шухевичів з усього світу зібралися
в родинному колі. 10 липня 2005 р., с. Тишківці Городенківського р$ну.
В центрі – Юрій Шухевич (з топірцем)

Роман Шухевич,
головний командир УПА

Пам’ятник головному командиру УПА Роману
Шухевичу (генерал Тарас Чупринка)
в с. Тишківцях Городенківського району
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Меморіальна дошка патріоту Олексі Гірнику
в м. Богородчани

Пам’ятник полковнику УПА
Василю Андрусяку в м. Снятині
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Після звільнення краю від німецьких окупантів тут було відновлено радян
ський режим. В післявоєнний період більшовицької окупації значна частина
населення до початку 50х років підтримувала діяльність УПА. Одночасно в
області командноадміністративними методами було створено 616 колгоспів,
які об'єднували понад 166 тисяч селянських господарств. В складній полі
тичній обстановці національновизвольного руху здійснювалися процеси по
відбудові економіки і культурноосвітньої сфери. З цього приводу була прий
нята урядова постанова, яка передбачала відродження і технічну реконст
рукцію галузей промисловості, що склалися історично: лісової, хімічної, на
фтодобувної, а також машинобудівної, будівельної індустрії, енергетики. Ра
зом з тим, не тільки завдяки урядовим постановам і соцзмаганню, але й пра
цьовитості українського народу в 60—80х роках на Прикарпатті вже діяло
200 промислових підприємств, які виробляли продукції на суму понад 3
мільярди карбованців (в цінах 1987 р.).
Відразу ж після війни розпочалася відбудова зруйнованого народного гос
подарства. З метою встановлення чисельності людських жертв та завданих
економічних збитків була створена Станіславська обласна надзвичайна дер
жавна комісія по розслідуванню злодіянь німецькофашистських загарбників.
Серед промислових підприємств міста Станіслава повністю був зруйнова
ний паровозоремонтний завод, а серед навчальних закладів — спалений го
ловний корпус учительського інституту.
Післявоєнне життя в місті поступово налагоджувалося. Серед освітніх зак
ладів було відкрито в 1945 р. медичний інститут (тепер університет). В 1947 р.
для підготовки столярів художніх меблів створено училище, яке нині реорга
нізоване у вище художньотехнічне училище № 3.
В 1954 р. розпочато газифікацію міських квартир природним газом, а трохи
пізніше започатковано будівництво першого житлового мікрорайону по
вул. Московській (нині Бельведерській).
В наступні десятиліття історична хроніка обласного центру досить наси
чена подіями соціальноекономічного розвитку. Серед них варто виділити
спорудження в 1962 р. на південній околиці міста, в Опришівцях, нового при
міщення аеропорту, яке повністю перебудоване в 1990 р. В 1967 р. було
відкрито третій ВУЗ міста — ІваноФранківський інститут нафти і газу, те
перішній широковідомий технічний національний університет.
В політичному плані, не дивлячись на важкий ідеологічний комуністичний
пресинг, національно свідомі жителі міста виступали проти командноадмі
ністративної тоталітарної радянської системи. Так, в 1965 р. органи КДБ заа
рештували за антирадянську діяльність правозахисника і дисидента Вален
тина Мороза, який працював викладачем педінституту. Через таку саму при
чину був звільнений з роботи викладач цього ж ВУЗу Петро Арсенич.
З інтересом було також сприйнято місцевим українським населенням по
відомлення про те, що у травні 1965 р. після багаторічної підготовки в ук
раїнській діаспорі прийнято рішення про публікацію «Альманаху Станіслав
ської землі», перший том якого вийшов у 1975 р.
Серед культурної хроніки міста початку 80х років привертає увагу подія,
пов'язана з відкриттям 16 травня 1980 р. на базі теперішнього Прикарпат
ського національного університету імені В. Стефаника Музею історії освіти
Прикарпаття, якому в 1983 р. присвоєно звання «Народного». Організато
ром і першим його завідуючим був головний історик міста ІваноФранківська,
заслужений працівник культури України, кандидат історичних наук Богдан Гав
рилів.
З 1985 року, внаслідок перебудови, започаткованої М. С. Горбачовим, все
більшої гласності набувають демократичні процеси. В політичній боротьбі
мирним шляхом більшовицьке ярмо зазнало краху, зокрема після придушен
ня відомого державного заколоту в серпні 1991 р. Вже на виборах до Вер
ховної Ради УРСР від Прикарпаття навесні 1990 р. були обрані депутати з
демократичними поглядами, а в більшості місцевих рад прийшли до влади
некомуністичні сили.
Поступово український національний прапор замайорів не лише на чи
сленних мітингах і демонстраціях, але й на громадських будинках. Зарод
жується демократична преса, зокрема газети «Галичина», «Новий час», «За
хідний кур'єр», відбувається масовий вихід людей із лав КПРС.
Ще до створення восени 1989 р. в області перших осередків Народного
руху України почався нелегкий шлях організованої боротьби за національне
відродження, яке очолила прогресивно настроєна українська молодь, що
об'єдналася спочатку в культурнонаукове товариство «Рух», а потім товари
ство «Меморіал» та Товариство української мови ім. Т. Шевченка. Так, 16 жов

тня 1990 р. на знак солідарності з голодуючими студентами в Києві й на знак
протесту проти залишків компартійної влади на Покутті четверо людей в
Снятині з ініціативи молодого патріота В. Чипиги почали голодовку. Ця акція
закінчилася звільненням з посади голови районної ради Кованцева, а заод
но і демонтажем пам'ятника Леніну.
Перебудовчі демократичні процеси реально почали реалізовуватися в
духовному житті українців Прикарпаття лише в 1989—1990 рр. Восени 1989 р.
в обласному центрі створюються осередки Народного руху України. 14 жов
тня 1989 р. в ІваноФранківську відбулася установча конференція обласно
го товариства «Меморіал». В січні 1990 р. в місті вперше був піднятий на Віче
вому майдані український національний прапор. 13 травня 1990 р. вийшов
перший номер газети «Галичина», яка стала первістком демократичної пре
си Прикарпаття періоду національного відродження.
Серед найважливіших подій в новітній історії міста варто виділити прове
дення тут 26 червня 1992 р. з ініціативи Братства УПА обласної наукової кон
ференції, присвяченої 50річчю створення Української повстанської армії
(УПА); 6 січня 1993 р. до ІваноФранківська прибув Президент України Ле
онід Кравчук, який взяв участь у презентації Прикарпатського університету.
Нині у цьому ВУЗі працює 750 викладачів, серед яких академіки Б. К. Оста
фійчук, В. І. Кононенко, І. А. Климишин, В. В. Грабовецький, М. Г. Стельмахо
вич, М. В. Кугутяк, В. Г. Матвіїшин, 60 докторів наук, професорів, 420 канди
датів наук, доцентів. Науковці даного, першого в незалежній Україні універ
ситету взяли активну участь в роботі І світового конгресу гуцулів, який роз
почав свою роботу 16 серпня 1993 р., а восени цього ж року на базі універ
ситету відбулася наукова конференція, присвячена 75річчю ЗУНР, матеріа
ли якої були опубліковані окремою книгою.
Не дивлячись на економічні труднощі, демократичні сили міста доклали
немало зусиль до відкриття першої в обласному центрі української гімназії,
колектив якої в лютому 1994 р. святкував входини до нового приміщення в
мікрорайоні Пасічна, яке звели словацькі будівельники.
Другі демократичні вибори в місті відбулися 26 червня 1994 р., на яких
головою ІваноФранківської міської ради був обраний Богдан Борович. Зго
дом обиралися Зиновій Шкутяк та Віктор Анушкевичус. Є сподівання, що че
рез реформування економіки наше місто буде й далі розвиватися.
Сьогодні ІваноФранківськ має розгалужену інфраструктуру шляхів спо
лучення, а в самому місті налічується понад 500 вулиць. В обласному центрі
руками працьовитого прикарпатського люду збудовано 46 заводів і фабрик,
зосереджено 500 організацій і установ.

Колона Івано$Франківської міської організації НРУ під час акції за національне
пробудження населення Східної України на Хрещатику в Києві, серпень 1990 р.

Пам’ятник полковнику Семену Височану
в с. Отинія Коломийського району

Перезахоронення жертв
комуністичного терору в Дем’яновому Лазі
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Відкриття пам’ятника В’ячеславу Чорноволу
в Івано$Франківську. 25 вересня 2005 р.
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За останні десятиріччя свого розвитку ІваноФранківськ перетворився у
найбільший після Львова адміністративний, економічний і культурний центр
західноукраїнських земель. Місто розташоване лише за 30 км від початку
Карпатських гір, на висоті 244 м над рівнем моря. Його площа становить
близько 50 кв.км, а населення за останні 25 років зросло в 2,5 рази і досягає
чверть мільйона чоловік.
Як і кожне середньовічне місто, тим більше з привілеями магдебурзького
права, Станіслав мав свій герб, який кілька разів видозмінювався. В основу
малюнка герба була поставлена відчинена міська брама з трьома бойовими
вежами. Цей архітектурний сюжет зберігся в зображеннях гербів і печаток
міста й у наступні століття. В центрі герба обов'язково виводився геральди
чний знак магнатів Потоцьких, власників міста Станіслава, — пилява. Зрозу
міло, що в наші дні національного відродження автор нового модифіковано
го герба Іван Марчук замінив його зображенням Святого архістратига Ми
хаїла, який був символічним опікуном і покровителем міста. Тим більше, що
архангел Михаїл здавна вважається українською геральдичною фігурою,
щоправда, поширеною більше на Східній Україні.
Але 1 квітня 1995 р. ІваноФранківська міська рада народних депутатів
ухвалила зображення нового великого герба міста у виконанні художника
І. Марчука. Тут за головну геральдичну фігуру використано, як і в попередніх
гербах, фортечну стіну з трьома вежами і відкритою брамою, де і вміщено
зображення архістратига Михаїла, котрий охороняє вхід до міста. Зображен
ня кам'яної корони над традиційним центром символічно засвідчує, що Івано
Франківськ належить до європейських міст. З обох боків щит із зображенням
герба підтримують чорні галки з коронами, які символізують галицьку зем
лю, де була заснована фортеця, а потім і м. Станіслав. Таким чином, якщо
проблема з прийняттям герба і навіть прапора міста в наші дні нарешті вирі
шена, не викликає сумніву здебільшого і дата заснування, чи, вірніше, про
голошення міста (7 травня 1662 р.), проте час від часу жителів міста хвилює
доцільність перейменування м. Станіслава в 1962 р. на ІваноФранківськ. Але,
на щастя, з кожним роком стає все менше захисників історичної назви міста,
яка проіснувала 300 років і символізувала на українській землі не тільки ім'я
магнатів Потоцькихзавойовників, але й мала увіковічнювати топонімічну
польську назву. Зрозуміло, що в радянські часи комуністичні ідеологи підхо
дили до цієї проблеми більше з класових позицій, аніж з національних. До
речі, 5 лютого 1994 р. республіканська газета «Голос України» опублікувала
матеріали з архіву під заголовком «Сталін у Станіславі, звісно, ніколи не був»,
де містилося повідомлення, що ще в жовтні 1949 р. М. Хрущов просив у Ста
ліна дозволу «переименовать город Станислав в город Сталинокарпатск».
Пізніше були пропозиції назвати місто Прикарпатськом, але остаточно вирі
шили увіковічнити ім'я Великого Каменяра, життя і діяльність якого були тісно
пов'язані як з містом, так і з краєм в цілому.
9 листопада 1962 р. була прийнята урядова постанова про переймену
вання на честь 300річчя заснування м. Станіслава в м. ІваноФранківськ.
Лише через 33 роки, в серпні 1995 року, на одному з центральних майданів
обласного центру було встановлено великий пам'ятник на честь патрона міста
Івана Франка. Взагалі на території ІваноФранківської області під охороною
держави знаходиться понад 4 тисячі пам'яток історії та культури. За хроно
логічнотематичним принципом їх можна розділити на такі групи:
 археологічні пам'ятки. Вони представлені чисельними палеолітичними
та неолітичними поселеннями, особливо в селах, які прилягають до Дністра,
а також пам'ятками землеробськоскотарських племен комарівської, липець
кої культури, слов'янськими стоянками білих хорватів — їх поховання (кар
патські кургани), а також давньоруські городища виявлені в десятках міст і
сіл Прикарпаття;
 пам'ятники історії та культури часів Київської Русі та стародавнього Га
лича. Саме м. Галич багате на визначні місця. Тут збереглися залишки фун
даменту Успенського собору XII ст. та місце поховання галицького князя Яро
слава Осмомисла, яке було знайдене в 30х роках XX ст. видатним україн
ським археологом Я. Пастернаком. З наземних споруд домонгольського пе
ріоду збереглася тільки будівля церкви Пантелеймона, збудована 1200 року;
 історикоархітектурні пам'ятки Прикарпаття найбільш чисельні в Україні.
Вони налічують понад 600 об'єктів дерев'яної та мурованої архітектури в
культових та цивільних спорудах. Досить відомими є дерев'яні храми Гу
цульщини, зокрема хатигражди, які представлені в скансенахмузеях під
відкритим небом в Києві, Львові, Ужгороді, Чернівцях, Крилосі. Найбільш
знаний в Україні Історикоархітектурний музей Манявський скит — колишній

і нині діючий чоловічий монастир початку XVII ст. в с. Манява Богородчан
ського району;
 історикокультурні пам'ятники, встановлені на честь видатних діячів та
подій. Ці пам'ятники історії, включаючи і некрополь Прикарпаття, становлять
найбільш значну групу. В краї вшановано пам'ять відомих діячів С. Бандери,
Р. Шухевича, Д. Вітовського, М. Грушевського та інших представників націо
нальновизвольного руху. В області встановлено 180 пам'ятників Т. Шевченку
і 70 пам'ятників та меморіальних таблиць в честь І. Франка, чиє ім'я носить
наш край. Серед національних героїв України в післявоєнні роки найкраще вша
нована пам'ять видатного керівника карпатських опришків Олекси Довбуша.
За останні роки відновлено і впорядковано більшість могил Українських Січо
вих стрільців та вояків Української повстанської армії.
Через осмислення правдивої української історії, духовне збагачення і
національне відродження сучасники творять нові сторінки літопису При
карпаття. Тому не випадково, що після історичного проголошення 24 сер
пня 1991 р. в Києві Акту про державну незалежність України на Всеукраїн
ському референдумі 1 грудня 1991 року, понад 98 % жителів Прикарпаття
ствердили вікове прагнення українського народу будувати свою незалеж
ну державу.

Освячення пам’ятника Дмитру Вітовському
в с. Медуха Галицького району, 1997 р.

Пам’ятник Івану Франку на вул. Незалежності в м. Івано$Франківську

Автор: доцент, кандидат історичних наук,
заслужений працівник культури України,
голова Івано$Франківської обласної органі$
зації Всеукраїнської спілки краєзнавців,
головний історик м. Івано$Франківська
Богдан Гаврилів
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Культура Івано Франківщини є самобутньою і неповторною барвою в куль
турно мистецькій палітрі України. Прикарпаття дало потужну когорту вчених,
філософів, провідних громадських, політичних діячів, відзначилося видатни
ми зразками усної народної творчості, літератури, архітектури, скульптури
та багатьох інших галузей мистецтва.
Так, ще в період Київської Русі культура Прикарпаття розвивалася як скла
дова частина культури давньоруської народності. Ряд археологічних знахі
док свідчить, що у VIII—IX ст.ст. високого рівня досягли ковальська справа,
деревообробне, гончарне і косторізне ремесла, ткацтво. Крім того, з'явили
ся перші рукописні книги, призначені для церковного богослужіння, житія свя
тих тощо.
Після феодальної роздробленості на теренах Прикарпаття швидкими тем
пами розвивалось і шкільництво. Створювалась ціла мережа шкіл, опікун
ство над якими взяли на себе навіть князі (особливо Володимирко та Яро
слав Осмомисл); відкрилася бібліотека, що стала однією з найкращих на Русі.
У кінці XII—XIІІ ст.ст. освіта переживала новий етап свого розвитку, ще більш
інтенсивніший. Про це свідчить ряд археологічних знахідок того часу. Так,
археологами було виявлено в Галичі, Коломиї, Городенківщині та в інших
містах величезну кількість писал, виготовлених із різного матеріалу: від брон
зи, заліза до кістки, якими учні вишкрябували на покритій воском дощечці
літери. Тоді в Галичі запрацювала і вища школа, в якій готувались кадри кня
зівської адміністрації та вищого духовенства.
У цей період з'являється ряд Євангелій (Галицьке євангеліє 1144 року,
Євангеліє 1226 року), рукописних книг, серед яких були надзвичайно дорогі,
прикрашені ініціалами, мініатюрами, заставками, оковані золотом, перлами
і коштовним камінням. Оригінальною висококультурною писемною пам'ят
кою ХІІІ ст. став Галицько Волинський літопис, що охоплював події з 1201 по
1292 рік і мав світський характер. Серед багатьох цікавих історичних імен у
літописі згадуються троє тодішніх галицьків діячів культури — «премудрий
книжник» Тимофій, «хитрець» Авдій і «словутний співець» Митуса. До цього
ряду слід віднести і відомого скульптора ХІІІ ст. Бакуна, вершиною творчості
якого став Георгіївський собор (1230—1234 рр.).
Швидкими темпами в цей час розвивались архітектура, живопис, юве
лірна справа та ін. Урбанізація сприяла будівництву міських укріплень,
різного роду цивільних і культових споруд, зокрема князівських і боярських
палаців, церков тощо. За часів князя Ярослава Осмомисла збудовано кня
зівський двір, до якого входили палац, білокам'яний Успенський кафед
ральний собор.

Речі з сарматських поховань ІІ ст. до Р. Хр.,
с. Острівець Городенківського рну
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Посуд трипільської культури із розкопок

З правлінням Ярослава Осмомисла (1153—1187 рр.), який всіма засоба
ми тогочасного мистецтва хотів утвердити велич Галицького князівства, по
чинається ще один етап розвитку галицького зодчества. Найяскравішою па
м'яткою, вершиною сакрального мистецтва того часу став споруджений кня
зем у 1157 році Успенський кафедральний собор, який після Київської Софії
і Десятинної церкви був третім за величиною (чотиристовпний храм
(32,5х37,5 м) з трьома галереями) в княжій Україні. План собору (квадрат зі
вписаним у нього рівнораменним хрестом з купольним перекриттям) відпо
відав всім вимогам візантійського стилю. У східній частині притвору знахо
дилася захристія, у західній — баптистерій хрещальниця (при його розкоп
ках знайдено фрагмент кам'яної хрестильниці), до якого прилягала зі сходу
каплиця з власною апсидою. На думку визначного дослідника архітектури
Г. Вагнера, Успенський собор мав принаймні 5 куполів, що символізували
особу Ісуса Христа та чотирьох євангелістів — Матвія, Марка, Луку, Івана.
Інша група дослідників у спробі графічної реконструкції Успенського со
бору поміщує на центральному купольному перекритті над головним нефом
і трансептом єдиний купол, що піднімався на невисокому підбаннику. Одна
баня на храмі символізувала Єдиного Бога.
Основна відмінність Успенського собору від ранніх галицьких церковних
пам'яток полягає в його абсолютно вдосконаленому, стилізованому харак
тері. Входи храму були прикрашені декорованою різьбою перспективних
порталів, де використовувались консолі та рельєфи з антропоморфними і
зооморфними зображеннями, над якими піднімався рельєфний тимпан. Крім
того, напроти середньої апсиди розміщувався престол, над яким височів на
чотирьох колонках ківорій. У бічних апсидах знаходився жертовник та дия
конник.
Внутрішні стіни собору розмальовувалися фресковим живописом. Паліт
ра галицьких малярів складалася з рожевої, попелясто синьої, помаранче
вої, білої, жовтої, червоної, бурячкової і зеленої фарб.
Останні дослідження, проведені Ю. Лукомським, дають підстави припуска
ти, що підлога собору поєднувала кам'яне мощення монолітних плит із мозаї
чними ділянками полив'яних плиток квадратної і трикутної форм, які мали різно
манітні рельєфні зображення. Практично всі полив'яні плитки мають рельєфи,
обрамлені колом у чотирикутнику. Земля — це прямокутник, над яким розта
шоване кругле склепіння — Небо. Зооморфні зображення пантери, грифона,
єдинорога символізували образ Ісуса Христа. Окрему групу плиток склада
ють ті, що мають зображення фантастичних птахів з пророслими хвостами (на
приклад, птах фенікс, що символізував воскресіння Христа).
Підлога Успенського собору виражала символ райського саду, зображе
ного зеленим кольором. Інший колір плиток — жовтий — переносив серед
ньовічну людину в сферу духовних сутностей. Одним словом, собор був над
звичайно пишним, кругові галереї разом з витонченими підкупольними ко
лонами надавали йому характеру зали урочистостей. На думку художника
М. Фіголя, така внутрішня краса свідчить про те, що в ньому володарі Галича
приймали найпочесніші західні місії.
До нашого часу частково збереглася церква Пантелеймона (остання
чверть ХІІ ст.). Церква розташована на високому (60 м) правому березі
Дністра, при впадінні в нього р. Лімниці. Залишки земляних укріплень, вигід
не географічне розташування, контроль над давньою дорогою через Дністер
до дитинця давнього Галича вказують на існування тут укріпленого форпосту —
монастиря або боярського двору.
У кам'яній орнаментиці церкви Св. Пантелеймона знайшли подальший
розвиток традиції галицької монументальної архітектури. Аналогії до цієї па
м'ятки зустрічаються в романських будівлях півдня Німеччини та Угорщини.
Особливою вишуканістю декору відзначається перспективний портал у за
хідному фасаді храму, який кілька разів перебудовувався.
У ІХ—ХІV ст.ст. на території Галицької землі високого розвитку досягли ко
вальська, ювелірна і гончарна галузі ремесла. Але вже в другій половині
ХІV ст., в час, коли Прикарпаття ввійшло до складу Польщі, спустошувалось
частими набігами татар, спостерігається уповільнення його культурного роз
витку. Проте навіть тоді знаходяться ті, хто активно проводить культурно ос
вітню та суспільно політичну роботу — церковні братства. Вони створювали
притулки для бідних, лікарняні заклади, особливу увагу приділяли школам,
розвитку друкарства, поширенню полемічної літератури тощо.
Видатних діячів на Прикарпатті виховали Острозька слов'яно греко ла
тинська колегія і Львівська братська школа. Крім того, переломним момен
том стала поява друкованих книг. Так, першодрукар І. Федоров видає у Львові

Першодрукар Іван Федоров

«Літургікон, або Служебник».
Львів, друкарня Андрія Первозванного
при храмі Успення Богородиці, 1759 р.

29

«Апостол» і «Буквар», а також здійснює перший повний переклад Святого
Письма на старослов'янську мову — в 1491 році в краківській друкарні вихо
дять друком перші п'ять книг цією мовою.
У літературному житті к. ХVІ—поч. ХVІІ ст., коли основну увагу було зосе
реджено на церковно релігійних суперечках, на полеміці між уніатськими
(греко католицькими) і православними публіцистами, з'являються твори
П. Скарги, І. Вишенського, Й. Княгиницького. Провісниками національного
відродження стають П. Беринда («Учительноє євангеліє»), Л. Зизаній («Гра
матика словесна», буквар «Наука читанню і розумінню письма словєнскаго»,
«Церковно український словник», переклади з грецької творів І. Златоуста,
А. Кесарійського та ін.), С. Зизаній («Катехізис», «Ізложеніє о вірі», «Казаніє
Святого Кирила»). У цей час зароджується і театральне мистецтво: з'явля
ються шкільна драма та інтермедії, поширюється ляльковий театр — вертеп.
Серед усної народної творчості популярним жанром стають коломийки (їхній
зміст наповнений найрізноманітнішими сюжетами: від інтимних і до таких,
що розкривають настрої соціального життя), історичні, соціально побутові,
ліричні пісні, балади, легенди, перекази тощо. Знаходить своє місце в літе
ратурі й козацька тематика, що виражається в оспівуванні козаків за їх відва
гу, доблесть, самопожертву заради визволення Батьківщини з під влади чу
жоземних поневолювачів. До цієї тематики додаються, особливо після оп
ришківського руху, численні пісні, легенди, перекази про опришків, Олексу
Довбуша.
1662 роком датується перший (дерев'яний) станіславський костел Непо
рочного Зачаття Пресвятої Діви Марії, а 1699 року його було піднесено до
гідності колегіати, фундатором якої стали Потоцькі. Капітул колегіати, що
складався з прелатів, каноніків і вікаріїв, опікувався також відкритою при ко

Церква Св. Пантелеймона
після реставрації (1998 р.)

Пам’ятний знак «Давній Галич» в с. Крилос
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стелі школою — філією Краківскої академії. На початку 1670 х років Андрій
Потоцький розпочав будівництво мурованої базилічно купольної тринавної
святині у стилі бароко з елементами ренесансної архітектури. У ІІ половині
XVIII ст. храм прикрасили барочними скульптурами Матвія Полейовського.
Перлиною архітектури Івано Франківська є греко католицька катедра, в
якій ікони та настінний розпис виконали відомі українські художники А. Ма
настирський і М. Сосенко. Первісно це був єзуїтський храм, зведений у стилі
австро баварської архітектурної школи (шатроподібні завершення веж за
позичені з гуцульської дерев'яної архітектури).
Наступним етапом культурно історичного розвитку Прикарпаття стає пе
ріод кінця ХVІІІ—першої третини ХХ ст. Коли в 1772 р. вся Галичина увійшла
до складу Австрії, край став потерпати від політики правлячих кіл, польської
шляхти, спрямованої на національне і соціальне поневолення, переслідуван
ня української культури, яка лише на початку ХІХ ст. починає відроджуватися.
Активну участь у національному відродженні беруть представники української
інтелігенції.
Законом від 18 червня 1813 р. австрійський уряд перекладає на плечі се
лянства утримання шкіл, чим загальмує розвиток початкової освіти на довгі
роки. На її захист розгортається і посилюється рух, очолюваний галицьким
вченим І. Могильницьким.
Навіть після скасування панщини в Західній Україні в 1848 р. становище в
сфері освіти не покращується. Але стараннями української інтелігенції чис
ло шкіл (переважно однокласних і двокласних) з українською мовою навчан
ня починає зростати. Навчання ж у гімназіях (три в Станіславові та одна в
Коломиї) здійснювалося виключно польською мовою і лише в коломийській
були паралельні українські класи.
Про національну дискримінацію українців у сфері освіти свідчить і
складність, з якою відкрилися приватні українські гімназії в Городенці, До
лині та Рогатині. Полонізація українського населення передбачала також руй
нування українського державного і приватного шкільництва. За таких умов
36,6 % населення Прикарпаття не вміло читати й писати. Малодоступною
через високу оплату була для народу також середня і вища освіта. На тери
торії Прикарпаття на кінець 30 х років ХХ ст. діяли 10 гімназій (серед яких
лише у двох навчання велося українською мовою) і три польські семінарії.
Крім того, діяло ще 13 приватних гімназій і 3 семінарії, де навчалися діти за
кошти своїх батьків.
У другій половині ХІХ—поч. ХХ ст. значну культурно просвітницьку роботу
серед жителів Прикарпаття проводили місцеві організації галицьких това
риств «Руська бесіда» і «Просвіта». Активно діяли і спортивно культурні орга
нізації «Сокіл» та «Січ». У 1911 р. учні середніх шкіл Львова створили перший
таємний гурток «Пласт».
Активізація культурного життя на Наддніпрянщині відчутно вплинула на
культурне життя Галичини, зокрема й Прикарпаття. Тут вперше з'явилися без
смертні твори Т. Г. Шевченка, які швидко завоювали всенародне визнання.
Водночас, із 30 х рр. ХІХ ст. у Львівській духовній семінарії розпочав свою
діяльність гурток української молоді «Руська трійця», очолений М. Шашкеви
чем, Я. Головацьким, І. Вагилевичем. Останні підготували в 1837 році альма
нах українських народних пісень і власних оригінальних творів «Русалка
Дністровая», а також рукописну збірку «Син Русі». У цей час активно прово
див роботу І. Озаркевич — письменник, громадський діяч, автор комедії «Оп
ришки в Карпатах» та переробок п'єс І. Котляревського «Наталка Полтавка»,
«Москаль чарівник», комедії Г. Квітки Основ'яненка «Сватання на Гончарівці»
та ін. Сучасник І. Озаркевича С. Витвицький відзначився такими своїми п'єса
ми, як «Братняя незгода», «Милість і згода», фольклорно етнографічною пра
цею «Історичний нарис про гуцулів».
Культура Прикарпаття другої половини ХІХ ст. тісно пов'язана з постаттю
видатного громадського діяча, письменника, філософа І. Франка, який, до
речі, мав на Прикарпатті багато друзів і послідовників. Тут він написав безліч
творів на місцеву тематику (оповідання «Вугляр», «Лесишина челядь», «Два
приятелі», окремі розділи повісті «Петрії і Довбущуки», поетичну збірку, при
свячену О. Рошкевич, «Баляди і роскази» та ін.). На початку ХХ ст. Франко
щорічно відвідував мальовниче с. Криворівня, де з під його пера вийшли
оповідання «У кузні», повість «Великий шум», поема «Терен у нозі» та ряд
інших.
На Прикарпатті працював вірний товариш, соратник Франка М. Павлик,
перу якого належать оповідання «Ребенщукова Тетяна», повісті «Пропащий
чоловік», «Вихора». Павлик підтримував теплі стосунки і з М. Драгомановим,

«На рідній землі»
(худ. Іван Лобода)
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Василь Стефаник

Лесь Гринюк
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Лесею Українкою, які своїми творами пробуджували народ до боротьби за
свободу шляхом самовдосконалення, духовного росту, виховання в собі щи
рого патріотизму.
Вагомим внеском до української класичної літератури стала творчість
письменників так званої «Покутської трійці» — В. Стефаника, Л. Мартовича,
М. Черемшини, які виступили співцями трагічного життя знедоленого наро
ду, виразниками його сподівань і прагнень. Так, збірки новел Стефаника «Синя
книжечка», «Камінний хрест», «Дорога», «Моє слово» та ін. увійшли до без
смертних надбань світової літератури. Л. Мартович відомий як автор сати
ричних і гумористичних збірок оповідань «Хитрий Панько», «Стрибожий да
рунок», «Нечитальник», а М. Черемшина — своїми збірками новел «Карби»,
«Село вигибає», «Верховина» тощо.
На поч. ХХ ст. когорту талановитих письменників поповнюють М. Яцків
(повість «Танець тіней», оповідання «Боротьба з головою», збірки «Зразки
творчості», «Молоде вино грониться» тощо ), Л. Гринюк (збірка оповідань
«Весняні вечори», переклади М. Гоголя «Тарас Бульба», книги Ніцше «Так ка
зав Заратустра» та ін.), М. Підгірянка (збірка поезій «Відгуки душі», «Збірни
чок віршів для дітей», «Ластівки», поема «Мати страдниця», п'єси «В чужім
пір'ї», «Ганнуся» та ін.), Я. Окуневський («Листи з чужини» — двотомний опис
подорожі автора країнами Середземномор'я, Африки, Далекого Сходу),
К. Абгарович (романи «Клуб кажанів», «Полюбовна згода», збірки оповідань
«Русини», «З сільського двору» тощо). У Коломиї свої дитячі роки провів ав
стрійський письменник Леопольд фон Захер Мазох (від прізвища котрого по
ходить поняття «мазохізм», хоча сам митець у високо психологічній прозі лише
описував взаємини «слабких» чоловіків та «сильних» жінок), який присвятив
свій роман «За правду» проблемі боротьби карпатських опришків, а в романі
«Дон Жуан з Коломиї» репрезентував оригінальну версію одного з «вічних»
образів світової літератури. Опришківську тематику розробляв австрійський
письменник Карл Еміл Францоз. До речі, у столиці Покуття в 1912 р. відпо
чивав майбутній останній імператор Австро Угорської імперії Карл І (1916—
1918 рр.) (у 2004 р. Йоан Павло ІІ проголосив його блаженним) зі своєю дру
жиною.
Із Прикарпаттям тісно пов'язали своє життя Леся Українка, М. Коцюбин
ський, Г. Хоткевич, О. Кобилянська та ін. У ІІ пол. ХІХ—ХХ ст. значний внесок у
вітчизняну літературу здійснили діячі москвофільського напряму: І. Наумо
вич, М. Глібовицький, Г. Якимович. У цей же період розпочав активне творче
життя письменник М. Атаманюк, серед творів якого слід відзначити «На хиткій
дорозі», «Чарівна дівчина» тощо. На початку ХХ ст. з'явилися друком видання
відомого літературного критика М. Євшана «Під прапором мистецтва. Літе
ратурно критичні статті», «Тарас Шевченко. Статті», «Куди ми прийшли». На
сторінках галицьких і наддніпрянських видань було опубліковано ряд його
статей і рецензій про І. Котляревського, О. Кобилянську, Лесю Українку,
Б. Грінченка та інших українських письменників.
Тісні зв'язки з Прикарпаттям підтримував видатний вчений, письменник
Б. Лепкий. А в Коломиї в 1919 р. відкрив свою адвокатську канцелярію відо
мий письменник А. Чайковський (у цьому місті він і похований на старому
українському цвинтарі). Тут митець видав 32 книги, зокрема «Оповідання»,
«Віддячився», «На уходах», «За сестрою», «За чужі гріхи» тощо.
У міжвоєнний період на Прикарпатті проживали і такі письменники з Над
дніпрянщини, як В. Самійленко, І. Зубенко, О. Скалозуб. З 1927 р. у Рога
тинській гімназії працював О. Турянський (найвідомішими творами є повість
«Поза межами болю» про пережиті автором враження від років Першої світо
вої війни, роман «Син землі», сатирична комедія «Раби»). Коломийська гімна
зія виховала поета, драматурга, вченого Д. Николишина; в Городенці, До
лині, Станіславові та Коломиї працював В. Павлусевич, відомий як автор
збірки поезій «З пісень кохання», п'єс «Американка», «Добродій людства»,
«Морська русалка» та інших. З 1928 по 1939 рік у Нижньому Березові на Ко
сівщині часто бував прорадянськи налаштований письменник і публіцист
Я. Галан.
Говорячи про розвиток науки, слід відзначити, що незважаючи на підне
вільне становище краю, впродовж ХІХ—поч. ХХ ст. вона все ж набула даль
шого розвитку. Вже в першій половині ХІХ ст. свою лепту в розвиток науки
вклали діячі «Руської трійці».
Так, І. Вагилевич досліджував різні періоди історії Галичини та України, істо
рію інших слов'янських народів. У творчому доробку Я. Головацького є такі
праці, як «Історія руської словесності», «Мандрівка по Галицькій і Угорській
Русі» тощо. П. Ступницький, у свою чергу, в хронологічному порядку подав

відомості про важливі події з життя Гуцульщини та Галичини з 1671 по 1849
роки.
Вклад у розвиток вітчизняної науки здійснили галицькі історики В. Ільниць
кий, І. Шараневич, С. Качала, Ю. Целевич, С. Баронч, бібліограф І. Левиць
кий, етнографи В. Охримович, В. Шухевич, І. Сеньків, фізики П. Огоновський,
М. Дубовицький, спеціаліст у царині нафтопереробки Р. Залозецький та ін.
В. Ільницький — автор багатьох науково популярних праць з історії Украї
ни, зокрема, періоду Київської Русі, Галицького і Галицько Волинського
князівств, відзначився такими напрацюваннями, як «Вісті про землю й дії
русинів», «Олександр, князь Белзький», «Теребовля», «Перші напади татар
на Русь», «Король Данило» тощо.
Низку праць з історії та археології видав І. Шараневич. Це — його досліджен
ня «Історія Галицько Волинської Русі від найдавніших часів до року 1453», «На
риси внутрішніх відносин Східної Галичини в другій половині ХV ст.», «Вірмени
на Русі і Поділлі», «Стародавній Галич», «Стародавній Львів (1250—1350)» і т. п.
Не можна не відзначити і творчий доробок в царині історичних досліджень
Ю. Целевича («Облога міста Львова в р. 1672», «Перехід козаків через По
куття до Молдавії в р. 1739», «Опришки», «Про Олексу Довбуша і його на
слідників», «Історія Скита Манявського» і т. д.), С. Качала («Коротка історія
Руси», «Похід Собеського під Відень року 1683», «Чехи і русини», «Правнопо
літичне становище русинів» тощо), С. Баронча, перу якого належить 60 нау
кових праць, історичних розвідок («Нарис вірменської історії», «Пам'ятки міста
Жовкви», «Пам'ятки міста Станіславова», «Монастир отців Василіян в
Підгірцях», «Історія кляштору отців Домініканців в Підкаменю» та ін.).
Наприкінці ХІХ ст. Ю. Бачинський вперше в Галичині обґрунтував потребу
створення Української незалежної соборної держави. Про це йдеться у його
праці «Ukraina irrеdenta» та у пізніше написаних творах «Українська емігра
ція в Америці», «Більшовицька революція і українці. Критичні замітки».
Ольга Кобилянська і Леся Українка

Василь Стефаник на відкритті пам’ятника Іванові Котляревському в Полтаві.
Зліва направо: Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Олена Пчілка,
Леся Українка, Михайло Старицький, Гнат Хоткевич, Володимир Самійленко
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У міжвоєнні роки розпочав також свою наукову роботу П. М. Ісаїв — автор
праць «Історія України», «Короткий нарис історії України», «Причини упаду
української держави», «Історія міста Станіславова» тощо. З 1877 по 1913 р.
активною бібліографічною роботою займався І. Левицький. Його праці не
втратили й досі свого довідкового і наукового значення. Це — двотомна «Га
лицько руська бібліографія», «Галицько руська бібліографія за рр. 1772—
1800» та тритомна «Українська бібліографія Австро Угорщини».
Відомий громадський діяч і вчений О. Огоновський у 1889—1894 рр. всту
пив у полеміку з реакційним російським вченим, прихильником Валуєвсько
го циркуляра О. Пиніним, адже у своїй багатотомній «Історії літератури русь
кої» відстоював ідею самобутності українського народу й оригінальності його
літератури. Перу вченого також належать праці «Граматика руського язика»,
«Хрестоматія староруська», «Життя Тараса Шевченка» тощо.
У передвоєнні роки відомий вчений літературознавець М. Мочульський
написав ряд робіт про Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського та інших
поетів так званої «української школи» в польській літературі. Вийшли такі його
праці, як «Іван Франко. Студії та спогади», «Погруддя з бронзи» та ін. Сер
йозною спробою вести дослідження історії зарубіжних слов'ян є праця Є. Же
лехівського «Коротка історія сербів», а також розвідка з фольклору «Деякі ува
ги про створення й збереження народних пісень руських».
На основі багаторічного вивчення народної культури Гуцульщини в кін. ХІХ—
поч. ХХ ст. В. Шухевич підготував і видав фундаментальну п'ятитомну моно
графію «Гуцульщина». Фольклорист і етнограф В. Гнатюк особливу увагу при
ділив питанням теорії й історії українського фольклору та етнографії, що ви
лилося в такі набутки, як чотиритомна праця «Знадобів до української демо
нології», двотомники колядок і щедрівок, народних байок, коломийок, томи
галицьких анекдотів, народних оповідань про опришків, похоронних звичаїв
та обрядів.
У міжвоєнний період глибоко вивчав життя і побут гуцулів етнограф І. Сеньків
(«Гуцульська ґража», «Пастуше життя гуцулів», «Антологія Гуцульщини» в 3 х
томах, «Гуцульська спадщина» тощо). За підтримки Паризького антрополо
гічного товариства досліджував антропологічні та етнографічні особливості
населення карпатського регіону Ф. Вовк. Перебуваючи на Прикарпатті, вче
ний зібрав і вислав до етнографічного відділу Російського імператорського
музею в Петербурзі понад 2 400 експонатів.
До вивчення історії та культури прикарпатського краю доклали зусиль і
австрійські, польські та чеські вчені (чотиритомна праця Б. Гаке «Найновіші
природознавчо політичні подорожі в 1788—1795 роках через дакійські й са
марські, або північні Карпати», роботи Р. Ф. Кайндля «Нові дослідження про
німців у Галичині», «Історія німців Прикарпаття», «Етнографія гуцулів» та ін.,

Лесь Мартович

П. Франко з дружиною і дітьми
біля надгробного пам’ятника Івану Франку у Львові, 1940 р.
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наукові розвідки К. Вуйціцького «Гуцули», «Чумаки», публікації В. Поля «Праці
з етнографії північних схилів Карпатів», «Рід бойків» і т. п.).
К. Левицький — відомий політичний і громадський діяч — займався укладан
ням українського словника правових термінів, підготував «Німецько український
правничий словар». Протягом 20—30 их рр. опублікував мемуари «Історія по
літичної думки галицьких українців. 1848—1914», «Історія визвольних змагань
галицьких українців з часу світової війни 1914—1918», «Українські політики».
Фізик П. Огоновський був автором першого в Галичині підручника з фізи
ки українською мовою для середніх шкіл.
М. Дубовицький став відомим спеціалістом у галузі металознавства, а
Р. Залозецький — визнаним спеціалістом з вивчення хімічного складу нафти
й озокериту Прикарпаття. Він описав родовища прикарпатських калійних со
лей та інших корисних копалин. У 1908 році вчений став співзасновником
Українського технічного товариства у Львові. Не менш відомим у сфері ме
дицини виявився і Є. Озаркевич.
Просвітницьким центром західноукраїнських земель кін. ХІХ—поч. ХХ ст.
було Наукове товариство імені Шевченка, структура якого включала три
секції: історико філософську, філологічну, математично природничо
лікарську, що дозволяло об'єднувати вчених різного профілю. На високому
рівні була налагоджена видавнича справа товариства («Записки» та «Хроні
ки» НТШ, «Збірник історико філософської секції», «Збірник філологічної
секції», «Етнографічний збірник», «Часопись правнича», «Українська музи
ка», «Українська книга», «Лікарський вісник» та ін.).
Із середини ХІХ ст. швидкими темпами розвивалася книговидавнича спра
ва. Так, у Коломиї відкрилась друкарня, а згодом і видавництво М. Білоуса,
де друкувалися близько двадцяти видань періодики: «Голос народний»,
«Руська рада», «Весна», «Хлібороб», «Зоря», а також 338 книг і брошур.
У 1903 р. теж у Коломиї було засноване видавництво Я. Оренштайна «Га
лицька накладня», яке видавало українську і світову літературу в українських
перекладах у серії «Загальна бібліотека». На початку століття в місті діяли й
інші видавництва: «Видавнича спілка українського вчительства», «Жіноча
бібліотека», «Загальна книгозбірня».
На початку ХХ ст. у Станіславові розпочало свою діяльність видавництво
«Станіславівського Бояна», де було надруковано музичні твори Д. Січин
ського, І. Воробкевича, З. Кириловича та ін.
Найбільшим досягненням видавничої справи на Прикарпатті довоєнного
періоду став вихід української енциклопедії Українська загальна енциклопе
дія (в трьох томах).
Слід відзначити, що в 1934—1935 рр. на території Прикарпаття діяло 944
бібліотеки з книжковим фондом 191 197 томів, з яких українських — 571
бібліотека з фондом 62 515 книжок, а решта — польські, німецькі, єврейські.
Стосовно театрального мистецтва, то новий театр у Галичині зародився
на початку ХІХ ст. Мова йде про заснування славного Коломийського театру
І. Озаркевичем та іншими активістами. Саме тоді було поставлено першу ви
ставу «Наталка Полтавка» І. Котляревського, вслід за чим — перероблені
«Москаль чарівник» І. Котляревського, «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки Ос
нов'яненка, «Купала на Івана» С. Писаревського. Мандрівний театр «Руської
бесіди», створений у Львові, постійно виступав у містах і селах Прикарпаття.
В міжвоєнні роки розпочала свій творчий шлях Софія Федорцева, а в
1905—1906 роках у Станіславові та Коломиї вперше вийшли на сцену Марія
Заньковецька та Микола Садовський. За період перебування останніх у Га
личині театр «Руської бесіди» показав 112 вистав.
У розвитку театрального мистецтва кін. ХІХ—поч. ХХ ст. важливу роль
відіграли аматорські театри. Восени 1879 року в Коломиї актор театру «Русь
кої бесіди» І. Трембицький організував перше Літературно драматичне то
вариство імені Г. Квітки Основ'яненка.
Унікальним явищем історії української сцени став Галицький театр, за
сновник якого Г. Хоткевич переробив для самодіяльної сцени п'єсу Коже
ньовського «Верховинці», написав п'єси з історії та життя гуцулів «Довбуш»,
«Гуцульський рік», «Непросте», «Прахтикований жовнір».
У період існування ЗУНР в Станіславові діяв Державний театр Й. Стадни
ка, а в міжвоєнні роки — театри «Заграва», «Цвіркун», театральні трупи І. Ко
гутяка, Комаровського, Сарамаги, Тимченка та ін.
З розвитком театру тісно пов'язаний розвиток музичного і хорового мис
тецтва. Першими композиторами в Галичині були М. Вербицький, І. Лаврів
ський. У Бурштині проживав син В. Моцарта Ф. К. Моцарт, який заснував і
очолив Музичне товариство Св. Цецілії, хор та інститут співу. Він є автором
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Микола Лисенко
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ряду симфоній, вокально симфонічних, камерно інструментальних та вокаль
них творів.
Серед відомих композиторів виділяються П. Бажанський — автор істори
ко теоретичних праць «Русько народна музикальна гармонія», «Русько на
родна музикальна опера» та кількох опер — «Параня», «Олеся», «Марійка —
татарська бранка», а також Я. Лопатинський, який відзначився багатьма ро
мансами та сольними піснями на слова Т. Шевченка, Лесі Українки, Ю. Федь
ковича, творами для духового оркестру, операми «Казка скель», «Еней на
мандрівці».
У кін. ХІХ ст. вперше було поставлено драму Т. Шевченка «Назар Стодо
ля», музичну картину «Вечорниці» П. Ніщинського.
У 1891 році у Львові було створено хорове товариство «Боян». Пізніше
подібні товариства організували і в Коломиї, Станіславові, Снятині та інших
містах. Всі вони пропагували твори українських композиторів, народні пісні,
видавали музичну літературу, підтримували творчі зв'язки із Наддніпрянщи
ною. Так, до складу «Станіславського Бояна» входили І. Біликовський (автор
хорових творів на слова Т. Шевченка «Гамалія», «Думи мої», «Сонце заходить»),
Д. Січинський (автор ряду пісень та романсів, написаних на слова Т. Шевчен
ка, І. Франка, Лесі Українки, численних фортепіанних мініатюр і обробок на
родних пісень). Крім цих товариств діяли ще й інші хорові колективи: у Стані
славові — чоловічий хор «Думка» під орудою Л. Крушельницького та жіночий
хор під проводом Є. Шепаровича.
Побував на Прикарпатті й М. Лисенко, твори якого часто з'являлись на
сценах. Крім того, популярними на той час і на сьогоднішній день залишають
ся такі західноукраїнські композитори, як А. Вахнянин, С. Воробкевич, В. Ма
тюх, С. Людкевич. У міжвоєнні роки розпочали своє творче життя Я. Барнич
(створив оперети «Гуцулка Ксеня», «Пригода в Черчі», «Дівча з Маслосоюзу»,
«Шаріка»), Б. Кудрик (автор кількох хорових творів на слова М. Шашкевича,
Т. Шевченка, Лесі Українки), а також А. Кос Анатольський, Р. Сімович.
В. Безкоровайний створив на основі гуцульських пісень композиції для
цитри та перші скрипкові твори «Українські думки» і обробку пісні «Козачень
ку, куди йдеш?». Він є також автором таких хорових творів, як «Квітчастий
луг», «Під весну», «Соловейковий спів», «Піду в садок», «Думи мої» тощо.
Уродженцями Прикарпаття були відомі піаністки Г. Лагодинська, О. Оку
невська, О. Ціпановська, віолончеліст П. Пшеничка та ін.
Неодноразово в краї виступали з концертами знані галицькі співаки, ко
рифеї українського театру О. Мишуга, А. Дідур, С. Крушельницька, Є. Гуша
левич.
З середини ХІХ ст. швидкого розвитку набуває образотворче мистецтво.
Так, не можливо не відзначити постать К. Устияновича — видатного поета,
драматурга, майстра станкового і монументального живопису. Відомими його
роботами є церковні розписи в Коломиї, Підпечарах, історичні композиції
«Василь Теребовельський», «Козацька битва», «Літописець Нестор», «Шев
ченко на засланні», низка пейзажів та етнографічних картин, присвячених
Бойківщині та Гуцульщині.
На початку ХХ ст. зусиллями І. Труша — видатного митця, громадського
діяча — була організована у Львові перша Всеукраїнська мистецька вистав
ка. Та й сам художник відзначився такими роботами, які й до сьогодні не втра
чають своєї мистецької цінності: «Гагілки», «Трембітарі», «Гуцулка з дитиною»,
«Сільський господар» тощо.
Ще один прикарпатський художник Ю. Панькевич, спираючись на традиції
українського іконопису ХVII—XVIII ст.ст., використовуючи побутово етно
графічні елементи, збагатив сферу образотворчого мистецтва своїми кар
тинами «Сільська мадонна», «Водоспад у лісі», «Оборона Звенигорода», пор
третами Т. Шевченка, М. Костомарова, І. Франка.
Не можна оминути увагою таких творчих особистостей, як А. Манастир
ський («В Карпатах», «Вид на річку Прут», «Ярмарок в селі Делятині»), О. Куль
чицька («Легенда гір і лісів», «Гуцульщина», ілюстрації до творів «Тіні забутих
предків» М. Коцюбинського та «Дорога» В. Стефаника), Я. Пстрак (історичні
картини «Козак з полоненим яничаром», «Козак литаврист», «Олекса Дов
буш», портрети Т. Шевченка, Б. Хмельницького, ілюстрації до творів «Захар
Беркут» І. Франка, «Тарас Бульба» М. Гоголя) та ін.
Видатний стилізатор у галузі монументального живопису М. Сосенко ство
рив на основі давніших нові національно стильові форми мистецтва. Йому
належать розписи Вищого музичного інституту імені Лисенка у Львові, ряд
портретів і жанрових картин «Хлопці на плоті», «Танець», «Трембітарі».
Високомистецькими картинами увійшов у західноукраїнський живопис

І. Северин, який, захоплюючись народними звичаями і побутом гуцулів, кра
сою Карпат, створив полотна «Гуцульщина», «Дівчина з Довгополя», «Гуцул.
Портрет студія Шекерика», «Портрет Попеля з Довгополя», «Школярик», «Гу
цулка». Його твори виставлялися в Римі, Парижі, Львові, Києві.
Не могли не вплинути галицькі мотиви і на творчість М. Бурачека, що ви
лилося в написання картин «Зима в Карпатах», «Струмок в Карпатах».
У період між війнами розвивали образотворче мистецтво В. Касіян, І. Руб
чак, Г. Колцуняк, В. Савуляк, В. Продан, Р. Турин, Г. Смольський, М. Зорій,
Н. Кисілевський, Н. Стефанів, Я. Лукавецький, О. Плешкан та ін. Більшість з
них навчались у Краківській академії мистецтв. У 1923 році О. Новаківський
заснував у Львові малярську школу, де активно працював зі своїми учнями
(Г. Смольський, О. Плешкан та ін.). Навчання супроводжувалося живим зна
йомством з гуцульською культурою та чудовими карпатськими краєвидами.
У народному мистецтві Прикарпаття переважали форми декоративно
ужиткового мистецтва, невіддільні від повсякденного господарського і ро
динного побуту. В кін. ХІХ—на поч. ХХ ст. з'являються також такі народні про
мисли, як вишивка, килимарство, кераміка, художня обробка дерева, шкіри,
металу. Серед видатних майстрів виділяються своїми виробами О. Бахме
тюк, П. Кошак (керамічні вироби), Л. Дутчак (мосяжні вироби), Ф. Якиб'юк
(шкіряні вироби), Г. Герасимович (художня вишивка та килимарство) тощо.
На початку ХХ ст. пожвавилася музейна справа. В 1926 р. у Коломиї за
сновано музей «Гуцульщина» (зараз — Коломийський музей народного ми
стецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського; його філіалами є Музей
історії м. Коломиї та унікальний і знаменитий музей «Писанка», що став візи
тівкою Пиркарпаття). Подібні музеї відкрито в 1928 р. у Станіславові, а в
30 х рр. у Жабйому.
Треба згадати і про розвиток архітектури. Так, з середини ХІХ ст. утвер
джується еклектизм, а з кінця ХІХ ст. — стиль модерн. Останній вже на почат
ку ХХ ст. завойовує провідне місце і оформлюється національними рисами —
так виникає український модерн. Він розвивається у двох напрямах. Перший,
представлений постаттю В. Нагірного, спрямовувався на переосмислення
мистецьких традицій Києворуської держави та Візантії. Архітектори в основ
ному працюють над створенням культових споруд. Друга гілка українського
модерну відзначилася широким використанням керамічних оздоблень та орі
єнтувалася на творче переосмислення і застосування гуцульського й бойків
ського мистецтв (І. Левицький, О. Лушпинський, Т. Обмінський та ін.).
На початку ХХ ст. в Галичині зведено такі споруди: будинок сільськогоспо
дарської школи в Тисменицькому районі, дяківська бурса, будинок страхо
вого товариства «Дністер» у Львові, Народний дім у Станіславові тощо. Зна
чного розвитку набула дерев'яна архітектура. Цікаві її зразки з'явилися зго
дом і в Карпатах.
Наведений короткий екскурс в історію культури Прикарпаття дає мо
жливість побачити її в усій красі мистецьких форм, що у своєму регіонально
му оформленні зайняли значне місце у культурній скарбниці України.

Ткацький верстат, ХІХ—початок ХХ ст.

Баклага. Дерево, різьблення, інкрустація
(І. М. Смолянець, м. Косів)

Музей «Писанка», м. Коломия

Автори: Дмитро Степовик,
Іван Остащук, Тетяна Заячківська
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ ІВАНОФРАНКІВЩИНИ
Шість з половиною століть територія, на якій тепер знаходиться область,
як і вся Галичина, перебувала під окупацією різних держав: Польщі, Австро"
Угорщини, Німеччини, Росії. Кожен завойовник намагався перетворити цей
край на свою глибоку провінцію, сировинний придаток, а народ — на духов"
но убогого, вірнопідданого наймита.
Фактично це була внутрішня колонія, і структура народного господарства
формувалася так, щоб задовольнити інтереси метрополії. Внаслідок такої
політики не лише Івано"Франківщина, але й весь Карпатський регіон був пе"
ретворений на сировинний придаток, в якому великого розвитку набули ви"
добувні й переробні галузі: видобуток нафти і природного газу, озокериту,
кухонної та калійної солей, виробництво будівельних матеріалів, гончарство,
обробка шкіри і заготівля лісу, виготовлення виробів з лози.
Обробні галузі забезпечували в основному первинну переробку сировини.
Згідно даних Міністерства праці і відділу громадської оцінки Польщі, у воєвод"
ствах Східної Галичини в 1929 році нараховувалось 5 077 промислових
підприємств, з яких 1 699 мали близько 4 робітників кожне, 2 292 — від 2 до 19
і лише 128 — понад 100 робітників. У промисловості переважали деревооб"
робні підприємства, яких нараховувалось 156 одиниць, харчосмакових — 102,
металообробних — 68, хімічних і нафтохімічних — 41, скловиробництв — 102.
Основою економіки краю було сільське господарство, представлене
дрібними селянськими господарствами та крупними поміщицькими і цер"
ковними землеволодіннями. За даними, опублікованими в довіднику «Maly
roсznik Statystyczny» 1938 року, в Галичині частка селянських господарств,
які володіли наділами до 2 га, складала 54,1 %, 2—5 га — 33 %, 5—20 га —
12,1 %, 20—50 га — 0,4 %, 50—100 га — 0,1 %, понад 100 га — 0,3 %.
Звичайним явищем було безробіття, яке збільшувалось з кожним роком, і
на 1937 рік у Львівському і Станіславському воєводствах було зареєстрова"
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но понад 42 тис. безробітних. Таке становище викликало масову еміграцію
населення, в основному, в Канаду, США, Бразилію. Трагедія народу поляга"
ла в тому, що виїздили хоч і бідні, але енергійні, талановиті, підприємливі
люди, чим було завдано значної шкоди генофонду нації.
Величезних збитків народне господарство області зазнало в роки Другої
світової війни. Було зруйновано і пошкоджено 390 фабрик і заводів, зірвано і
ушкоджено 1 045 км залізниць, 2 572 м мостів, 8 630 житлових будинків, 860
культурних та історичних пам`яток. Значну частину населення було вивезе"
но, знищено, багато людей емігрувало на Захід.
Величезні зміни відбулися в структурі народного господарства області
після утвердження СРСР. Насамперед було ліквідовано приватну власність,
промислові підприємства і сільське господарство було націоналізовано.
Соціально"економічний розвиток за роки радянської влади характеризував"
ся низкою суперечностей. Поряд з прогресивними явищами у соціально"еко"
номічній політиці в області мали місце різко негативні процеси, які призвели в
кінцевому результаті до розвалу народно"господарського комплексу.
Івано"Франківська область — це один зі староосвоєних районів України,
вигідне географічне положення якого в поєднанні з багатою природно"ре"
сурсною базою, значним трудовим потенціалом послужили провідним мо"
тивом командно"адміністративної політики екстенсивного нарощування про"
мислових потужностей, сільськогосподарського виробництва.
Надмірна експлуатація природних ресурсів значно вичерпала їхні запаси, в
результаті чого діючі промислові об`єкти, що складали економічне ядро регіону,
опинились у кризовому стані, деякі — перед загрозою припинення діяльності.
Орієнтована до того ж на ринки колишнього СРСР, регіональна економі"
чна система виявилась нежиттєздатною в кризових умовах. Таким чином, на"
зріла потреба в її докорінній реструктуризації, пошуку нових перспективних
ядер економічного розвитку.
Розумною альтернативою промисловій ескалації може служити економі"
чно, соціально та екологічно обґрунтоване освоєння і раціональне викори"
стання тих природних ресурсів, якими ще багате Прикарпаття.

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ КРАЮ
Цілком природньо, що основним джерелом соціального та економічного
розвитку будь"якої території виступають ресурси, які можуть бути залучени"
ми до активного використання в процесі організації життєдіяльності насе"
лення.
Земельні ресурси. Із загальної площі області 1 392,7 тис. га землі сільсько"
господарського призначення становлять 647,8 тис. га, лісові площі займа"
ють 636,4 тис. га, забудовані землі — 60,4 тис. га, під водою перебуває
23,5 тис. га, під інші землі зайнято 24,6 тис. га.
Ґрунтовий покрив на території області є дуже різноманітним. Зустрічають"
ся майже всі типи ґрунтів, які властиві для лісостепової зони, передгір'я та
гірської частини Карпатського регіону. Всього в області вирізняється 22 різно"
види ґрунтів. Найбільшу площу займають бурі гірсько"лісові ґрунти, на яких
зростають ліси. В передгірській зоні переважають буроземно"підзолисті по"
верхнево оглеєні ґрунти, а також дернові, болотні та торф'яно"болотні ґрун"
ти в долинах річок. У лісостепу розвинуті світло"сірі, сірі й темно"сірі ґрунти.
На південному сході (Городенківський, Снятинський і частково Тлумацький
райони) є значні масиви чорноземів опідзолених і чорноземів вилугуваних.
Загалом ґрунти області родючі, забезпечують високу продуктивність
сільськогосподарських і лісових угідь. Одним з важливих природоохоронних
завдань є збереження ґрунтового покриву і якості ґрунтів. Найбільшої шкоди
ґрунтам завдає водна ерозія. Частка сільськогосподарських угідь вражена
ерозійними процесами, а рівень ерозії коливається від 5—10 % у передгірській
і гірській зонах до 30—40 % у лісостеповій частині (Придністров'я). Для охоро"
ни земель від змиву і розмиву необхідно проводити будівництво гідротехні"
чних споруд (берегоукріплення, водорегулювальні вали), залуження ріллі на
схилах крутизною понад 7°, вирощувати лісозахисні насадження.
Деградація земельних ресурсів регіону вимагає науково обґрунтованої
державної політики у галузі використання і охорони земельних ресурсів.
Біотичні ресурси. У природно"ресурсному потенціалі області одне з цен"
тральних місць посідають лісові ресурси.
Ліси Івано"Франківщини — складова частина лісового фонду Карпатського
регіону, що є найбільшою сировинною базою України, де зосереджено близь"
ко 50 % запасу стиглих і перестиглих насаджень держави. Площа вкритих
лісовою рослинністю земель 4"х областей Карпатського регіону складає
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2,1 млн га. Загальний запас деревостанів оцінюється у 523 млн куб.м. За
середньої лісистості України в 14 % цей показник для області складає 45,7 %.
Землі лісового фонду Івано"Франківщини займають 636,4 тис. га, запаси сто"
вбурної деревини оцінюються у 128,5 млн куб.м.
Ліси на території області розміщені нерівномірно і знаходяться в основ"
ному в гірській частині. При цьому коефіцієнт лісистості коливається: від 82 %
в Яремчанській міськраді та 73,2 % у Долинському районі до 9,3 % у Сня"
тинському та 8,1 % у Городенківському районах.
На рівнині та в передгір'ях Карпат (до 500 м н. р. м.) переважають дубові
та дубово"грабові ліси з участю бука, явора, горобини, береста тощо. Проте
лісів тут залишилось мало, оскільки великі площі розорані або зайняті після"
лісовими луками.
Нижній гірській пояс Карпат (400—700 м н. р. м.) представлений букови"
ми, смереково"ялицево"буковими лісами, у трав'яному покриві яких пере"
важають середньоєвропейські неморальні види. У верхньому гірському лісо"
вому поясі (700—1300 (1600) м н. р. м.) поширені шпилькові ліси, переважно
смерекові, та післялісові луки (білоусникові, щучникові, кострицеві). Із трав'я"
нистих рослин в лісах в основному зростають бореальні види (кислиця зви"
чайна, чорниця, брусниця, зелені мохи), монтанні (підбільник альпійський,
сольданелла угорська, куничник волохатий та ін.). У Горганах зрідка зустрі"
чаються ліси з участю реліктового виду — сосни кедрової європейської, за"
несеної до Червоної книги України.
Субальпійській пояс представлений заростями гірської сосни (жерепа),
вільхи зеленої, ялівця сибірського, білоусниковими полонинами, чорнични"
ками, брусничниками. Іноді трапляються щучникові та кострицеві луки. Час"
то, особливо в Горганах, зустрічаються кам'янисті розсипи.
Альпійський пояс (вище 1 800 м н. р. м.) виражений тільки на Чорногорі.
Тут переважають альпійські луки, багаті на ендемічні та рідкісні види рослин.
Трав'яна рослинність на території області представлена переважно лука"
ми — заплавними, післялісовими та високогірними (полонинами), є невели"
ка кількість боліт. У рівнинній частині залишились невеликі осередки лучно"
степової рослинності з пануванням кількох видів ковили, сеслерії Хефлера,
вівсюнця пустельного, переважно в місцях, непридатних для землеробства,
і на крутих схилах.
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На території Івано"Франківщини розташовані дві широтні рослинні зони —
лісова та лісостепова, яким відповідають європейська широколистяно"лісо"
ва та європейсько"сибірська лісостепова геоботанічні області. В межах пер"
шої виділяють Центральноєвропейську провінцію зі Східнокарпатською
гірською підпровінцією, представлену кількома геоботанічними округами —
Самбірсько"Івано"Франківським (Передкарпаття), Карпатським (Нижній
гірський пояс), Гірсько"Карпатським (Верхній гірський пояс) та Свидовець"
ко"Покутсько"Мармароським (Чивчини), а також Східноєвропейську про"
вінцію із Західноукраїнською підпровінцією — Кременецько"Хотинський ок"
руг, що охоплює Опілля та частину Прут"Дністровського межиріччя. Лісосте"
пова область представлена Західно"Подільським (Тернопільським) округом
Подільсько"Середньопридніпровської підпровінції Східноєвропейської
провінції, розташованим на частині Придністровського Покуття.
Особливої специфіки рослинному покриву області надають два яскраво
виражені центри ендемізму та реліктовості, що розміщені в Карпатах та За"
хідному Поділлі. В гірській частині зростає понад 70 видів загальнокарпат"
ських, південно"східнокарпатських та східнокарпатських ендеміків, тобто
видів, ареал яких обмежується тільки Карпатами або їх частиною: котячі лапки
карпатські, королиця круглолиста, дзвоники карпатські та мінливі, астрагал
Крайни, очиток карпатський. В рівнинних районах зустрічається цілий ряд
подільських ендеміків, як"от: волошка тернопільська, чебрець подільський,
рутвиця гачкувата, шиверекія подільська.
Флора області дуже багата на реліктові види, тобто залишки рослинного
світу давніх часів. Серед третинних реліктів — тис ягідний, листовик сколо"
пендровий, лунарія оживаюча, береза темна, відкасник татарниколистий.
Серед реліктів льодовикового періоду — верба трав'яниста, верба сітчаста,
ліннея північна, анемона нарцисоцвіта, змієголовник австрійський, фіалка
Джоя.
Майже третина природної флори Івано"Франківщини, а це близько 418
видів, потребує повної або часткової охорони. Сюди відносяться ендемічні
та реліктові, рідкісні та зникаючі види рослин. 162 види, що належать до 47
родин, 39 порядків та 6 класів, занесено до Червоної книги України та Євро"
пейського Червоного списку, 211 — до Регіонального Червоного списку. Ма"
буть, вже зникли на території області анакамптис пірамідальний, армерія
покутська, нігритела чорна. Надзвичайно рідкісними є айстра альпійська,
білотка альпійська, або едельвейс, водяний горіх плаваючий, дріада вось"
мипелюсткова, ліннея північна, фіалка Джоя, сальвінія плаваюча.
Внаслідок анторопогенного впливу на природне середовище, заготівлі
лікарської сировини, збору декоративних рослин звужуються ареали й інших
видів. Багато видів рослин — тирличі, родіола рожева, ранньовесняні ефе"
мероїди, орхідні — потрапили до Червоної книги саме через нерегламенто"
ваний надмірний збір та заготівлю.
Одним із компонентів природних ресурсів області є і тваринний світ.
Різноманітність і багатство природних ландшафтів та вигідне географічне
розташування стало передумовою розвитку та існування своєрідної рідкісної
фауни, котра, порівняно з іншими регіонами України, значно багатша на При"
карпатті. Хребетні представлені 435 видами, ссавці — 74 видами, птахи —
280 видами.
На території області проживає 25 видів фауни, які перебувають під загро"
зою зникнення і занесені до Червоної книги України. Ці види потребують си"
стематичної роботи щодо виявлення місць їх перебування, проведення по"
стійного спостереження за станом популяцій та наукових досліджень з ме"
тою розробки наукових основ їхньої охорони та відтворення.
Мінеральні ресурси. Надра Івано"Франківської області є порівняно бага"
тими на корисні копалини (мал. 1). В області розвідано 160 родовищ 25 видів
корисних копалин (загалом в Україні — 8 тисяч родовищ 90 видів) таких ос"
новних груп:
" паливно"енергетичних (нафта, газ, буре вугілля, торф);
" хімічних (калійна і кам'яна солі, сірка, фосфорити);
" будівельних матеріалів (гіпс, мергелі, пісковики, піски, глини);
" бальнеологічних (мінеральні води, озокерит).
На даний час активно розробляється тільки 50—55 % від розвіданих ро"
довищ, що свідчить про значний потенціал подальшого їх використання.
В області знаходиться значна частка загальнодержавних запасів окре"
мих корисних копалин, серед яких: 77 % соляних росолів, 29,6 % магнієвих
сирих солей, 28,9 % ангідриду і гіпсу, 22,5 % калійних добрив, 21,4 %
нафти.
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На Івано"Франківщині залягають основні запаси нафти і газу Карпатської
нафтогазової провінції. Найбільшими за запасами серед нафтових родовищ
є Долинське, серед нафтогазових — Битків"Бабчинське, серед газових — Бо"
городчанське.
Нерудні мінеральні ресурси представлені запасами державного значен"
ня калійних солей, що знаходяться в Калусько"Голинському родовищі. Крім
того, тут наявні поклади магнієвих солей. Міжрегіональне значення мають
родовища кухонної солі в Болехові та Долині.
Івано"Франківщина має великі запаси сировини для виробництва буді"
вельних матеріалів. Це стосується вапняків (Липовецьке родовище), гончар"
них глин (Коломийське родовище). Карпатські гори також багаті на піскови"
ки, вапняки, гравій, галечники тощо.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

Мал. 1. Географічне розміщення
корисних копалин в регіоні
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Крім цього, в Українських Карпатах наявні невеликi поклади залiзних i мар"
ганцевих руд, мiдi, цинку, срiбла i золота.
Водні ресурси. Водні ресурси області є невід'ємною і надзвичайно важли"
вою частиною її природних багатств. Вони забезпечують потреби народного
господарства та населення у воді за рахунок поверхневих та підземних вод.
Поверхневі води області представлені річками басейнів Дністра і Пруту,
водосховищами, ставками та озерами. Основним джерелом поновлення вод"
них ресурсів є атмосферні опади, щорічний об'єм яких складає 11,5 куб.км.
За ресурсами місцевого водного стоку наш край посідає друге місце серед
областей України.
Ріки області мають значні запаси гідроенергетичних ресурсів (514 тис.
кВт), що становить 10 відсотків від загальноукраїнських. Потужність гідро"
електростанцій на річках області могла б становити 263 тис. кВт.
Густота річкової мережі в межах області коливається від 0,2—0,3 км/кв.км
у рівнинній частині до 1,3—1,7 км/кв.км у Карпатах.
Загальний об'єм річкових вод у середній за водністю річці становить
8,7 куб.км, у тому числі місцевий стік (формується на території області) —
4,8 куб.км. Загальна кількість водотоків на території області налічує 8 321
річку загальною довжиною 15 656 км, із них 193 мають довжину більше 10 км,
а понад 100 км — тільки чотири річки: Дністер, Прут, Свіча, Лімниця. Із за"
гальної водозабірної площі 13,9 тис. кв.км на басейн річкової системи Дністра
припадає близько двох третин вказаної площі, а решта — на басейн Пруту.
Забір свіжої води з басейну р. Дністер складає 107,5 млн куб.м/рік, а з
басейну р. Прут — 7,5 млн куб.м/рік.
Об'єм середньорічного стоку річок, який формується в межах області,
складає 4,8 млрд куб.м/рік, а у маловодні роки — близько 2 млрд куб.м/рік.
Основним водотоком і джерелом водопостачання із поверхневих вод об"
ласті є р. Дністер. В Івано"Франківській області річка протікає на протязі 218 км,
площа водозбору — 72,1 тис. кв.км, загальна довжина річки — 1 362 км.
Для будівництва промислових і житлових об'єктів, автомобільних шляхів
та благоустрою області у великих обсягах здійснюється безсистемна роз"
робка і вибір піщано"гравійної суміші з русел рік басейну Дністра. Така роз"
робка негативно впливає на гідрологічний і гідробіологічний стан річок, при"
зводить до пониження русел, розриву цілісності берегів, активного розвитку
долинної та бокової ерозії, а також забруднення рік.
Природні водойми (озера, ставки) на території області представлені дуже
мало. Головним чином, це невеликі озера, які утворилися в старицях річок, а
також карстові водойми в Тлумацькому і Городенківському районах.
Окрім заплавних озер природного походження, в долинах рік поширені
рукотворні водойми — ставки та водосховища.
Найбільше водосховище області площею 1 260 га, що забезпечує водою
Бурштинську ТЕС, побудовано на р. Гнила Липа. На ріці Чечва створено Чеч"
винське водосховище площею 184 га, а на ріці Свірж — Княгинецьке водосхо"
вище площею 228 га. Сумарний об'єм цих водосховищ складає 63 млн куб.м.
В Івано"Франківській області нараховується 630 ставків загальною пло"
щею водного дзеркала 2 373 га та сумарним об'ємом близько 31,0 млн куб.м.
Водосховища і ставки відіграють певну роль у регулюванні стоку рік, а та"
кож використовуються для розведення і вирощування риби.
Підземні води представлені в області 22"ма родовищами прісних підзем"
них вод, які занесені до Державного балансу запасів корисних копалин Ук"
раїни. Загальні затверджені запаси вод на цих родовищах складають
275,8 тис. куб.м/добу. На сьогоднішній день лише 3 із цих родовищ експлуа"
туються. В той же час, 15 родовищ підземних прісних вод, які використову"
ються для централізованого водопостачання населення, експлуатуються без
розвіданих запасів.
За ресурсами прісних підземних вод Івано"Франківська область відноситься
до малозабезпечених. При цьому їх територіальне розташування є досить
нерівномірним. Переважна кількість родовищ підземних вод приурочена до
четвертинних алювіальних відкладів долин рік Дністер, Прут, Бистриця та ін.
На території області виявлено близько 300 проявів мінеральних вод, на
26"ти із яких виконано пошуково"оціночні роботи і затверджено запаси за
категорією С1. Води 32"ох мінеральних джерел області занесено до дер"
жавного стандарту «Води мінеральні питні», із них 12 — лікувально"столові й
20 — природно"столові.
Споживання мінеральних вод в області недостатнє, особливо з лікуваль"
ною метою. Виявлені ресурси цілющої води дозволяють значно розширити
їх використання для бальнеології та розливу.
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ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ
Найважливішим ресурсом краю слід вважати його населення. Розра"
хований українськими науковцями регіональний показник якості людських
ресурсів має значення 0,261. За цим показником область випереджає До"
нецьку, Житомирську, Закарпатську, Луганську, Рівненьску, Херсонську
області та АР Крим. Важливими складовими даного показника виступа"
ють демографічний, освітній, науково"технологічний, трудовий та інші ком"
поненти.
Демографія. Незважаючи на те, що соціально"економічний стан в об"
ласті дещо покращився, демографічна ситуація залишається складною.
Інформація про зміни в кількості населення області надана в таблиці 1.

У сфері відтворення населення зберігається домінанта негативних про"
цесів. Зниження народжуваності та ріст смертності, а також міграційні про"
цеси стали причиною того, що, починаючи з 1995 року, в області щорічно
зменшується чисельність населення. Тільки за останній рік кількість меш"
канців області скоротилась на 4,7 тис. осіб і на 01.01.2006 року становила
1 388,9 тис., в тому числі міського — 591,3 тис., сільського — 797,6 тис.
Вперше природний приріст набув від'ємних значень у 1997 році ("450 осіб).
Наступні роки його значення зростало і досягло у 2003 році "4487 осіб (див.
табл. 2.).

Природне скорочення населення області обумовлено, насамперед, склад"
ною демографічною ситуацією на селі, де з 1995 року відбувається переви"
щення кількості померлих над народженими. У 2005 році природне скоро"
чення тут склало 3 884 особи, або 4,2 особи в розрахунку на 1 000 жителів і
спостерігалось у сільській місцевості всіх районів, за винятком Верховин"
ського району. Найбільш інтенсивно воно відбувалось у селах Рогатинського
(13,6 особи на 1 000 жителів), Городенківського (8,0) та Тлумацького (7,8)
районів.
Природне скорочення, в першу чергу, зумовлене падінням народжува"
ності, яке розпочалося з 1987 року. Якщо у 1987 році рівень народжуваності
становив 17,1 особи на 1 000 жителів, то у 2005 році — 10,8. Проте рівень
народжуваності є вищим за середнє значення по Україні (9,0 %).
Поліпшення демографічної динаміки, підвищення народжуваності, призу"
пинення зростання смертності слід пов'язувати не тільки з позитивними зру"
шеннями в соціально"економічній сфері, але й із оздоровленням демогра"
фічної свідомості населення, підвищенням значущості ідеалів материнства,
цінності сімейного життя.
Ринок праці. Економічно активне населення у віці 15—70 років у 2005 році
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в області склало 572,8 тис. осіб. Зайняті у всіх сферах економічної діяльності
у віці 15—70 років становили 522,5 тис. осіб, у тому числі:
" в галузях економіки — 312,4 тис. осіб, з них: у промисловості — 85,4 тис.
осіб, сільському, лісовому і рибному господарствах — 135,8 тис. осіб, будів"
ництві — 23,1 тис. осіб, оптовій і роздрібній торгівлі — 92,1 тис. осіб, тран"
спорті й зв'язку — 27,4 тис. осіб;
" в інших сферах економічної діяльності — 158,6 тис. осіб, з них: в освіті —
51,8 тис. осіб, охороні здоров'я — 38 тис. осіб, державному управлінні —
20,4 тис. осіб.
Чисельність безробітних за методологією МОП становила у 2005 році
50,3 тис. осіб і з 2001 року (з 77,4 тис. осіб) мала тенденцію до зниження, що
продемонстровано в таблицях 3 і 4.

Освіта населення. Одним із основних показників якості людських ресурсів
регіону завжди виступає освіченість населення. Аналізуючи показники, ха"
рактерні для Івано"Франківщини, слід наголосити на тому, що у 9 вищих на"
вчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації у 2005/2006 роках навчалось
понад 42,2 тис. осіб.
Чисельність студентів у розрахунку на 1 000 населення складає 303 осо"
би. Особливо зросли можливості підготовки фахівців у Прикарпатському на"
ціональному університеті ім. В. Стефаника, який було утворено на базі педа"
гогічного інституту. На 15 факультетах університету навчається 15,5 тис. сту"
дентів за 33 спеціальностями. Кожен восьмий викладач Прикарпатського
університету — доктор наук, а 75 % мають вчені ступені та звання. До послуг
викладачів та студентів працює наукова бібліотека, де зібрано багатющий
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фонд видань української діаспори (понад 15 тисяч примірників). При універ"
ситеті відкрито Інститут культури та мистецтв, Педагогічний інститут, Інсти"
тут українознавства тощо. Науково"дослідну роботу успішно виконують про"
фесори В. Грабовецький, В. Грещук, І. Климишин, В. Кононенко, М. Кугутяк,
В. Луць, В. Матвіїшин, Б. Остафійчук, Л. Орбан"Лембрик, Д. Фреїк, С. Хороб.
Відомий на всю Україну та за її межами Івано"Франківський національний
технічний університет нафти і газу — єдиний в Україні вищий навчально"нау"
ковий багатопрофільний заклад четвертого (найвищого) рівня акредитації,
що готує фахівців для потреб нафтогазової галузі, транспорту, електроніки
та електропостачання, економіки та управління галузевим і регіональним
розвитком.
Сьогодні понад 10 тис. студентів навчаються на 10 факультетах універси"
тету, оволодіваючи 24 спеціальностями. Забезпечують навчальний процес
та здійснюють наукову діяльність 450 науково"педагогічних працівників, з яких
45 докторів наук та професорів, 235 — кандидатів наук, доцентів.
Змінилася структура університету, в якому створені навчальні інститути
гуманітарної та фундаментальної підготовки, науково"дослідні інститути на"
фтогазових технологій та екології.
Вчені університету є співавторами Національної програми «Нафта і газ
України до 2010 року» і програми «Освоєння вуглеводних ресурсів україн"
ського сектора Чорного і Азовського морів». Творчий доробок вчених — по"
над 2 500 винаходів — знайшли своє застосування як на підприємствах Ук"
раїни, так і на нафтопромислах Іраку, Індії, Румунії, Куби.
В університеті високоефективно працюють наукові школи, які очолюють
доктори технічних наук, професори О. Адаменко, В. Бойко, В. Векерик,
Є. Крижанівський, Р. Яремійчук та інші.
Навчальний заклад володіє унікальною колекцією мінералів, зібраних в
геологічному музеї.
Івано"Франківська державна медична академія, яку очолює академік
Є. Нейко, за кількістю захищених кандидатських і докторських дисертацій з
розрахунку на одного працівника впевнено посідає перше місце серед ме"
дичних ВУЗів України. Серед найвизначніших вчених цього навчального за"
кладу — імена професорів С. Геника, І. Глушка, Н. Середюка. В даний час на
чотирьох факультетах ВУЗу за 6 спеціальностями вищу освіту здобувають
3 468 студентів.
У 24 вищих навчальних закладах І—ІІ рівнів акредитації (в т. ч. 4 недержав"
них) за 115 спеціальностями здобувають фахову підготовку 20,2 тис. студентів.
Так, Бурштинський енергетичний коледж готує працівників для електро"
енергетики України, в тому числі й для атомних станцій. На основі спільного
освітнього українсько"німецького проекту в Івано"Франківському комерцій"
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ному технікумі реалізовується проект «Модернізація професій готельного і
ресторанного бізнесу».
У 20 професійно"технічних училищах 11,9 тис. учнів здобувають професії
більш як за 100 спеціальностями.
Серед закладів профтехосвіти вирізняється вище професійне училище
№ 18 м. Івано"Франківська, яке очолює кавалер ордена княгині Ольги
В. І. Кузнецова. Тут готують кухарів, офіціантів, пекарів, секретарів"референтів.
Училище зробило великий крок в напрямку підготовки молодших спеціалістів.
Наявна спільна програма, затверджена Міністерством освіти і науки України
та Федеральним міністерством ФРН щодо підготовки молодших спеціалістів
за фахом «Комерсант зовнішньої і гуртової торгівлі», «Менеджер офісу» та
«Секретар офісу». Навчальний заклад входить до Асоціації навчальних закладів
туристичних та готельних професій, є членом проекту «ТАСІС».
Заслужене визнання в Україні здобули підручники «Українська кухня»,
«Страви, закуски, напої, десерти барів і буфетів», автором яких є викладач
Бурштинського ПТУ № 20 В. Доцяк.
В області працює 764 загальноосвітніх навчальних заклади системи МОН,
якими охоплено 187,5 тис. учнів. Окрім того, діють 2 приватні загальноосвітні
школи, де навчається 124 учні. В 11 гімназіях, 7 ліцеях та колезьких класах
здобувають освіту 5,9 тис. обдарованих дітей. Освітні послуги надають та"
кож 12 спеціальних шкіл та шкіл"інтернатів, 283 дитячих дошкільних закла"
ди. У 69 позашкільних закладах системи освіти мають змогу розвинути свої
таланти та здібності майже 46,5 тис. дітей.
Стрижнем підготовки учнів до самостійного життя є виховання. Дитячий
садочок № 23, що в Івано"Франківську, минулого року відсвяткував своє
25"річчя. В дошкільному закладі люблять своїх вихованців і вміють ними опі"
куватися. Це не просто національний садочок, а своєрідна дитяча академія
народних промислів Гуцульщини. Тут діти займаються ткацтвом, виготовлен"
ням виробів зі шкіри, соломи. З дітьми проводяться сюжетні рольові ігри,
інсценізовані дійства.
На базі навчальних закладів створені й активно діють понад 45 молодіж"
них, студентських та дитячих організацій, які займаються різноманітною про"
світницькою та культурно"мистецькою діяльністю. Зокрема, в Івано"Франкі"
вську функціонують міжнародні студентські організації AIESEC та AISTEE, що
координують міжнародні програми з обміну студентами. Загалом в молодіж"
них організаціях нараховується понад 10 тис. членів.
Заклади освіти області мають неабиякі досягнення в організації навчаль"
но"виховного процесу та підготовці кваліфікованих спеціалістів.
Охорона здоров'я. Мережа установ цієї галузі складається із 40 закладів
обласного підпорядкування, 14 центральних районних, 9 районних, 3 цен"
тральних міських, 13 міських, 4 дільничних лікарень, 4 міських і районних по"
логових будинків, 3 станцій «Швидкої медичної допомоги», 119 сільських
лікарських амбулаторій та 561 фельдшерсько"акушерського пункту.
Всього в області працюють 36,2 тис. медичних працівників, з них 6,7 тис.
лікарів, 14,2 тис. середнього та 14,3 тис. молодшого медичного персоналу.
Подальшого розвитку набуває в області практика сімейної медицини.
Сімейними лікарями обслуговується 320 тис. сільського та 25 тис. міського
населення, що приблизно вдвічі більше, ніж у попередні роки. На 235
сільських та 20 міських дільницях працюють 194 лікарі загальної практики/
сімейної медицини та утворено 88 подібних амбулаторій.
Ліжковий фонд закладів охорони здоров'я становить 12 654 ліжка. Забез"
печеність ліжками складає 91,3 на 10 тис. населення, що перевищує реко"
мендований МОЗ України норматив (80,0). Суттєво зменшилася тривалість
лікування одного хворого у стаціонарі.
По області вдалося знизити рівень перинатальної смертності, запущеності
вперше виявленого раку, туберкульозу, інших захворювань. Збережено ос"
новні обсяги надання більшості видів поліклінічної, стаціонарної та швидкої і
невідкладної медичної допомоги, а також рівень профілактичних оглядів та
діагностичних досліджень.
В області позначилась тенденція до зниження показника смертності дітей
першого року життя. Це досягнуто завдяки удосконаленню роботи служби
надання медичної допомоги жінкам і дітям, придбанню апаратури і сучасно"
го обладнання.
Завдяки закупівлі двох пересувних цифрових флюорографів удвічі зріс
показник охоплення населення профілактичними оглядами, а питома вага
деструктивних форм туберкульозу досягла рівня, нижчого від загальнодер"
жавного.
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В ході реалізації державних програм в галузі охорони здоров'я стабілізу"
валася ситуація із захворюваністю на онкопатологію, туберкульоз, інфекційні
хвороби. Хворі централізовано забезпечуються інсуліном, протитуберку"
льозними, хіміотерапевтичними, імунобіологічними, онкогематологічними
препаратами, кардіостимуляторами, ендопротезами, тест"системами.
Належна увага приділяється сільським закладам охорони здоров'я. Зок"
рема, нові приміщення отримали 4 сільські лікарські амбулаторії і 4 фельд"
шерсько"акушерських пункти. Для всіх сільських закладів охорони здоров'я
централізовано придбано сумки"холодильники. У восьми лікарських амбу"
латоріях відкрито денні стаціонари.
Вдосконалюється інформаційне забезпечення галузі. Нову комп'ютерну
техніку отримали окремі обласні заклади та сім районних лікарень, в більшості
лікарень запроваджений електронний зв'язок із виходом до Інтернета.
Разом з тим, ще недостатнім є рівень фінансування для забезпечення га"
рантованого державою стандарту безоплатної медичної допомоги. Обсяг
видатків у розрахунку на одного мешканця на 13 % нижчий від середнього по
Україні, що не дозволяє в повному обсязі забезпечувати повноцінне лікуван"
ня та харчування хворих у стаціонарах. Проблемним також залишається пи"
тання смертності дітей до одного року.

ІНФРАСТРУКТУРА КРАЮ
Транспорт. Транспортна система області — це залізничний, автомобіль"
ний, авіаційний та електричний (тролейбусний) транспорт.
Залізничний транспорт загального користування є потужною ланкою даної
системи, йому належить значна питома вага (30 %) у вантажних перевезен"
нях області. З 2000 року зберігається стійка тенденція до збільшення обсягів
перевезень, покращуються основні показники використання рухомого скла"
ду. Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування скла"
дає 494,0 км.
Важливу роль залізничний транспорт відіграє й у сфері пасажирських пе"
ревезень. Триває робота з реконструкції та відновлення залізничних вокзалів
області, здійснюються заходи щодо більш повного і якісного обслуговуван"
ня пасажирів. Однак стан рухомого складу залізниць є вкрай незадовільним:
ступінь його зносу складає 65 %, він застарів фізично і морально, відчуваєть"
ся гостра необхідність оновлення основних засобів.
На ринку автобусних пасажирських перевезень і надалі значну частину
займають приватні перевізники, які залучаються на умовах конкурсу за за"
мовленнями виконавчих органів районних і міських рад. Для покращення
транспортного обслуговування області постійно вдосконалюється і розши"
рюється маршрутна мережа.
Довжина автомобільних доріг загального користування складає 4 160,3 км.
Їхній стан постійно погіршується через недостатнє фінансування галузі. Крім
того, за останні 10 років у 1,38 раза до 136 395 одиниць (на 1 серпня 2005 р.)
розширився парк приватного автотранспорту в області, вантажообіг
збільшився з 327,5 тис. тонн у 2000 р. до 520,8 тис. т у 2005 р., що зумовлює
посилення навантаження на дороги.
У стратегічній лінії, яку проводить регіональна влада, чітко вираженим є
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курс на розвиток туризму на Прикарпатті, що неможливо без відновлення
діяльності ОКП «Міжнародний аеропорт Івано"Франківськ». Враховуючи три"
валу збиткову діяльність, незадовільний фінансово"економічний стан дано"
го підприємства, неспроможність власними силами забезпечити сертифі"
каційну придатність аеропорту, відсутність коштів на проведення необхідно"
го капітального ремонту будівель, розпорядженням облдержадміністрації
підприємство, відповідно до Закону України «Про оренду державного та ко"
мунального майна», передається в оренду підприємницьким структурам, які
зацікавлені в розгортанні діяльності аеропорту і планують інвестувати в його
розвиток значні фінансові ресурси.
Основні проблеми, які необхідно вирішити в галузі транспорту протягом
наступних років, є такими:
" високий ступінь зносу рухомого складу транспорту, незадовільне забез"
печення галузі транспортними засобами у кількості й номенклатурі, необхі"
дних для задоволення потреб економіки і населення області в перевезен"
нях;
" відсутність належного бюджетного фінансування витрат галузі в тих ви"
падках, коли таке фінансування передбачене законодавством;
" відсутність повного відшкодування підприємствам транспорту збитків
від пільгових перевезень пасажирів за рахунок відповідних бюджетів;
" недосконале нормативно"правове забезпечення діяльності галузі.
Міськелектротранспорт. У м. Івано"Франківську функціонує єдине в об"
ласті державне комунальне підприємство «Електроавтотранс», яке здійснює
перевезення пасажирів тролейбусами, автобусами та мікроавтобусами.
Підприємство експлуатує 45 тролейбусів, 6 автобусів та 32 мікроавтобуси.
Середньодобовий випуск рухомого складу в минулому році становив 54
одиниці. Тролейбусним рухом обслуговується 9 маршрутів, автобусним — 8.
Незважаючи на введення в дію нового маршруту № 7 «Каскад—Залізни"
чний вокзал—вул. Сахарова», підприємству не вдається досягнути відповід"
ного росту пасажироперевезень, оскільки щоденно на маршрутах ДКП «Елек"
троавтотранс» з'являються нові приватні перевізники, які обслуговують пе"
реважну кількість платних пасажирів. При цьому фактична кількість пільго"
вих пасажирів не зменшилась, а, навпаки, значно зросла, оскільки в обла"
сному центрі єдиним перевізником пільгових пасажирів всіх категорій без
винятку і без кількісного обмеження місць залишилось тільки ДКП «Електро"
автотранс».
У зв'язку з дією вказаних чинників міськелектротранспорт сьогодні є збит"
ковим. Рухомий склад електротранспорту старіє, і витрати на ремонт з кож"
ним роком зростають.
Житлово(комунальне господарство. Житлова проблема була і залишаєть"
ся однією з актуальних як в цілому по Україні, так і в Івано"Франківській об"
ласті. Показники стану житлового фонду Івано"Франківщини наведені в таб"
лиці 5.
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За останні 5 років житловий фонд області зріс на 1,2 млн кв.м, або на 4,4%.
В його обсязі більшу частину (61,6 %) становить сільський житловий фонд.
Вища за середньообласну забезпеченість населення житлом у Верховин"
ському, Галицькому, Городенківському, Калуському, Косівському, Рогатин"
ському і Снятинському районах (24—26 кв.м), і нижча в Івано"Франківській і
Болехівській міських радах та Надвірнянському районі (17,8—19,5 кв.м).
У 2005 році область займала третє місце в Україні по введенню в експлуа"
тацію житла на одного мешканця. При загальнодержавному показнику вве"
дення в експлуатацію житла в 2005 році 167 кв.м на 1 000 населення в об"
ласті введено 239 кв.м (більше тільки в Київській області — 359 та м. Києві —
455 кв.м на 1 000 населення).
Зростає і благоустрій житлового фонду, проте відмінності у благоустрої
житлового фонду в містах і сільській місцевості ще залишаються значними.
Дещо краще задовольняється потреба населення в газопостачанні. На
01.01.2006 року в області газифіковано 83 % загальної площі житлових при"
міщень, в міських поселеннях — 90 %, в сільській місцевості — 80 %. Однак
рівень газифікації житлового фонду недостатній, особливо в сільській місце"
вості, де переважає використання балонного газу, що створює певні незруч"
ності для населення.
Процес приватизації, особливо комунального житла, має ряд суперечно"
стей. Так, незважаючи на те, що понад три четвертих кількості квартир в ко"
мунальному фонді приватизовано, будинки загалом продовжують залиша"
тися в комунальній власності.
Рівень благоустрою комунального житлового фонду становить 89—94 %. В
останні роки значно погіршився технічний стан комунального житлового фон"
ду, його утримання. Кожний третій будинок потребує проведення капітально"
го або поточного ремонту. По області це складає близько 2 000 будинків.
Існуюча система обслуговування житла, в якій житлово"експлуатаційна
організація одночасно виступає у ролі замовника та виконавця робіт з об"
слуговування та ремонту житлових будинків, є неефективною і не може за"
безпечувати вимог мешканців щодо повноти та якості житлових послуг.
Альтернативним варіантом утримання та експлуатації житлового фонду є
нові форми самоорганізації населення в об'єднання співвласників багато"
квартирних будинків.
Електропостачання. ВАТ «Прикарпаттяобленерго» отримує електроенер"
гію від об'єднаної енергосистеми України в основному через вузлові
підстанції: ПС 330/110/35/10 кВ «Івано"Франківськ», ПС 330/110/10 кВ «Бо"
городчани», ПС 220/110/35 кВ «Калуш», а також по транзитних лініях 110 кВ
«Долина—Стрий», «5 АТ—Бурштин», «Чернівці—Снятин», «Вижниця—Кути».
На балансі ВАТ «Прикарпаттяобленерго» налічується 24,4 тис. км повітря"
них ліній 0,4—110 кВ, 1,3 тис. км кабельних ліній, 128 підстанцій (ПС) напру"
гою 35—110 кВ, 5,4 тис. трансформаторних підстанцій (ТП) 6—10/0,4 кВ.
Товариством розроблено та погоджено в Мінпаливенерго України інвес"
тиційний план на 2003—2007 роки, яким передбачено здійснення комплексу
заходів, спрямованих на покращення технічного стану електричних мереж,
удосконалення засобів обліку, управління і зв'язку, впровадження і розвиток
інформаційних технологій, що забезпечить надійність електропостачання
споживачів, зниження технологічних витрат електроенергії на її передачу.
Газопостачання. ВАТ «Івано"Франківськгаз» постачає природний газ до
споживачів газопроводами загальною протяжністю 10 213,2 км, з них розпо"
дільчих — 6 561,5 км. Пониження тиску газу до необхідного рівня забезпе"
чується газорегуляторними пунктами (ГРП, ШРП) в кількості 2 635 штук та
домовими регуляторами тиску газу числом 9 329 штук.
На балансі ВАТ «Тисменицягаз» знаходиться 434,1 км розподільчих газо"
проводів, 42 газорозподільчі пункти, 41 шкафний газорегуляторний пункт.
Станом на 01.01.2006 р. в області газифіковано природним газом 504 на"
селених пункти, у тому числі 15 міст, 21 селище міського типу, 468 сільських
населених пунктів (у 1990 р. — 177). Рівень газифікації області по кількості
газифікованих населених пунктів становить 62,7 %.
Теплопостачання. Забезпечення населених пунктів теплом на території
області здійснюють 162 котельні потужністю 1 192,4 Гкал/год, які знаходять"
ся на балансі або обслуговуванні 29 підприємств комунальної теплоенерге"
тики.
Всі котельні, що перебувають у комунальній власності, працюють на при"
родному газі, котельні автоматизовані. 11 котелень в м. Івано"Франківську
диспетчеризовані.
В котельнях «Теплокомуненерго» 140 котлів (27,9 % від загальної кількості)
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експлуатуються уже понад 20 років, 187 котлів мають ККД менше 82 %.
Практично на усіх котельнях комунальної теплоенергетики проведена за"
міна газових лічильників на лічильники з класом точності 1.
Довжина теплових мереж у двотрубному обчисленні становить 366,9 км,
з яких потребують заміни 152,8 км (46 %). За останні роки відремонтовано
понад 28 км теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб
пінополеуретановою ізоляцією, в тому числі в 2002 році — 3,7 км.
Водопостачання та водовідведення. На початок 2006 року обладнання
централізованим водопостачанням та водовідведенням населених пунктів
області характеризується даними, наведеними в таблиці 6.

Ці показники по селищах міського типу є нижчими від усереднених зна"
чень по Україні.
В даний час в області функціонує 17 водопровідно"каналізаційних
підприємств і 8 комбінатів комунальних підприємств, що надають послуги
водопостачання та водовідведення. Якість питної води по області в цілому
краща, ніж середній показник в державі.
Із загальної довжини водопровідних мереж (1 357 км) 34% (474 км) пере"
буває у ветхому та аварійному стані, а із 758 км каналізаційних мереж 16,7 %
(203 км) потребують заміни. Необхідно обновити 30 % насосних агрегатів.
Водопровідно"каналізаційне господарство області є крупним споживачем
електроенергії серед підприємств галузі — до 70 млн кВтг за рік. В той же
час, внаслідок незадовільного технічного стану мереж та насосного облад"
нання, значних втрат питної води неефективно використовується близько 20 %
електроенергії, що споживається. Питомі витрати електроенергії на 1 куб.м
поданої води та 1 куб.м відведених та очищених стічних вод в середньому
відповідно становлять 0,82 кВтг та 0,36 кВтг.
Благоустрій, саночистка та утилізація відходів. Всього комунальними
підприємствами області експлуатується 27 полігонів твердих побутових
відходів загальною площею 83 га. З них 20 на площі 24,1 га не відповідають
санітарним нормам експлуатації через недостатність фінансування,
відсутність відповідної техніки, вичерпаність потужностей і потребують тер"
мінової санації та рекультивації.
Основними напрямками цільової програми санітарної очистки населених
пунктів слід вважати:
" розробку та затвердження схем санітарного очищення екологічних
пунктів;
" переоснащення парку сміттєвозів з використанням машин з 5—6"крат"
ним ущільненням у комплексі з сучасними контейнерами;
" впровадження компостування органічної частини твердих побутових
відходів;
" будівництво сучасних полігонів ТПВ зі знешкодженням фільтрату та мож"
ливостями видобутку біогазу;
" проведення санації та рекультивації звалищ закінченої експлуатації;
" поетапне впровадження роздільного збирання твердих побутових
відходів у житловій забудові, підприємствах, закладах, установах, місцях
загального користування із вилученням ресурсноцінних компонентів з їх по"
дальшою переробкою на корисні матеріали та вироби. Для чого необхідно
проводити роз'яснювально"виховну роботу з населенням через засоби ма"
сової інформації, в навчальних і дошкільних закладах, на підприємствах
тощо;
" створення мережі приймальних пунктів корисних компонентів твердих
побутових відходів (скла, макулатури, поліетилену, ганчір'я, пляшок тощо).
Протягом 10"ти років майже не поновлювалася спецтехніка. Комуналь"
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ним дорожнім організаціям не вистачає до нормативу снігоприбиральних ма"
шин, піскорозкидувачів, автогрейдерів.
Зв'язок. У цій галузі зберігається позитивна тенденція зростання обсягів
послуг зв'язку, підвищення ефективності діяльності відокремлених структур
підрозділів дирекції «Укртелеком».
Щорічно збільшується ємність місцевої телефонної мережі за рахунок вве"
дення нових та модернізації діючих телефонних станцій.
Забезпеченість телефонними апаратами на 100 сімей на даний час скла"
дає 44 одиниці, тоді як у 1995 році — тільки 29 одиниць. Всього основних теле"
фонних апаратів в області встановлено і використовується 232,8 тис. одиниць,
з них міської мережі — 163,0 тис. одиниць, сільської — 69,8 тис. одиниць.
Надзвичайно високими темпами розвивається мобільний зв'язок. Окрім
основних операторів UMC і «КиївСтар», які своєю мережею покривають пе"
реважну частину населених пунктів області, на ринок виходять нові операто"
ри з мережами Life, Beеline, що призводить до більш гнучкої цінової політики
всіх операторів мобільного зв'язку.

ВИРОБНИЧОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС ПРИКАРПАТТЯ
Промисловий комплекс області включає паливно"енергетичну, хімічну,
нафтохімічну, лісову, деревообробну, машинобудівну, легку і харчову галузі.
Підприємства зосереджені головним чином в містах Івано"Франківську, До"
лині, Калуші, Коломиї і Надвірній.
Структура промислового виробництва початку 90"х років зазнала суттє"
вої трансформації при переході до ринкових відносин. Відбулись значні зміни
в сторону збільшення частки паливно"енергетичної, хімічної і нафтохімічної
галузі, а також у напрямі скорочення частки наукомісткої продукції машино"
будування і соціально"орієнтованої продукції деревообробної, целюлозно"
паперової та легкої промисловості.
Так, частка електроенергетики у загальному обсязі виробництва стано"
вила у 2005 році близько 30 %, тоді як у 1990 році вона складала тільки 11 %.
Водночас частка продукції машинобудування зменшилась з 20 % у 1990 році
до 2,8 % у 2005 році. За цей період в області у 4,7 та 1,5 рази скоротилась
питома вага легкої та харчової промисловості.
У 2001—2005 роках в результаті здійснених заходів щодо подолання струк"
турних деформацій виробничої сфери, зростання обсягів інвестування, введення
в дію нових, реконструкції і модернізації діючих виробничих об'єктів, зменшен"
ня бартеризації в розрахунках, зміцнення фінансової дисципліни, прискорення
процесів роздержавлення, приватизації і реструктуризації підприємств вдало"
ся забезпечити позитивну динаміку роботи галузей (мал. 2).
Промислове виробництво області за останні роки характеризувалося по"
дальшим нарощуванням обсягів. Так, темпи зростання порівнянно з попе"
реднім роком у 2004 року склали 11 %, а у 2005 році приріст становив 5 %.
Цього ж таки 2005 року було нарешті перевищено на 4 % рівень виробництва

Мал. 2. Індекси обсягів промислової продукції
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1990 року. Наочним підтвердженням таких досягнень є тенденція зростання
індексів обсягу промислової продукції в області (мал. 2).
Недержавним сектором промисловості в регіоні виробляється 94,5 % про"
мислової продукції. За окремими видами продукції область займає значну
питому вагу в економіці України, зокрема: по видобутку нафти — 15,6 %, газу
нафтового попутного — 24,3 %, по виробництву дизельного палива — 10,2 %,
головних уборів з хутра — 54,0 %, пальт, півпальт, шуб з хутра натурального —
43,6 %, листів гофрованих, шиферу, азбоцементних виробів — 45,1 %, дере"
востружкових плит — 34,9 %, деревоволокнистих плит — 38,4 %, дерево"
стружкових необроблених плит — 36,6 %, з первинної переробки нафти —
11,3 %, пластмаси у первинних формах — 28,4 %, барвників синтетичних —
22,5 % тощо.
Паливно(енергетичний комплекс області на сьогодні займає одне із важ"
ливих місць серед усіх галузей господарства краю. Тут зосереджені видобу"
ток і переробка нафти і газу, виробництво електроенергії. Потужним галузе"
вим науково"технічним потенціалом володіють науково"дослідні інститути
Івано"Франківського національного технічного університету нафти і газу,
Центральний науково"дослідний проектний інститут ВАТ «Укрнафта», науко"
во"виробнича фірма «Зонд».
Виробництво електроенергії в області здійснюють Бурштинська ТЕС,
ДП «Калуська ТЕЦ», блок"станція ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Основним
виробником електричної енергії виступає Бурштинська ТЕС, яка з 1995 року
на правах відокремленого структурного підрозділу входить до складу енер"
гогенеруючої компанії ВАТ «Західенерго».
Бурштинська ТЕС — одна з найпотужніших на Україні теплових електро"
станцій і одне з найбільших в області підприємств. З 1 липня 2002 р. вона
працює в режимі паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою
Європи, забезпечуючи поставки електроенергії на експорт і для споживачів
Івано"Франківської, Львівської та Закарпатської областей. У зв'язку з цим
висуваються підвищені вимоги до надійності експлуатації обладнання та ста"
більності забезпечення станції необхідними видами палива. У 2005 році при
потужності 2 566,0 тис. кВт виробництво електроенергії склало 9,1 млн кВтг
(у 1990 році — 16 млн кВтг).
Видобуток нафти і газу зосереджений переважно в Долинському і Надвірнян"
ському нафтопромислових районах. Основні обсяги видобутку припадають на
нафтогазовидобувні управління «Долинанафтогаз» та «Надвірнанафтогаз» (струк"
турні підрозділи ВАТ «Укрнафта») та газопромислове управління «Львівгазвидо"
бування» (підрозділ ДК «Укргазвидобування»). У 2005 році видобуток нафти в об"
ласті склав 491,7 тис. тонн, а природного газу — 355,4 млн куб. м.
Практично всі родовища нафти і газу в області характеризуються усклад"
неними геологічними і технологічними умовами експлуатації та перебува"
ють у завершальній стадії розробки, що обумовлює обводнення свердловин
і подальшу їх ліквідацію.
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Суттєве покращення стану нафтогазовидобутку в області залежить, в пер"
шу чергу, від продовження геологорозвідувальних робіт з одночасним
збільшенням їх ефективності за рахунок відкриття і введення в експлуатацію
нових родовищ та свердловин.
Нарощування ресурсної бази є головною передумовою стабільного функ"
ціонування галузі. НГВУ «Надвірнанафтогаз» продовжує облаштування Ми"
куличинського нафтового родовища. Завершення буріння в 2000 році пошу"
кової свердловини № 18"Південний Пнів та отримання з неї промислового
притоку нафти дало можливість відкрити нове Південно"Пнівське родовище.
В галузі нафтогазовидобутку позитивно зарекомендували себе нові фор"
ми господарювання. Так, спільне українсько"канадське підприємство «Дель"
та», ТзОВ «Рожнятівнафта», СП «УкрКарпатОйл ЛТД» уже мають чималий
досвід пошуково"розвідувальних робіт на нафту і газ та промислово"дослід"
ної експлуатації виявлених покладів вуглеводнів.
Переробка нафти і газу в області здійснюється ВАТ «Нафтохімік Прикар"
паття» — одним із найбільших підприємств області. Потужність заводу з вра"
хуванням структурних змін становить 2,6 млн тонн нафти за рік. На діючому
технологічному комплексі забезпечується виробництво 30 видів високоякіс"
ної продукції (бензини автомобільні неетиловані, дизельне паливо, вакуум"
ний газойль, паливо пічне побутове, мазути паливні тощо).
З 2000 р. підприємство повністю працює за давальницькою схемою як
переробне підприємство. У 2005 році заводом перероблено 2 066,9 тис. тонн
нафти.
Правління ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» реалізує програму капітального
будівництва та реконструкції виробництва. На першому її етапі шляхом спільної
діяльності з ВАТ «Укртранснафта» завершено будівництво нафтопроводу «Жу"
лин—Надвірна», як відрізка нафтопроводу «Дружба», і резервуарного парку
ємністю 120 тис. куб.м. Крім цього, передбачається реконструкція установки
первинної переробки нафти з доведенням потужності заводу з переробки на"
фти до 4 млн тонн на рік, установки каталітичного риформінгу № 2 під процес
гідроочистки та гідродепарафінізації дизельного палива.
На другому етапі здійснення програми реконструкції заплановано споруд"
ження блоку ізомеризації бензинової фракції та будівництво комплексу гли"
бокої переробки нафти, зокрема, установки гідрокрекінгу (кошторисна
вартість 200 млн дол. США).
Здійснення цієї програми дозволить ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» за"
вантажити потужності з переробки нафти, збільшити глибину її переробки до
90 %, покращити якість і асортимент продукції, стабілізувати екологічну си"
туацію в регіоні.
Долинський газопереробний завод — структурна одиниця ВАТ «Укрнаф"
та» — працює в єдиному комплексі з нафтогазовидобувними підприємства"
ми області. Основним технологічним завданням є прийом та переробка на"
фтового газу, що видобувається в НГВУ «Долинанафтогаз» і «Надвірнанаф"
тогаз», виробництво з нього відбензиненого газу, пропан"бутанових сумішей,
стабільного газового бензину. Крім газу завод переробляє широку фракцію
легких вуглеводнів (ШФЛВ), що постачаються на давальницьких умовах з Росії
та Казахстану.
Потужності заводу такі: переробка нафтового газу — 792 млн куб.м за рік,
виробництво зрідженого газу — 118 тис. тонн, виробництво бензину газово"
го стабільного — 67 тис. тонн.
Транспортування природного газу забезпечує управління магістральних
газопроводів (УМГ) «Прикарпаттрансгаз» (структурний підрозділ ДК «Укр"
трансгаз» НАК «Нафтогаз України») — найстаріше і найпотужніше підприєм"
ство газової промисловості України на території Івано"Франківської області.
Головним предметом діяльності підприємства є транспортування природ"
ного газу з Росії через територію України в країни Європи, Одеської, Черні"
вецької, Івано"Франківської, Закарпатської, Тернопільської областей. В си"
стему магістральних газопроводів входять 24 газопроводи діаметром від
325 мм до 1 420 мм. У підпорядкуванні підприємства перебуває близько
5 000 км магістральних газопроводів, 18 компресорних станцій, 168 газо"
розподільних станцій.
Щорічні обсяги транспортування магістральними газопроводами
УМГ «Прикарпаттрансгаз» складають близько 120 млрд куб.м газу. Питома
вага поставок газу в країни Західної Європи в загальному балансі транспор"
ту газу підприємством становить понад 90 %.
Хімічна та нафтохімічна промисловість. Частка цієї галузі в загальному
обсязі промислового виробництва області складає 17,6 %. Серед найваж"
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ливіших підприємств галузі можна назвати ЗАТ «ЛУКОР», ТзОВ «Карпатнаф"
тохім», ТзОВ «Фірма «Барва», Калуський дослідно"експериментальний за"
вод Інституту хімії поверхні НАН України, ВАТ «Івано"Франківський шиноре"
монтний завод», ВАТ «Полімер», ЗАТ «Синтра» та інші.
Починаючи з 2000 року темпи росту випуску продукції стабільно зроста"
ють, проте в 2005 році в зв'язку із несприятливою ринковою кон'юнктурою
спад в порівнянні з 2004 роком склав 14,7 %.
Головними підприємствами хімічної та нафтохімічної промисловості об"
ласті є ЗАТ «ЛУКОР» і ТзОВ «Карпатнафтохім» (на них припадає близько 90 %
загальногалузевого виробництва).
У товариство «ЛУКОР» інвестовано майже 180 млн грн., за рахунок чого
підприємство з виробництва деяких видів продукції вийшло на рівень 1990
року. Однак останнім часом в умовах зростання цін на нафтохімічну сирови"
ну та їх падіння на олефінову продукцію без впровадження широкої інвести"
ційної програми подальший прибутковий розвиток підприємства виглядає
проблематичним.
Програма розвитку підприємства вартістю близько 260 млн євро перед"
бачає будівництво заводу з випуску суспензійної полівінілхлоридної смоли
потужністю 150 тис. тонн в рік, збільшення потужності олефінового заводу
до 310 тис. тонн та потужності поліетилену до 160 тис. тонн в рік, рекон"
струкцію виробництва хлору і каустичної соди.
Виготовлення деревини та виробів з неї. Загалом в Україні на Івано"Фран"
ківську область припадає майже п'ята частина обсягів з виготовлення дере"
вини та виробів з неї.
Підприємства області забезпечують близько половини загальнодержав"
ного випуску деревоволокнистих і понад чверть деревостружкових плит,
19 % — пиломатеріалів, понад 12 % — паркету.
Ця галузь промисловості однією з перших досягла стабілізації. Протягом
п'яти останніх років підприємства з виготовлення деревини та виробів з неї
щороку нарощували випуск. Протилежна ситуація спостерігалась із вироб"
ництвом меблів, де відбувається незначне скорочення обсягів продукції, зу"
мовлене як відсутністю сучасних технологій виготовлення якісних меблів, так
і жорсткою конкуренцією на ринку.
Найпотужнішими підприємствами з виготовлення деревини та виробів з
неї вважаються у Надвірнянському районі СП «Інтерплит», створене на базі
частки майна ВАТ «Надвірнянський ЛК», у Рожнятівському — підприємство
«КРОНО"Осмолода», у Верховинському районі — ТзОВ СП «Верховинська
лісова компанія», ТзОВ «Крона», в Долинському — ТзОВ «Уніплит», ТОВ ДОК
«Вигода», ТзОВ «Травел», на території міських рад: Івано"Франківської —
ДП «Фішер"сервіс», Коломийської — СП «Лісова компанія «Лаванда» та Ярем"
чанської — ТзОВ СП «Ворохтянська лісова компанія». Найбільшими вироб"
никами меблів є: СП «Промінь"Галичина», ВАТ «Івано"Франківська МФ»,
СП «Карвест"Інтер'єр», частка яких у загальному виробництві складає понад
три чверті.
Стратегічним напрямком розвитку деревообробного комплексу є ство"
рення сучасного високотехнологічного виробництва з поглибленої переробки
деревини для забезпечення потреб економіки, внутрішнього і зовнішнього
ринку лісоматеріалами та конкурентоспроможною продукцією.
Машинобудування. Економічний потенціал області, рівень науково"тех"
нічного прогресу значною мірою визначаються машинобудівним комплек"
сом. Більшість підприємств цього комплексу (понад 80 %) розташовані у
містах Івано"Франківську, Коломиї та Калуші.
За останні кілька років обсяги виробництва в машинобудівній галузі після
тривалого спаду почали зростати. У 2003 році це зростання склало 14,1 %,
у 2004 році — 4,6 %, а у 2005 році — 35,3 %. Стабільно працюють провідні
підприємства галузі ВАТ «Івано"Франківський арматурний завод»,
ВАТ «Івано"Франківський локомотиворемонтний завод», ВАТ «Калуський
завод будівельних машин». Активізувалася робота з інноваційного онов"
лення продукції на ВАТ «Промприлад», ВО «Карпати», ВАТ «Родон» та ВАТ
«Коломиясільмаш».
Легка промисловість. У порівнянні з 1990 роком питома вага легкої про"
мисловості в структурі промислового виробництва області скоротилась у 4,8
раза і на початок 2006 р. становила тільки 3,4 %, хоча за останні шість років
обсяги виробництва в легкій промисловості збільшилися на 46 %.
Вагомий внесок у збільшення обсягів виробництва галузі вносять такі по"
тужні підприємства, як СП «Вінісін», ВАТ «Шкіряник», СП «Тикаферлюкс»,
ВАТ «Плай».
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Розширенням асортименту своєї продукції успішно займаються ВАТ « Хут"
рофірма «Тисмениця», ВАТ ВТФ «Галичина», ЗАТ «Коломийська швейна фаб"
рика», УВП УТОГ та ін. Майже 40 % підприємств легкої промисловості екс"
портували інноваційну продукцію в країни Європи.
Основним стратегічним напрямком діяльності підприємств легкої проми"
словості слід вважати збільшення обсягів виробництва конкурентоспромож"
них виробів та їх реалізацію на внутрішньому і зовнішньому ринках. Пріори"
тетними завданнями подальшого розвитку галузі є:
" стабілізація та розширення виробництва;
" освоєння виробництва нових видів продукції, вдосконалення асортименту
виробів на власній сировинній базі та у відповідності із сучасними напрямка"
ми світової моди;
" зміцнення фінансово"економічного стану підприємств;
" формування вітчизняного ринку збуту продукції та нарощення експорт"
них поставок готової продукції.
Сільське господарство. Розташована в передгір'ях Карпат, Івано"Франків"
ська область відзначається певними особливостями розвитку сільського гос"
подарства. Область відноситься до малоземельних регіонів і характеризуєть"
ся високою густотою населення. Якщо в середньому по Україні на початок
2006 р. на одного сільського жителя припадало по 2,64 га сільськогоспо"
дарських угідь, з них 2,06 га орних земель, то по області — 0,79 га і 0,47 га
відповідно.
Площа сільськогосподарських угідь області на початок 2006 р. складала
633,4 тис. га, що становить 1,5 % сільгоспугідь України. З них: рілля —
374,6 тис. га (59,1 %), пасовища — 131,1 тис. га (20,7 %), сіножаті —
81,9 тис. га (12,9 %), багаторічні насадження — 45,8 тис. га (7,2 %).
Процес реформування сільського господарства, зміни земельних і май"
нових відносин, що тривають і нині, сприяли перерозподілу земельних угідь і
обсягів виробництва на користь індивідуальних господарств населення. Так,
в користуванні сільськогосподарських підприємств, включаючи фермерів,
перебуває 108,4 тис. га сільськогосподарських угідь, в т. ч. 104,0 тис. га ріллі.
У користуванні фермерів знаходиться 20,1 тис. га сільськогосподарських
угідь, в т. ч. 17,7 тис. га ріллі. На одне господарство припадає відповідно по
37,8 та 33,3 га.
Із 1 388,9 тис. жителів області 797,6 тис. (57,4 %) проживають у сільській
місцевості. В аграрному секторі економіки зайнята третина всього працю"
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ючого населення області. За 2005 рік чисельність робітників, зайнятих у вели"
ких та середніх сільськогосподарських підприємствах, склала 11,4 тис. осіб.
Внаслідок реформування в аграрному секторі економіки області відбули"
ся радикальні структурні зміни. У результаті паювання земель сільськогос"
подарського призначення 202,7 тис. громадян набули права на земельну ча"
стку (пай). Право власності на майнові паї загальною вартістю 242,8 млн гри"
вень отримали 165,0 тис. селян.
Сільськогосподарською діяльністю станом на 1 січня 2006 року в Івано"
Франківській області займалося близько 1,6 тис. суб'єктів господарської
діяльності, в тому числі: великих і середніх сільськогосподарських
підприємств — 129, фермерських господарств — 531. В цілому у агропро"
мисловому комплексі зайнято понад 140 тис. осіб, з них 120 тис. — в особи"
стих господарствах.
Вкладений іноземний капітал у підприємства сільського господарства ста"
новив 12,7 млн дол. США.
В області функціонують 4 товарні біржі, 9 агроторгових домів, 77 оптово"
продовольчих та 62 оптово"овочевих ринки, 174 пункти штучного запліднення
тварин, 4 інкубаторно"птахівничі станції, 1 098 заготівельних пунктів по за"
готівлі сільськогосподарської продукції в населення, в тому числі 886 по за"
готівлі молока та 128 по заготівлі худоби. Ветеринарним обслуговуванням
особистих та фермерських господарств займаються 34 приватні ветеринарні
аптеки та 31 приватний ветеринарний лікар.
Машинно"тракторний парк нараховує 8,5 тис. тракторів, 965 зернозби"
ральних, 200 кормозбиральних та 94 бурякозбиральних комбайни, 3,4 тис.
плугів, 2,2 тис. культиваторів, 1,1 тис. сівалок.
У галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить 46 %,
тваринництво — 54 % (див. табл. 7).

В області приділяється значна увага розвитку особистих селянських го"
сподарств. Ними у 2005 році вироблено 88,7 % валової сільськогосподар"
ської продукції (в порівнянних цінах 2000 року).
Рослинництво — базова галузь сільськогосподарського виробництва об"
ласті, одна з провідних ланок усього агропромислового комплексу краю.
Найбільш сприятливими для розвитку рослинництва є Прикарпатська та Лісо"
степова зони.
У 2005 році під зерновими культурами було зайнято 136,1 тис. га, під тех"
нічними — 12,3 тис. га, картоплею — 64,9 тис. га, овочами — 9,3 тис. га, кор"
мовими культурами — 100,6 тис. га.
Галузь тваринництва є однією зі складових частин агропромислового ком"
плексу області. У 2005 році валова продукція тваринництва по всіх категорі"
ях господарств (у порівнянних цінах 2000 року) склала 877,2 млн грн., або
54,0 % загального обсягу продукції, яка виробляється в аграрному секторі.
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У розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь утримується: великої
рогатої худоби — 41,5 голів, в т. ч. корів — 26,3 голів, виробляється м'яса
140,2 центнера, молока — 923,2 центнера.
У тваринництві провідним є молочне скотарство, свинарство, вівчарство,
птахівництво та бджільництво.
В області вживаються заходи по залученню інвестицій у розвиток галузі
тваринництва, що дало змогу за останній період інтенсивно відновити робо"
ту всіх птахофабрик і частину свинокомплексів.
Налагоджено широку мережу по наданню послуг з питань селекції та
відтворення сільськогосподарських тварин, забезпечено якісну роботу
пунктів штучного запліднення.
Вагомий вплив на фінансовий результат діяльності має ціновий фактор.
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприєм"
ствами у 2005 році порівняно з 2004 роком зросли на: цукрові буряки (фаб"
ричні) — на 26,6 %, картоплю — на 59,7 %, м'ясо свиней — на 36,5 %, птицю —
на 9,3 %, молоко — на 32,3 %, вовну — на 8,3 %; тоді як знизились на: зернові
культури — на 15,5 %, м'ясо ВРХ — 5,7 %, яйця — 13,1 %.
Туризм і рекреація. Розвиток туристичної галузі в області на основі прита"
манного їй природно"ресурсного потенціалу поступово стає значимою скла"
довою її соціально"економічного розвитку, джерелом наповнення Держав"
ного і місцевих бюджетів.
Галузь туризму — одна з найбільш обіцяючих і перспективних сфер еконо"
міки Івано"Франківщини, хоча сьогодні можливості для розвитку туризму (на"
явний природно"кліматичний потенціал, мальовничі ландшафти, чисте по"
вітря гірських лісів, цілющі мінеральні води, туристичні маршрути, збережені
національні традиції і фольклор, архітектурні пам'ятки, рекреаційні заклади
тощо) використовуються тільки частково. Однак поступове нарощування
кількості туристів, які відвідують область (див. табл. 8), відкривають потужні
перспективи розвитку цієї галузі економіки в області.

Наведені в таблиці 8 дані про обсяги обслуговування далеко не відповіда"
ють потенційним можливостям області й поступаються оптимальній розра"
хунковій кількості туристів. Адже, згідно наукових прогнозів, рекреаційна
місткість Івано"Франківщини дозволяє приймати протягом року до 1,5 млн
осіб.
Особливо незадовільною є ситуація з іноземним туризмом, який еконо"
мічно найбільш вигідний. На необхідність збільшення питомої ваги інозем"
ного туризму звертається особлива увага в «Програмі розвитку туризму в
області на 2002—2010 роки», де передбачано необхідні заходи. Сервіс, прий"
нятний для іноземних туристів, забезпечують готелі «Аускопрут» та «Надія» в
м. Івано"Франківську, база відпочинку «Карпати» в м. Яремче, комплекс «Бу"
ковель» в с. Поляниця, пансіонат «Карпатські зорі» фірми «Спорт"тур» в
м. Косові, профілакторій «Яремче» в м. Яремче, санаторій"профілакторій
«Джерело Прикарпаття» в с. Новий Мізунь, а також приватні заклади відпо"
чинку, як"от: гостинний двір «Красна садиба», «Анастасія», пансіонати «Пер"
воцвіт», «Кемпінг», «У Галини» в Яремче, спортивно"оздоровча туристична
база «Легенда Карпат», гостинний двір «Писанка», готель «Писанка» в м. Ко"
ломиї, готель «Князь Олег» в м. Долині, мисливський клуб «Космечара», го"
тельно"відпочинковий комплекс «Лісова пісня» у Богородчанах, відпочинко"
во"оздоровчий комплекс Я. Д. Шляхтича у Перегінську Рожнятівського району.
На Івано"Франківщині налічується понад 300 приватних садиб у 5 районах
області, які вже приймають туристів по лінії сільського зеленого туризму. Ту"
ристів приваблює до них зручна система поселення, сучасне обладнання
приватних пансіонатів, близькість до природи, співвідношення «ціна—якість
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послуг», гостинність та домашня атмосфера під час відпочинку, а також чу"
дові страви національної кухні. Найпопулярнішими осередками сільського
туризму є Косівщина, Верховинщина, Яремчанщина та Рожнятівщина.
Господарям приватних садиб допомагає Івано"Франківська обласна
організація Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму, осеред"
ки якої утворено у с. Татарів, м. Косів, смт Верховина, с. Яблуниця.
В області є десять курортних місцевостей. Для курортної терапії викори"
стовуються кліматичне лікування, грязьові та мінеральні ванни. Серед ліку"
вальних курортів можна назвати такі: низькогірні Татарів, Яремче і Микули"
чин Яремчанської міськради, Мислівка і Новий Мізунь Долинського району,
Шешори Косівського району, місто Косів, високогірні Ворохта і Яблуниця
Яремчанської міськради та бальнеогрязьовий передгірний курорт Черче Ро"
гатинського району.
Підприємництво. Кількість суб'єктів малого підприємтва в області у 2005 р.
становила 57 952, в тому числі малих підприємств — 7 445, підприємців"
фізичних осіб 50 507. Кількість малих підприємств у 2005 році зросла по"
рівняно з 2004 роком на 186, або на 2,6 %, підприємців"фізичних осіб — на
2 797 осіб, або на 5,9 %. На 10 тис. населення в області припадає 54 малих
підприємства. У сфері малого підприємництва з врахуванням підприємців"
фізичних осіб працює близько 94 тис. осіб, що складає 30,0 % від загальної
кількості зайнятих у галузях економіки. Чисельність працюючих на малих
підприємствах становить 43,0 тис. чоловік. Малими підприємствами вироб"
ляється 9,4 % продукції від загального обсягу виробництва в області, частка
надходжень до бюджетів всіх рівнів від їх діяльності складає 9,9 %.
В області сформована і розвивається інфраструктура підтримки підприє"
мництва. На даний час діють 18 бізнес"центрів, 1 бізнес"інкубатор, 1 техно"
парк, 2 лізингові центри, 25 кредитних спілок, Регіональний фонд підтримки
підприємництва, 2 інвестиційні фонди, 24 інформаційно"консультаційні
установи.
Протягом останніх років з обласного бюджету виділяються кошти на
підтримку малого підприємництва. Відповідно до рішення обласної ради від
30.12.2005 р. № 794"20/2005 «Про обласний бюджет на 2006 рік» на підтрим"
ку підприємництва виділено 800 тис. грн., з районних та міських бюджетів —
735,3 тис. грн.
В області активно функціонує Регіональний фонд підтримки підприємни"
цтва, який фінансує підприємницькі проекти. Консультаційним центром, що
працює на базі фонду, надаються консультації підприємцям щодо бізнес"пла"
нування, фінансового забезпечення підприємницької діяльності, оподатку"
вання та ведення бухгалтерського обліку, правового забезпечення підприє"
мницької діяльності тощо. Крім того, запроваджується «Програма відшкоду"
вання відсотків за кредити, отримані суб'єктами малого підприємництва».
На даний проект передбачається виділити 100 тис. грн.
Крім Регіонального фонду підтримки підприємництва, кредити малим
підприємствам надає українсько"канадське СП «МБЕРІФ"Бізнес"Центр». З
часу утворення у його структурі позичкового фонду схвалено більше 170 по"
зик на суму понад 1 млн дол. США. Слід зазначити, що позичкова програма
кредитує виключно виробничі підприємства. Підприємства, які взяли і бе"
руть участь у позичковій програмі СП «МБЕРІФ"Бізнес"Центр», уже створи"
ли близько 1 000 нових робочих місць.
Проводиться також робота по сприянню мікрокредитуванню суб'єктів
малого підприємництва через кредитні спілки. В 2005 році кредитними
спілками надано кредитів суб'єктам малого підприємництва на суму
3 982,1 тис. грн.
В Івано"Франківській області функціонує сьогодні понад 50 банківських
установ — філії інших комерційних та державних банків та 1 місцевий банк —
АКБ «Прикарпаття». Більшість банків впроваджують програми для кредиту"
вання малого підприємництва, а місцева філія «Pro Kredit Bank» спеціалізуєть"
ся на кредитуванні малого підприємництва. Проте проблема високих відсот"
кових ставок і забезпечення кредитів все ще залишається гострою.
В Івано"Франківську вперше на Україні в квітні 2003 р. створена Реєстра"
ційна палата, основним завданням якої є спрощення умов реєстрації вла"
сного бізнесу. Суттєвою перевагою палати є те, що підприємець після по"
дання повного пакета необхідних документів в палату, отримує комплексну
реєстрацію в усіх установах, які задіяні в процесі реєстрації підприємниць"
кої діяльності, на протязі 10 днів за принципом «єдиного вікна». На даний
час в області діє 19 реєстраційих палат, тобто в усіх районах і містах обла"
сного значення.
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З метою підтримки та розвитку підприємництва, спрощення процедур от"
римання суб'єктами підприємницької діяльності дозволів та погоджень з боку
органів влади, в області створені 19 дозвільних центрів і офісів. Ця робота
розпочалась в 2004 році в м. Івано"Франківську в рамках проекту «Покра"
щення середовища для розвитку малого та середнього підприємництва»,
який реалізується за підтримки Європейського союзу.
У сфері регуляторної політики також розроблені й прийняті рішення органів
місцевого самоврядування про єдиний реєстр регуляторних актів, що діють
у сфері підприємництва, та положення про порядок підготовки і впровадження
проектів нормативно"правових актів з питань підприємницької діяльності, а
також оцінка їх регуляторного впливу. Дані документи сприяють підвищенню
рівня інформованості суб'єктів підприємницької діяльності та встановлюють
єдиний порядок обговорення і прийняття регуляторних актів.
У сфері розвитку підприємництва прийняті програми розвитку малого
підприємництва, туризму, залучення інвестицій та положення про порядок
використання цільових коштів для підтримки і розвитку малого підприємни"
цтва. Ці акти передбачають заходи щодо підтримки малого підприємництва,
заохочення надходження інвестицій, розвитку сільського зеленого туризму,
забезпечують конкурсну процедуру розподілу коштів, передбачених для
підтримки малого бізнесу.
Фінансовий стан багатьох малих підприємств усе ще залишається склад"
ним і нестабільним, діяльність кожного четвертого підприємства є збитко"
вою. Проте продовження процесів створення більш сприятливих умов діяль"
ності суб'єктів малого підприємництва, їх фінансово"кредитної та інститу"
ційної підтримки повинні забезпечити зростання частки малого підприємни"
цтва в економіці регіону, оптимізацію структури економіки області та забез"
печення зайнятості і добробуту як самих підприємців, так і всіх мешканців
області.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Успішне міжрегіональне та транскордонне співробітництво, здійснюване
областю, глибокі позитивні перетворення в економіці регіону та зрушення,
що відбулися протягом останніх років, сприяли активізації зовнішньоеконо"
мічної діяльності краю.
Після тривалого періоду спаду протягом ряду років, у 2000 році активізу"
валася зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарювання області,
намітилися позитивні тенденції в розвитку зовнішньої торгівлі області, які
несуттєво знизились у 2005 році (див. табл. 9).
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Так, зовнішньоторговельний обіг товарів, виготовлених в області за 2005
рік порівняно з 2002 роком зріс у 2,07 раза і склав 1 388,6 млн дол. США.
Сальдо в зовнішньоторговельному обороті області протягом 2001—2005
років є позитивним та в 2005 році склало 241,6 млн дол. США.
Серед головних країн"партнерів області можна назвати:
" в експорті: Польща (15,5 %), Угорщина (10,7 %), Румунія (10,0 %), Ро"
сійська Федерація (9,1 %), Латвія (8,7 %), Італія (5,6 %), Туреччина (5,5 %) та
інші (34,9 %);
" в імпорті: Російська Федерація (62,8 %), Польща (10,7 %), Німеччина
(8,0 %), Італія (1,6 %) та інші (16,9 %).
Відбувається розширення співробітництва з європейськими країнами,
країнами Америки та Азії.
Аналіз структури зовнішньоторговельних операцій області свідчить про
те, що вона достатньо раціональна: ввозиться переважно сировина та ком"
плектуючі матеріали, продукція, що не виготовляється в області; експортуєть"
ся здебільшого продукція власного виробництва та сировинні матеріали.
З області експортуються в основному товари наступних груп: органічні
хімічні сполуки; продукти перегонки нафти; полімерні матеріали, пластма"
си; деревина та вироби з неї; одяг текстильний; вироби з каменю, гіпсу, це"
менту; хутрова та шкіряна сировина, вироби з неї; метали та вироби з них;
машини, апарати і механічні пристрої тощо.
Слід вказати на спад експорту продукції тваринництва, що зумовлено втра"
тою ринків Росії та Європи з огляду на низку об'єктивних причин, зокрема
заборонних заходів та введення додаткового мита з боку країн"колишніх
імпортерів.
В структурі імпортних надходжень переважають товари наступних груп:
енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; котли, машини, апа"
рати і механічні пристрої; хутряна сировина; органічні хімічні сполуки; по"
лімерні матеріали, пластмаси; папір та картон; продукти хімічної промисло"
вості; вироби з каменю, гіпсу, цементу; хімічні штапельні волокна; нитки син"
тетичні або штучні та ін.
У структурі експорту (13,0 млн дол. США) та імпорту (7,2 млн дол. США)
послуг значну частку складають транспортні послуги, переважно трубопро"
відного транспорту. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності області екс"
портували послуги в основному до Угорщини, Великобританії, Італії, Латвії,
Німеччини, Російської Федерації, імпортували — зі Словаччини, Німеччини,
Польщі, Канади, Російської Федерації.

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІКУ ОБЛАСТІ
Протягом останніх років стараннями органів державного управління і
місцевого самоврядування, керівників підприємств, бізнесових і комерцій"
них структур забезпечено позитивну динаміку обсягів залучених в економіку
краю прямих іноземних інвестицій. Показники цього важливого напрямку
економічної активності за період 1994—2005 років наведені на малюнку 3.
За підсумками 2005 року, в підприємства області надійшло прямих іно"
земних інвестицій на суму майже 28,5 млн дол. США (за відповідний період
2004 року — 21,5 млн дол.). Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій,
залучених в економіку краю на 01.01.2006 р., становив 134,9 млн дол. (на
01.01.2005 р. — 120,9 млн дол.). Обсяг інвестицій в розрахунку на одного
жителя області зріс за 2005 рік на 11,6 % і становить понад 96,9 дол. США.
Зберігається позитивна галузева структура іноземних інвестицій: основ"
ний їх обсяг внесено нерезидентами в промислові підприємства — 110,2 млн
дол. США (81,7 % від загального обсягу інвестицій). Найпривабливішими для
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Мал. 3. Прямі іноземні інвестиції в економіку області
на кінець року, млн дол. США

інвесторів є галузь легкої промисловості — 36,2 млн дол. (26,8 %) та виго"
товлення деревини і виробів з неї " 28,9 млн дол. (21,5 %). Значні обсяги на"
дійшли також в сільське господарство (12,7 млн дол.), видобувну (11,3 млн
дол.), хімічну (8,0 млн дол.), целюлозно"паперову (7,4 млн дол.) галузі, ма"
шинобудування (5,8 млн дол.), металообробку (5,5 млн дол.) тощо.
Серед країн найбільшими інвесторами залишаються Сербія і Чорногорія,
звідки нерезидентами вкладено в область 28,1 млн дол. США, Данія (13,4 млн
дол.) і Канада (13,3 млн дол.). Суттєві обсяги капіталу залучено також з Польщі
(12,3 млн дол.), Німеччини (11,5 млн дол.), Угорщини (8,0 млн дол.), Ізраїлю
(7,9 млн дол.), Нідерландів (6,0 млн дол.), Італії (5,8 млн дол.), Великобританії
(4,9 млн дол.), Віргінських островів (4,1 млн дол.), Швейцарії (3,4 млн дол.),
Швеції (3,1 млн дол.).
Серед міст і районів області основні обсяги іноземних інвестицій надійшли
в міста Калуш (37,3 млн дол.) та Івано"Франківськ (16,8 млн дол.), у Калу"
ський (16,0 млн дол.), Коломийський (14,9 млн дол.), Тисменицький (13,6 млн
дол.) та Рожнятівський (12,0 млн дол.) райони.
Використання всіх складових економічного потенціалу краю на основі
рішень та програм, розроблених і реалізованих регіональними органами дер"
жавного управління та місцевого самоврядування, дозволило отримати перші
позитивні результати економічного розвитку області, про що свідчать дані,
наведені в таблиці 10.
Сприяти закріпленню досягнутих позитивних змін і динамічному нарощу"
ванню показників економічної активності в регіоні покликані спільні рішення
обласної ради і обласної державної адміністрації із стратегічного плануван"
ня майбутнього розвитку обласної територіальної громади, включаючи її ра"
йонні структури, міста обласного підпорядкування, містечка, селища і села.
Слід наголосити, що органами державного управління і місцевого само"
врядування, науковцями місцевих університетів та представниками бізнес"
орієнтованих громадських організацій Івано"Франківщини в останні роки от"
римано значний позитивний досвід у сфері практичного використання тех"
нологій стратегічного планування та управління економічним і соціальним
розвитком територіальних громад.
Важливим стимулом до започаткування цієї роботи в області й м. Івано"
Франківську стало свого часу (1996 р.) створення за участю обласної дер"
жавної адміністрації, Івано"Франківського міськвиконкому та канадських
партнерів в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги Канадського
агентства міжнародного розвитку (CIDA) «Малий бізнес і економічний розви"
ток Івано"Франківщини» (SBEDIF) спільного підприємства «Українсько"ка"
надський бізнес"центр». Згідно програми діяльності цього центру, в універ"
ситетах, коледжах, бізнесових організаціях, органах державного управління
і місцевого самоврядування кількох провінцій Канади протягом 1996—1998
років пройшли стажування викладачі ІФНТУНГу, провідні фахівці обласної і
кількох районних державних адміністрацій та міськвиконкомів, представни"
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ки бізнесових структур і громадських організацій. В процесі стажування були
зібрані, ретельно опрацьовані й узагальнені цікаві методичні матеріали з пи"
тань стратегічного планування економічного розвитку регіонів (ЕРР).

Дані, наведені в таблиці 10, свідчать про позитивні зміни в тенденціях економі(
чного, а відтак і соціального розвитку Івано(Франківщини.
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Концентрація інтелектуальних зусиль членів робочої групи, а також цільо"
ве використання останніми інтелектуальних ресурсів жителів міста через за"
лучення до роботи фокусних груп, «круглих столів» і громадських слухань
зініціювали створення нового на той час інтелектуального продукту — доку"
мента «Стратегічний план економічного розвитку міста Івано"Франківська»,
розглянутого, затвердженого і рекомендованого до виконання рішенням сесії
міської ради м. Івано"Франківська «Про стратегічний план економічного роз"
витку Івано"Франківська» 27 грудня 1999 р. Легітимізація цього документа
сесією міської ради перетворила його на інтелектуальну власність громади
міста, використання якої дозволило за підсумками 2004 року зайняти поче"
сне ІІІ місце в рейтингу міст України в категорії «Великі міста» (від 100 до 500 тис.
мешканців) та ХІІ позицію по всій сукупності міст України.
Успішним продовженням практики вироблення аналогічних документів в
області слід вважати створення робочих груп і розробку стратегічних планів
розвитку м. Яремче з ініціативи і під експертним керівництвом М. І. Ковалів
та Г. В. Русанова (НГО «Асоціація економічного розвитку Івано"Франківщини»),
м. Рогатина і Рогатинського району під орудою В. В. Штогрина (НГО «Агент"
ство економічного і соціального розвитку Рогатинщини»), м. Болехова під
керівництвом Г. В. Васильченко і Т. П. Кулик (НГО «Ділові ініціативи») тощо.
Активне запровадження технології стратегічного планування і управління
в обласному масштабі було започатковано після Розпорядження Президе"
нта від 21 грудня 2001 року за № 372/2001"рп «Про підготовку проекту стра"
тегії економічного і соціального розвитку України на 2002—2011 роки», яким
було ініційовано дуже важливу для держави, що будує ринкову економіку,
справу — стратегічне планування шляхів і засобів досягнення майбутнього
добробуту її народу. Цим розпорядженням (п. 3) обласним державним адмі"
ністраціям було доручено «.... утворити робочі групи з опрацювання розділів
проекту стратегії, які визначатимуть перспективи розвитку відповідних галу"
зей економіки та регіонів України». Після появи 8 листопада 2002 року черго"
вого Розпорядження Президента № 385/2002"рп «Про розроблення проекту
стратегії економічного і соціального розвитку України до 2011 року», яким
обласним державним адміністраціям доручалось «... забезпечити розроб"
лення робочими групами стратегій розвитку окремих галузей економіки та
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регіонів України», головою Івано"Франківської облдержадміністрації М. В. Ви"
шиванюком розпорядженням № 914 від 03.12.2002 р. була створена обла"
сна робоча група зі включенням до її складу керівних працівників облдер"
жадміністрації, провідних фахівців її управлінь, керівників підприємств, ви"
щих навчальних закладів, науковців, представників політичних партій.
Активну участь у сприянні цьому процесу взяли ЗАТ «Регіональне агент"
ство економічного розвитку», кафедра управління регіональним економічним
розвитком Національного технічного університету нафти і газу і Асоціація
економічного розвитку Івано"Франківщини. На кафедру управління регіо"
нальним економічним розвитком ІФНТУНГ було покладено також науковий і
методичний супровід підготовки проекту стратегії.
В процесі роботи над проектом стратегії групою наукового супроводу були
запропоновані й успішно використані нетрадиційні методи інтеграції інтелек"
туальних ресурсів та мотивації їх продуктивних проявів всіма зацікавленими
учасниками в масштабах області. Зокрема, вперше були застосовані такі
теоретичні, організаційно"методичні й практичні нововведення:
" неформальна і неієрархічна віртуальна організаційна структура матри"
чного типу, яка об'єднала обласну, міські та районні робочі групи стратегі"
чного планування за участю державних службовців і працівників органів
місцевого самоврядування, представників науки, громадських, партійних і
професійних організацій, релігійних конфесій тощо;
" оригінальна методика організації і проведення багатоступеневого SWOT"
аналізу стану справ в області на основі цільових «мозкових штурмів» міських
і районних робочих груп з наступним виконанням окремих аналітичних до"
сліджень та експертних оцінок альтернативних варіантів основних напрямків
соціальної і господарської діяльності з винесенням їх на обговорення най"
ширшими верствами населення регіону;
" методичне забезпечення процесу шляхом вивчення членами обласної
та міських і районних робочих груп методичних основ стратегічного плану"
вання у територіальних громадах. Для цього за участю науковців кафедри
управління регіональним економічним розвитком Національного технічного
університету нафти і газу і членів громадських організацій «Асоціація еконо"
мічного розвитку Івано"Франківщини», «Ділові ініціативи» та «Центр дослід"
жень лідерства і менеджменту» на основі порівняльного аналізу подібних про"
цедур в окремих провінціях Канади, воєводствах Польщі, губерніях Росії, шта"
тах США були розроблені методичні рекомендації з технології організації і
проведення всіх етапів стратегічного планування. З цією ж метою спеціаль"
но створений громадською організацією «Ділові ініціативи» тимчасовий твор"
чий колектив переклав з польської мови і видав у 2003 році (в друкованому
вигляді та в електронному варіанті на компакт"диску) науково"практичний
посібник з питань стратегічного планування економічного розвитку «Остро"
ви надій», який був розповсюджений не лише в області, а й переданий об"
ласним державним адміністраціям та іншим зацікавленим організаціям усіх
регіонів України;
" додаткове залучення до процесу планування усіх без виключень зареє"
строваних в області партійних, а також зацікавлених громадських організацій,
асоціацій та об'єднань з метою отримання від них пропозицій щодо страте"
гічних напрямків розвитку регіону та його територій шляхом запровадження
листовного анкетування;
" апробація концептуальних положень проекту «Стратегії економічного і
соціального розвитку Івано"Франківської області до 2011 року» вченими ра"
дами провідних вищих навчальних закладів області;
" організація і проведення загальнообласних громадських слухань з об"
говорення проблем стратегічного планування економічного і соціального
розвитку регіону в формі науково"практичної конференції «Івано"Франківщи"
на — поступ у майбутнє» з вільним доступом до участі в її роботі всіх бажаю"
чих та з публікацією тез виступів її учасників;
" підготовка і публікація спільних наукових праць з окремих теоретичних і
практичних аспектів стратегічного планування, участь в роботі всеукраїнських
конференцій і «круглих столів» перших керівників, начальників профільних
управлінь і провідних фахівців інших структурних підрозділів облдержадмі"
ністрації, науковців і представників громадськості.
Ці новації стали можливими, дякуючи використанню рекомендацій коман"
ди фахівців групи наукового супроводу — рекомендацій, генерованих спільни"
ми інтелектуальними зусиллями її членів та втілених у реальний документ чи"
сленними працівниками облдержадміністрації, депутатами обласної ради, уча"
сниками «мозкових штурмів», експертних оцінок, громадських слухань.
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Підтвердженням цього була відносно легка трансформація даної стратегії в
нову редакцію, яка тривала протягом 5 місяців.
Новий інтелектуальний продукт «Стратегія економічного та соціального
розвитку території Івано"Франківської області до 2015 року» як результат
спільної роботи був затверджений рішенням ІХ сесії обласної ради 5"го де"
мократичного скликання від 20.02.07 р., у зв'язку з чим став інтелектуаль"
ною власністю всього населення області. В документі були сформульовані й
затверджені бачення членами територіальної громади майбутнього області
та її місії як територіальної громади в наступній редакції:
«Прикарпаття — економічно самодостатній, екологічно чистий регіон ра(
ціонального та ефективного використання природно(ресурсного потенціа(
лу, стійкого росту добробуту і високого соціально(духовного рівня життя на(
селення»,
«Природні багатства, інтелектуально(фаховий потенціал та культурні тра(
диції Прикарпаття — на благо краян і гостей!»
Крім того, даним документом пріоритетними напрямками розвитку об"
ласті, спрямованими на реалізацію стратегії сталого розвитку, громадою
області були визнані наступні:
1. У сфері економіки:
1.1. Пріоритетний розвиток:
" туристично"рекреаційного комплексу;
" лісової та деревообробної промисловості;
" сільського господарства, харчової і переробної промисловості;
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" легкої промисловості;
" інфраструктури області.
1.2. Селективний розвиток окремих кластерів:
" паливно"енергетичного комплексу;
" легкої промисловості;
" хімічної промисловості.
1.3. Точковий розвиток підприємств машинобудування та інших галузей.
2. Розвиток людських ресурсів:
2.1. Пріоритетний розвиток:
" закладів освіти і науки інноваційного типу;
" інфраструктури та мережі закладів охорони здоров’я;
" інфраструктури і мережі закладів галузі культури.
3. Охорона навколишнього середовища і екологічна безпека.
Слід вказати, що, на думку деяких зарубіжних експертів, цей документ став
одним із прикладів «... стратегій регіонального розвитку областей України, які
демонструють гарні практики аналізу і діагнозу соціально"економічної ситуації
в регіоні, а також методології визначення ієрархії цілей, програм і діяльності».
Спільна і напружена праця на всіх рівнях адміністративно і територіально
структурованої української спільноти над виконанням передбачених держав"
ною та регіональною стратегіями завдань дозволить забезпечити динамічний
збалансований розвиток країни та її регіонів, наблизити життєві стандарти
до європейських, а також виконати задекларовану в державній стратегії місію:
«СИЛЬНІ РЕГІОНИ — БАГАТА КРАЇНА — ЩАСЛИВА ЛЮДИНА».
Вагомий вклад у забезпечення цих досягнень вноситиме й Івано"Франків"
щина з її унікальним природним, людським, промисловим та підприємниць"
ким потенціалом.

Автори: Микола Данилюк,
Віктор Кузьмин, Віктор Петренко
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Життєве кредо:
«Добивайся всього сам
і не розраховуй на когось»
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Д. М. Шлемко народився 24 січня 1950 року на Покутті ІваноФранківщи
ни в селі з історичною назвою Белелуя. Подейкують, що саме тут в 1622 році
відбулася битва між місцевими захисниками та татарським загоном на чолі з
ватажком Бек Алуєм, що поверталися з Галича із награбованим майном.
Більшість татар разом із своїм керманичем загинули. З того часу село поча
ли називати «Там, де вбили Луя», а згодом — Белелуя.
Батьківську сім'ю Дмитра Шлемка щойно записали в новостворений кол
госп, бо до війни основи радянської влади на Прикарпатті фактично ще не
були сформовані. Після народження сина батька забрали майже на 4 роки в
армію аж на Курильські острови, звідки повернувся додому зі значною зат
римкою. Мати пішла працювати в колгосп. 1953 року, відправляючи з кол
госпного поля вантажівки на буракопункт, потрапила в страшну аварію. Відле
жавши роки в лікарні, вийшла інвалідом колгоспної праці. Тому майже в 4
рочки Дмитро Шлемко разом із бабусею став тимчасовим господарем у домі.
Після повернення на батьківщину батька родині стало легше, однак на черзі
постало будівництво нової хати. На колгоспні трудодні, а після переходу на
грошову оплату — 28 рублів, сильно не розговієш. Навчання в школі хлопчи
ку давалося досить легко. Невідомо звідки, бо в сім'ї такою творчістю ніхто
не відзначався, прийшло бажання писати. Писав вірші, оповідання про рідний
край, весну, школу, орденоносну ланкову, пізніше — про перші почуття. І коли
вийшла перша збірочка дитячих віршів «На сонячній галявинці», з газети
«Зірка» надійшла приємна звістка: направити в загальновідомий престиж
ний піонерський табір «Артек». Це була не просто радість, але й перше усві
домлення, що праця винагороджується. Вже у цьому віці у Дмитра Шлемка
визріла думка про майбутню журналістську професію.
Після сьомого класу стало очевидним, що поєднувати навчання і вести
домашнє господарство досить складно. Тому Дмитро отримав батьківське
благословення на навчання в школіінтернаті. Однак, коли закінчив з медал
лю Снятинську середню школуінтернат й постало питання вибору інституту,
батьки в категоричній формі виступили проти журналістського майбутнього.
Будучи не лише учасником, але й переможцем обласних олімпіад з історії та
математики, вибрав історичний факультет ІваноФранківського педагогічного
інституту ім. В. Стефаника. Тоді ВУЗ такого профілю давав глибокі знання не
лише з історії, але й у сфері філософії, політекономії. Останній предмет став
для Дмитра Шлемка найпривабливішим.
На стипендію не дуже розживешся, тому нічні розвантажування вагонів з
друзями стали звичною справою. Визначилися й уподобання, які забирали
весь вільний час. Це — спорт: футбол, легка атлетика, бокс. Незважаючи на
те, що перший розряд найшвидше отримав у бігу, найдальше в спортивній
кар'єрі просунувся в боксі — до майстра спорту. До того ж і тренер на почат
ку боксерської біографії був знаний не лише в області, але й в усій Україні —
Ігор Гайдамака. Боксерська професія добре прислужилася в армії. Працюю
чи після закінчення інституту вчителем восьмирічної школи в селі Колодне
Тячівського району Закарпатської області, міг обминути армійську службу,
бо вийшов закон, який дозволяв педагогам сільської школи не призиватися
до лав Радянської армії. Однак мати за проханням сина понесла в м. Снятин,
а саме там Дмитро Шлемко перебував на обліку в військовому комісаріаті,
«хабар» керівнику комісаріату: шмат сала, сметану, молоко та яйця, щоб хлоп
цеві видали повістку в армію.
Рік було практично втрачено, проте з'явився простір для подальшої робо
ти. Правда, знайти її в ті часи в обласному центрі за отриманою спеціальні
стю було практично неможливо. Недовгі пошуки привели у міський комітет
комсомолу. Так, з вересня 1973 року бере початок комсомольська біографія

Дмитра Шлемка. Далі — шість місяців активної роботи комсоргом в техні
кумі радянської торгівлі й несподіване запрошення зразу ж в обласний комі
тет комсомолу. Спочатку був інструктором, а через рік вже призначений за
відуючим основного відділу обкому — організаційного. В лютому 1978 року
отримав запрошення на роботу в м. Київ у Центральний комітет молодіжної
організації. За якийсь час через сімейні обставини повернувся до міста Івано
Франківська. Відтоді починається новий період в біографії Дмитра Васильови
ча Шлемка, пов'язаний із викладацьконауковою роботою в інституті, а нині —
Національному технічному університеті нафти і газу.
Інженерекономіст науководослідного центру, асисент, старший викла
дач, доцент, заступник декана, декан факультету — такий шлях пройшов
Дмитро Васильович за неповних 10 років роботи у ВУЗі.
В 1985 році після заочного навчання в аспірантурі найпрестижнішого на
той час економічного закладу України — Інституту економіки Академії наук
УРСР — захистив кандидатську дисертацію і отримав науковий ступінь кан
дидата економічних наук.
У 1987 році в Москві було оголошено конкурс на право отримати роботу
викладача політичної економії за кордоном. Серед 28 претендентів Дмит
рові Шлемкові вдалося вибороти шанс на роботу в африканську країну Малі,
у столичний інститут м. Бомако. Перед цим — річне стажування у Сорбон
нському університеті для оволодіння французькою мовою. Однак все завер
шилося рішенням бюро обласного комітету Компартії про рекомендацію за
відуючим кафедри. З 1987 року й по даний час обирався завідуючим кафед
ри економічної теорії університету. «Макроекономіка», «Державне регулю
вання економіки», «Економічна політика» — такі дисципліни викладає Дмит
ро Шлемко стедунтамекономістам ВУЗу. Цих проблем торкаються й нау
кові напрацювання, котрі викладені в монографії «Плюралізм форм власності
в Україні» та більш ніж у 50ти наукових працях.
З 1990 року бере початок й політична біографія Дмитра Васильовича
Шлемка, коли був висунутий по Залізничному виборчому округу м. Івано
Франківська до Верховної Ради України. Став другим, бо перемогу тоді здо
був Л. Г. Лук'яненко.
Березневі вибори 1990 року дали змогу не лише сформувати нову вико
навчу владу на Галичині, але й радикально обновити партійну владу: вперше
першим секретарем обкому Компартії став місцевий житель, чесний та
скромний Зиновій Куравський. За його наполяганням, Дмитро Шлемко по
годився на суміщення посади секретаря, у віданні якого були освіта, наука,
охорона здоров'я, культура та інші напрями гуманітарної сфери, із завіду
ванням кафедри в інституті.
Після відомих подій серпня 1991 року зайнявся одночасно із викладаць
кою роботою бізнесом, очоливши три фірми, в тома числі одну українсько
польську. Однак коли 1996 року потрапив до списку тих, хто був представле
ний на голову обласної державної адміністрації, зрозумів, що може зробити
влада при допомозі каральних органів з бізнесменом за вказівкою високо
посадового чиновника.
У 1999 році Дмитро Шлемко разом із 78 соратниками заклали основу об
ласної партійної організації «Батьківщина», яка налічує сьогодні близько
15 000 членів. З тих пір Дмитро Васильович є головою цієї політичної сили на
Прикарпатті.
З березня 2005 року по квітень 2006 року Дмитро Шлемко працював за
ступником голови ІваноФранківської обласної державної адміністрації з еко
номічних питань.
З квітня 2006 року — народний депутат України за списком «Блоку Юлії
Тимошенко», член комітету ВРУ з економічних питань.
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М. Ф. Круць народився 1 лютого 1952 року в с. Вікно Городенківського ра
йону ІваноФранківської області.
Протягом 1959—1967 рр. навчався у Вікнянській восьмирічній школі.
У 1967—1971 рр. здобував освіту в Чернівецькому індустріальному техні
кумі за спеціальністю «Механічне обладнання промисловості будівельних
матеріалів».
Із 1973 року працював слюсарем з ремонту обладнання на Миколаїв
ському цементногірничому комбінаті. Пройшов усі щаблі професійного
зростання.
На протязі 1974—1979 рр. працював операторомналагоджувальником,
інженероммеханіком, заступником керівника цеху на ІваноФранківському
цементношиферному комбінаті.
У 1979 році отримав кваліфікацію інженерамеханіка, закінчивши без
відриву від виробництва хімікотехнологічний факультет Львівського політех
нічного інституту. Досвідченому інженерові була виявлена особлива довіра —
він був призначений наступного року керівником найбільшого на підприємстві
шиферного цеху.
У 1988 році, з початком демократичних перетворень, становленням Ук
раїнської держави, трудовий колектив, визнаючи авторитет та професіо
налізм Миколи Круця, обрав його директором цементношиферного комбі
нату. А 1999 року, після перетворення підприємства у ВАТ «ІваноФранківськ
цемент», Микола Федорович обраний головою правління.
Загальний стаж роботи 29 років.
Микола Круць є автором 15 винаходів та власником кількох патентів на
корисні моделі.
Нагороджений медаллю «За трудову доблесть» (1986 р.), орденами «За
заслуги» ІІІ ступеня (1997 р.) та «За заслуги» ІІ ступеня (2001 р.). 1996 року
йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник промисловості Ук
раїни».
Одружений. Виховує двох дітей. Дружина Галина Федорівна — педагог.
З 2002 року — народний депутат України від міста ІваноФранківська. Член
фракції «Наша Україна». Член Комітету будівництва, транспорту і зв'язку ВР
України.
Всупереч загальновідомим тенденціям спаду національної економіки,
М. Круць зумів створити багатопрофільне виробництво. Річна частка вироб
леної продукції ВАТ «ІваноФранківськцемент» становить половину від загаль
ного виробництва в ІваноФранківську. Завод забезпечує потреби України в
шифері на 43—47 відсотків, його продукція витримує іспит на якість не лише
у нашій державі — знають її в Угорщині, Румунії, Молдові, Росії. Гігант буді
вельної індустрії в 2002 році став переможцем огляду «Технотворчість При
карпаття2002».
Микола Круць займається меценатською діяльністю.
Так, ІваноФранківська станція швидкої допомоги отримала автомобілі
«Volkswagen» завдяки співпраці народного депутата з австрійськими коле
гами. За його безпосередньої участі відновлено і відбудовано десятки цер
ков, шкіл, дитячих садків, бібліотек і будинків культури.
Микола Круць піклується про підростаюче покоління. Створена ним Бла
годійна фундація ім. Короля Юрія довший час виступає спонсором Івано
Франківського обласного фонду «Допомога дітям Чорнобиля». Своїми зав
даннями Благодійна громадська фундація ім. Короля Юрія вбачає підтримку
громадських ініціатив шляхом надання малих грантів, втілення проектів та
програм з метою творення змін, реагування на гострі соціальні потреби (зок
рема надання потребуючим допомоги медикаментами та на оперативне втру
чання).

Будучи народним депутатом, Микола Федорович подав на розгляд Вер
ховної Ради України 19 законопроектів, серед яких:
 проект Адміністративного процесуального кодексу України;
 проект Закону про внесення змін до Закону України «Про охорону навко
лишнього природного середовища» (щодо використання коштів збору за
забруднення);
 проект Закону про внесення змін до Закону України «Про оподаткування
прибутку підприємств» (щодо закладів професійнотехнічної освіти);
 проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінальнопро
цесуального кодексів України щодо відповідальності за злочини у сфері ком
п'ютерної інформації;
 проект Постанови про відзначення 700річчя Галицької митрополії та 750
річчя коронування Данила Галицького;
 проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення і Кримінального кодексу України (щодо узгодження питань
відповідальності);
 проект Закону про внесення змін до Цивільного процесуального кодек
су України (щодо документів апеляційного та касаційного оскарження);
 проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Уповноваже
ного Верховної Ради України з прав людини» (щодо представників в обла
стях та Автономній Республіці Крим);
 проект Закону про внесення змін і доповнень до Закону України «Про
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядово
го складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» (щодо умов та строків
призначення пенсії);
 проект Закону про внесення доповнень до статті 33 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад» (щодо стажу роботи за спеціальністю);
 проект Закону про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію
жертв політичних репресій на Україні» (щодо осіб, які зазнали репресій за
вироками та рішеннями позасудових органів);
 проект Закону про внесення змін до Закону України «Про боротьбу з ко
рупцією» (щодо поняття корупції та корупційних діянь);
 проект Закону про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух»
(щодо допуску до керування транспортними засобами);
 проект Закону про внесення змін до статті 69 Кримінального кодексу Украї
ни (щодо призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом);
 проект Закону про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу
України (щодо незаконного заволодіння транспортним засобом);
 проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюд
жет України на 2004 рік» (щодо фінансування Державної судової адміні
страції);
 проект Закону про захист конституційних прав громадян на землю (щодо
вартості виготовлення документів);
 проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо
управління акціонерними товариствами);
 проект Закону про внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів
права державної власності, що не підлягають приватизації» (ВАТ «Харківський
дослідний цементний завод»).
Як людина, що все життя була безпосередньо пов'язана з практичною
діяльністю, Микола Круць вміє втілювати нові ідеї на практиці, правильно
вираховуючи можливі ризики і невдачі. Упродовж свого перебування в пар
ламенті, Микола Круць не зрадив ані своїх політичних однодумців, ані довіри
виборцівгаличан. Такі прагматичні й досвідчені керівники, які одночасно
щиро люблять свою землю і свій народ, дуже потрібні нашій державі.

Прийом громадян

Відвідини католицької школи

У рідному селі
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В. Р. Мойсик народився 18 серпня 1957 року в селі Стецева Снятинського
району ІваноФранківської області в селянській сім'ї. Після закінчення місце
вої середньої школи в 1974 році розпочав свою трудову діяльність бетонни
ком Коломийського будівельного управління, де працював до призову на
строкову військову службу.
Після завершення служби в армії вступив на юридичний факультет Киї
вського національного університету ім. Тараса Шевченка, який закінчив у 1983
році й одразу ж був обраний народним суддею Залізничного районного на
родного суду міста Києва, де плідно працював до 1990 року.
У 1990 році як один із найбільш підготовлених районних суддів міста Киє
ва був призначений суддею Київського міського суду, а згодом — членом Пре
зидії і заступником Голови цього суду.
З огляду на фундаментальну юридичну підготовку, значний досвід та ви
сокі показники суддівської діяльності, В. Р. Мойсик у 1995 році був призначе
ний суддею Верховного Суду України, набувши протягом семи років роботи
на цій посаді фахового рівня судді вищого кваліфікаційного класу. 8 липня
2005 року Верховною Радою України В. Р. Мойсика було обрано на посаду
судді Верховного Суду України безстроково.
31 березня 2002 року Володимир Романович став народним депутатом
України по одномандатному КоломийськоСнятинському виборчому округу
№ 87, впевнено перемігши у виборчих змаганнях сімох претендентів на це
місце у вищому законодавчому органі країни, а 7 червня того ж року він об
раний Верховною Радою України Головою парламентського Комітету з пи
тань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Очоливши комітет, Володимир Романович у стислі строки зміг забезпечи
ти інтенсивну законотворчу роботу членів комітету то його секретаріату, ефек
тивну взаємодію з іншими парламентськими комітетами, депутатськими
фракціями та групами у Верховній Раді України, структурними підрозділами
апарату парламенту.
Він особисто розробив і впровадив у діяльність комітету практику по
стійного проведення ґрунтовних підготовчих заходів роботи комітету, а та
кож запропонував оптимальний формат взаємодії комітету з Генеральною
прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ України, іншими пра
воохоронними органами держави, насамперед у питаннях розробки концеп
туальних основ реформування правоохоронної системи, спільної підготовки
законопроектів та здійснення контролю за виконанням вимог Конституції і
законів України.
Саме під керівництвом В. Р. Мойсика цей комітет за час роботи у складі
Верховної Ради України 4го скликання (04.2002—04.2006 рр.) досяг найви
щої продуктивності у своїй діяльності: за його поданням парламентом Украї
ни прийнято 80 законів, у тому числі Кримінальновиконавчий кодекс Украї
ни, «Про Державну кримінальновиконавчу службу України», «Про соціальну
адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбав
лення волі на певний строк», «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх
справ».
Володимир Романович Мойсик безпосередньо брав участь у підготовці
Конституції України, «малої судової реформи», зокрема у розробці пропо
зицій щодо змін до законів «Про судоустрій України» та «Про статус суддів»,
працював у робочій групі Кабінету Міністрів України по розробці проекту Ад
міністративного процесуального кодексу України, який за його авторством
поданий на розгляд Верховної Ради України.
Володимир Романович також очолював робочу групу, яка розробила про
ект нового Кримінальнопроцесуального кодексу України, що був прийня
тий Верховною Радою України за основу, та підготувала його для розгляду
парламентом у другому читанні.
У березні 2006 року В. Р. Мойсик знову обраний народним депутатом Ук
раїни по багатомандатному загальнодержавному округу за списком блоку
«Наша Україна» і очолив підкомітет з питань парламентського контролю та
законодавчого забезпечення реформування органів прокуратури.
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Затребуваність високого професіоналізму В. Р. Мойсика як політика, юри
ста і державного діяча, його принциповості, неупередженості та послідов
ності проявилася також у призначенні Володимира Романовича Указами та
Розпорядженням Президента України заступником голови Комісії при Пре
зидентові України з питань помилування, членом Міжвідомчої комісії з пи
тань реформування правоохоронних органів та членом Комісії з питань ре
формування судової системи України, а також в обранні його Верховною Ра
дою України головою Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування об
ставин і причин загибелі журналіста Г. Гонгадзе та з'ясування причин зволі
кання в розслідуванні кримінальної справи, включенні до складу груп з
міжпарламентських зв'язків із Федеративною Республікою Німеччина, Си
рійською Арабською Республікою, Турецькою Республікою та Республікою
Нігерія.
Володимир Романович активно займається науковою роботою, є автором
близько 20 наукових праць. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Про
блеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресур
сами». Читає лекції в Інституті адвокатури при Київському національному
університеті ім. Тараса Шевченка та Інституті підвищення кваліфікації пра
цівників органів прокуратури. Є членом редакційної колегії «Вісника Верхов
ного Суду України» та газети «Закон і бізнес». Спільно з кафедрою кримі
нального права і кримінології Київського національного університету ім. Та
раса Шевченка проводить наукові дослідження, результати яких плідно ви
користовує у повсякденній депутатській діяльності.
Володимир Романович одружений, має сина Романа, який закінчив юри
дичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевчен
ка, працює державним нотаріусом у місті Києві.
Самовіддана праця В. Р. Мойсика на благо України та її народу високо
оцінена державою — за значний особистий внесок у соціальноекономічний,
науковий та культурний розвиток України, вагомі трудові здобутки та актив
ну громадську діяльність йому присвоєно почесне звання «Заслужений юрист
України», а за особливі заслуги перед українським народом Володимир Ро
манович нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України та удо
стоєний ордена «За заслуги» III ступеня.

Завжди гостинно зустрічають земляки!
виборці свого посланця до вищого
законодавчого органу України

Доповідь Голови Комітету Верховної Ради
України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності Володимира
Мойсика на комітетських слуханнях 3 червня
2005 року «Місце і роль прокуратури в системі
органів державної влади України»

Вручення В. Р. Мойсику Президентом України державної нагороди

Пленарні будні Верховної Ради України
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Є. М. Нейко народився 7 жовтня 1932 року в с. Смотрич Дунаєвецького
району Хмельницької області в родині селянина.
1950 р. закінчив Смотрицьку середню школу. Того ж року вступив до Ста'
ніславського державного медичного інституту (нині — Івано'Франківський
державний медичний університет), по закінченні якого отримав диплом з
відзнакою. Євген Нейко не уявляв подальшої лікарської роботи без фунда'
ментальної наукової підготовки, без наукової діяльності. Тож навчається в
очній аспірантурі на кафедрі патологічної фізіології. Саме навчання в аспі'
рантурі дало Євгенові Михайловичу ґрунтовну теоретичну базу на все життя
як лікарю, науковцю, вчителю молодих медиків.
Усе трудове життя Є. Нейка пов'язане з Івано'Франківським медунівер'
ситетом. Тут він пройшов шлях від аспіранта до ректора:
1959—1961 рр. — аспірант кафедри патологічної фізіології;
1961—1965 рр. — асистент кафедри патологічної фізіології;
1965—1966 рр. — асистент кафедри загальної терапії;
1966—1969 рр. — доцент кафедри загальної терапії;
1969—1972 рр. — професор кафедри загальної терапії;
1976—1979 рр. — декан лікувального факультету;
1979—1987 рр. — проректор з наукової роботи;
із 1972 р. і по сьогодні — завідувач кафедри факультетської терапії.
У 1962 р. Є. Нейко успішно захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Особливості реактивності організму при гострому перитоніті в поєднанні з
крововтратою». За темою кандидатської дисертації опублікував сім статей,
де повною мірою висвітлив результати своїх наукових напрацювань.
Зацікавленість до вивчення функцій печінки при перитоніті переростає в
роботу над докторською дисертацією, тема якої звучала так: «Деякі показ'
ники обміну речовин і функціональні особливості печінки в організмі при ек'
спериментальному перитоніті». Докторант Є. М. Нейко за темою дисертації
опублікував 30 наукових праць. У 1968 р. йому присуджено науковий ступінь
доктора медичних наук.
Звання доцента Євгенові Михайловичу присвоїли в 1967 році, а через три
роки — професора.
З перших днів перебування на кафедрі майбутній ректор медуніверсите'
ту привернув до себе увагу колег та пацієнтів своєю енергійністю, блискучи'
ми клінічними обходами, високим професіоналізмом і добротою. І сьогодні
присутні на обходах лікарі, викладачі, студенти, пацієнти збагачуються знан'
нями, стають свідками тісного контакту професора і хворих, таїнства ліку'
вання і деонтології. Учні Євгена Михайловича постійно вчаться у нього підхо'
ду до хворих, до вирішення наукових і педагогічних проблем.
З 1987 р. і донині Є. Нейко займає посаду ректора Івано'Франківського
державного медичного університету.
За його сприяння при кафедрі нервових хвороб на базі відділу судинної
неврології обласної клінічної лікарні організована і функціонує лабораторія
транскраніальної доплерографії.
Ректорат університету на клопотання академіка Є. М. Нейка виділив кош'
ти на придбаня операційного лапароскопа, який уже встановили на кафедрі
хірургії стоматологічного факультету.
Завдяки звертанням Євгена Михайловича до Міністерства охорони здо'
ров'я України, електронно'мікроскопічна лабораторія на кафедрі анатомії лю'
дини отримала сучасний електронний мікроскоп високої здатності з комп'ю'
терним управлінням.
Невтомний трудівник, людина доброзичлива, милосердна, надійна... Ко'
леги по праці знають вдачу Євгена Михайловича як керівника — це, перш за
все, вимогливість на робочому місці і турбота про своїх підлеглих.
Академік Є. М. Нейко заснував Прикарпатську терапевтичну школу, де вив'
чаються питання патогенетичного дихання, травлення, особливості професій'
ної патології у працівників хімічної та деревообробної промисловості, розроб'
ляються проблеми професійних захворювань. Започаткував принципово новий
напрям у клінічній медицині — застосування немедикаментозних засобів з ліку'
вальною метою та нових способів введення ліків в організм людини. Є. М. Ней'
ко — активний винахідник і раціоналізатор, автор 20 винаходів, 62 рацпропо'
зицій. Завдяки їх впровадженню в лікувальну практику відновлено здоров'я со'
тень жителів області.
Характерні риси наукових розробок Є. М. Нейка — новаторство, фунда'
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ментальність, клініко'експериментальна спрямованість. Широко відомі його
праці з проблеми патогенезу й лікування захворювань органів черевної по'
рожнини з корекцією обміну мікроелементів в експерименті і клініці (1959—
1977 рр.) За його активної участі здійснено цикл ґрунтовних досліджень впли'
ву геохімічного середовища на організм при формуванні атеросклерозу, іше'
мічної хвороби серця, захворювань органів дихання та шлунково'кишкового
тракту (1978—1990 рр.).
Під керівництвом Євгена Михайловича розроблений медичний препарат
на рослинній основі «Уролесан», який використовують не лише в Україні, а й
у країнах Західної Європи при лікуванні хворих на сечокам'яну хворобу. За
розробку і впровадження в лікарську практику препаратів «Уролесан» (уро'
протектор) і «Трицинол» (гепатопротектор) в 1992 році академікові Є. М. Ней'
ку присуджено Державну премію України в галузі науки.
Як науковець Є. М. Нейко в останні роки вивчає поширеність і розробляє
нові медичні технології профілактики й лікування захворювань серцево'су'
динної системи, органів дихання, травлення і виділення в Карпатському ре'
гіоні у зв'язку із впливом несприятливих екологічних чинників на здоров'я лю'
дини.
Він також запровадив у практику охорони здоров'я низку нових медичних
технологій: лікування атеросклерозу шляхом корекції обміну мікроелементів
та активності металоферментів за допомогою біотичних доз цинку і хрому;
застосування імуномодуляторів рослинного походження в лікуванні гострих
пневмоній, етимізолу — в лікуванні хронічних неспецифічних захворювань
печінки, лімфотропної терапії — у лікуванні ревматоїдного артриту; застосу'
вання моршинських (джерела № 1 і 6) та трускавецьких («Нафтуся», джере'
ло № 1) мінеральних вод у лікуванні захворювань органів травлення тощо.
Найвагоміші розробки, впроваджені у медичну практику, — лікування і про'
філактика ревматоїдного поліартриту та його ускладнень, сучасний фундамен'
тальний напрям діагностики, профілактики й лікування остеопорозу — одного
з наймасовіших захворювань, з якого відкрито спеціальну лабораторію (ке'
рівник — академік Є. М. Нейко).
Предметом клінічних досліджень школи Євгена Михайловича є також
вивчення стану здоров'я підлітків, школярів. З'ясувалися прикрі речі: майже
у 15 % підлітків краю виявлено артеріальну гіпертензію, велику питому вагу
становлять вроджені вади розвитку, захворювання органів дихання і трав'
лення. Результати цих досліджень враховано при розробці державної про'
грами «Діти України».
Власний науковий і практичний досвід Є. М Нейко передає своїм учням.
Він підготував близько 60 докторів та кандидатів медичних наук. Опубліку'
вав понад 700 наукових праць; є автором і співавтором 30 монографій, се'
ред яких — підручники «Внутрішні хвороби», «Довідник амбулаторного тера'
певта», «Мікроелементи і атеросклероз», «Гострі пневмонії», «Гепатити», «Ви'
разкова хвороба», «Госпітальна терапія».
У квітні 2001 р. нагороджено дипломом і Срібною стелою Міжнародного
відкритого рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна» тодішню Івано'
Франківську державну медичну академію (ректор Є. Нейко) в номінації «За
значний внесок у розвиток медичної освіти та підготовку висококваліфікова'
них фахівців». Був і другий етап «Золотої Фортуни» — етап особистого виз'
нання і нагородження Євгена Михайловича Нейка Срібною Георгіївською
медаллю «Честь. Слава. Труд» ІV ступеня (№ 050). Його ім'я золотими літе'
рами навічно занесене до «Золотої книги ділової еліти України».
З 1995 р. Є. М. Нейко входить до вченої ради МОЗ України. З 1997'го він —
дійсний член АМН України, член президії АМН України; із 1998 р. — почесний
член Польської академії медицини.
Євген Михайлович нагороджений такими почесними відзнаками, як
«Відмінник охорони здоров'я», «Відмінник вищої школи». У 1988 р. йому при'
своєно почесне звання «Заслужений працівник вищої школи УРСР». У 1997'му
як ректора і науковця Є. М. Нейка названо людиною року на Прикарпатті.
Євген Михайлович є кавалером ордена «За заслуги» всіх трьох ступенів. Дер'
жава нагородила його за сумлінну працю також чотирма медалями. Він удо'
стоєний Почесної відзнаки Президента України, Почесної грамоти Верхов'
ної Ради України, Почесної грамоти Міністерства охорони здоров'я, а на
міжнародному рівні Є. М. Нейка нагороджено Золотою медаллю Альберта
Швейцера.
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Народний архітектор України

Михайло Михайлович Ходан — начальник обласного управління містобу
дування та архітектури.
Одружений, має трьох дітей. Дружина — Ольга Михайлівна ХоданПасіч
на — головний економістреставратор Державного науковореставраційно
го управління (ДНРУ). Син Любомир — архітектор, директор ПП «Прикарпат
граніт», син Тарас — архітектор, директор ПП «Партнербуд», дочка
Вікторія — філолог, викладач романогерманських мов в Інституті права, еко
номіки та будівництва міста ІваноФранківська.
Михайло Михайлович народився 23 червня 1948 року в селі Старий Косів,
що на ІваноФранківщині, в селянській сім'ї. Мати — Лілія Дмитрівна Ходан
Лепкатюк, батько — Михайло Миколайович Ходан.
Після закінчення школи вступив до Львівського сільськогосподарського
інституту на архітектурний факультет. Закінчивши інститут, був призначений
головним архітектором м. Калуша (1972—1987 рр.). З 1987 року по сьо
годнішній день працює головним архітектором ІваноФранківської області.
За сумісництвом із 1995 року веде кафедру архітектури і містобудування
ІваноФранківського інституту права, економіки та будівництва.
У 1995 р. стажувався в галузі архітектури при Гарвардському університеті
(м. Бостон, США).
Серед архітектурних надбань М. М. Ходана можна відзначити: проект
детального проектування, реконструкції центральної частини м. Калуша
(1977 р.), проект генерального плану і детального планування м. Тисмениці
(1990 р.), пам'ятники 2000ліття Різдва Христового в м. Косові та м. Івано
Франківську, пам'ятник Дмитру Вітовському у смт БрошнівОсада, співав
торство у проекті церкви Св. Миколая в смт Делятин ІваноФранківської обл.
(1994 р.). Крім цього, Михайло Михайлович був керівником проекту нового
громадського центру (готель, торговий та житловий комплекс) в м. Косові, а
також керівником авторських колективів проекту адміністративної площі Воз
з'єднання в м. ІваноФранківську (1989 р.), пам'ятників Т. Г. Шевченку в се
лищах міського типу Верховина, Богородчани, Рожнятів і у м. Тисмениця
ІваноФранківської області.
Держава відзначила роботу М. М. Ходана нагородами та званнями. Так, в
1986 р. Михайло Михайлович визнаний заслуженим архітектором України. Є
членом Національної спілки архітекторів України з 1978 року. 2001 року став
лауреатом Державної премії в галузі архітектури. Того ж року йому присвоє
но звання професора Міжнародної академії архітектури (м. Москва). З 2002
року М. М. Ходан є дійсним членом Української академії архітектури, а також
на громадських засадах президентом Прикарпатського центру Української
академії архітектури. У 2004 р. йому присвоєно почесне звання «Народний
архітектор України».
Михайло Михайлович нагороджений орденом Святого князя Володими
ра ІІІ ступеня до 2000ліття Різдва Христового (2001 р.) та орденом Святого
архістратига Михаїла (2006 р.).
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Площа перед райдержадміністрацією,
м. Косів. Пам’ятний знак «Традиції і святість»
(архітектор – М. Ходан)

Пам’ятник Д. Вітовському, смт Брошнів
(архітектор – М. Ходан)

Площа перед облдержадміністрацією, м. ІваноФранківськ.
Пам'ятний знак (архітектор — М. Ходан)

Пам’ятник «2000річчя Різдва Христового»,
м. ІваноФранківськ (архітектор – М. Ходан)
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Життєве кредо:
«Поспішай робити добро людям»
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Б. П. Гдичинський народився 10 жовтня 1957 р. у с. Семаківці Коломий
ського району ІваноФранківської області в сім'ї хліборобів. Після закінчення
Замулинецької середньої школи проходив строкову службу в м. Калінінграді.
Згодом одружився і поступив на роботу в органи внутрішніх справ. З лютого
1978 по 1981 рік працював водієм позавідомчої охорони при Коломийсько
му МВВС (за вільним наймом). 3 1981 року прийнятий на службу в органи
внутрішніх справ, яку проходив на посадах молодшого, середнього та стар
шого начальницького складу. У 1984 р. закінчив Коломийський технікум ме
ханічної обробки деревини, отримавши кваліфікацію технікамеханіка.
У 1985—1991 рр. успішно навчався на історичному факультеті Чернівецько
го державного університету. В 1992 р. Б. П. Гдичинський став студентом юри
дичного факультету того ж університету, який закінчив екстерном в 1996 р.
Паралельно з навчанням Богдан Петрович продовжував працювати в сис
темі УМВС в ІваноФранківській області. В 1988 р. енергійний офіцер очолив
відділення державтоінспекції Коломийського міського відділу, а з 1995 р. —
обласне управління ДАІ. Згодом отримав призначення на посаду заступника
начальника УМВС, після чого був заступником начальника департамента МВС
України.
У 2000 р. утворилося Державне управління справами Президента Украї
ни, в якому Б. П. Гдичинський обійняв посаду завідувача відділу експлуатації
транспортного управління, а згодом начальника управління лікувальнооз
доровчих закладів та заступника керівника Державного управління справа
ми Президента України.
З 2003 р. Богдан Петрович працює заступником голови правління ВАТ «Укр
нафта» — найбільшої нафтодобувної компанії України.
Незважаючи на брак часу в зв'язку з активною професійною діяльністю,
Богдан Гдичинський пише наукові праці й видає власні книжки. Серед його
основних добутків можна виділити: «Довідник державтоінспектора», «Органі
заційноправові аспекти допомоги потерпілим у ДТП», «На допомогу воді
ям», «Учасникам дорожнього руху про безпеку», «Водіям про безпеку дорож
нього руху», «Автобукварик» (посібник для дошкільнят і молодших школярів).
Поєднавши в собі державного службовця та історика, Б. П. Гдичинський
не перестає цікавитись історикополітичними проблемами сучасності. Ос
новні положення своїх наукових інтересів він виклав у доповіді «Становлення
представницької влади в Україні на поч. 90х рр. XX ст.» на V Міжнародному
конгресі україністів (Чернівці, 26—29 серпня 2002 р.). У 2006 р. Богдан Пет
рович захистив кандидатську дисертацію.
Б. П. Гдичинський завжди активно займався й громадською діяльністю.
Упродовж 1990—1998 рр. був депутатом Коломийської міської ради народ
них депутатів 1го та 2го скликання. У березні 1998 р. був обраний депута
том ІваноФранківської обласної ради 3го скликання, балотувався у народні
депутати України. У 2006 р. зайняв посаду заступника голови Комісії з пи
тань законності та правопорядку. Працював над заснуванням громадської
організації «Асоціація ветеранів та пенсіонерів ДАІ в ІваноФранківській об
ласті». За його безпосередньої участі було створено унікальний оркестр ДАІ
ІваноФранківської області, в якому грають не професійні музиканти, а інспек
тори ДАІ. Перебуваючи в органах внутрішніх справ отримав звання полков
ника та заслуженого юриста України.
За багаторічну сумлінну працю Богдан Петрович відзначений урядовими
нагородами: «Хрестом cлави» (відзнака МВС України, 1999 р.); «За бездо
ганну службу в Державтоінспекції 2го ступеня» (відзнака МВС України, 2000 р.);
Почесним знаком МВС України (відзнака МВС України); орденом Святого
князя Костянтина Острозького (відзнака Тернопільської єпархії УАПЦ, 2000 р.);
орденом Святого Миколая Чудотворця; орденом Святого рівноапостольно
го князя Володимира Великого 3го ступеня (2006 р.).
Вільний час Богдан Петрович присвячує родині, друзям, спорту і музиці.
Серед критеріїв, які характеризують особистість, найвищим і найціннішим
Б. П. Гдичинський вважає людяність. Вона, на його думку, повинна бути при
таманна і звичайному працівникові, і високому посадовцю. Тільки тоді мож
на буде побудувати таке українське суспільство, в якому поряд із верховен
ством права процвітатимуть злагода, добро і любов.

Леопольд Віталійович Мисліборський народився 19 червня 1958 року в
м. Калуші на ІваноФранківщині в сім'ї службовця.
Чотирирічним хлопчиком разом з батьками, яких переводили на нові місця
роботи, переїхав до Надвірної (тут закінчив середню школу), а шістнадцяти
річним — до обласного центру. Подав документи до ІваноФранківського
інституту нафти і газу (нині Національний технічний університет нафти і газу).
Навчався на факультеті газонафтопроводів, і в 1979 році здобув спеціальність
гірничого інженера.
Його, випускника інституту, за розподілом направили на роботу у вироб
ниче об'єднання «Прикарпаттрансгазу» акціонерного товариства «Укргаз
пром», де Леопольд Віталійович починав свою трудову діяльність з машині
ста технологічних компресорів на компресорній станції в Богородчанах,
підпорядкованій Хустському лінійновиробничому управлінню магістральних
газопроводів.
Подальші сходинки його трудової біографії: майстер тодішньої Богород
чанської станції підземного зберігання газу виробничого об'єднання «При
карпаттрансгаз», потім — старший інженер Тисменицької лінійноексплуа
таційної служби того ж об'єднання.
У жовтні 1983 року Л. Мисліборського призначають начальником Богород
чанського виробничого управління підземного зберігання газу. Деякий час
він очолював Держдепартамент зовнішніх розрахунків Національної акціо
нерної компанії «Нафтогаз України», а з квітня 1999 року знову повернувся
на посаду начальника Богородчанського виробничого управління підземно
го зберігання газу.
Нині це управління є структурним підрозділом УМГ «Прикарпаттрансгаз»
дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України». Воно експлуатує
унікальне Богородчанське підземне сховище газу, яке створили в 1979 році,
щоб забезпечити надійний транзит блакитного палива, експортованого в
Західну Європу магістральними газопроводами «Союз», «Уренгой—Пома
ри—Ужгород» і «Прогрес». Під це сховище використовується виснажене га
зове родовище. Потужність сховища — 2 300 млн куб.м.
Як умілого, досвідченого господарника, авторитетного керівника, актив
ного в громадському житті селища і району, Леопольда Мисліборського на
городжено багатьма почесними грамотами, дипломами та іншими відзна
ками галузевого міністерства, відомства, місцевих органів влади.
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В. П. Вівчарик народився 1 квітня 1949 року в мальовничому селі Вино
град на Городенківщині, де і пройшло його дитинство; там же закінчив 8річну
школу. Великий потяг до техніки, машин і механізмів визначив вибір майбут
ньої професії.
Василь Вівчарик закінчив Виноградівський політехнічний технікум за спеці
альністю «Будівництво та монтаж ліній електропередач», Кам'янецьПоділь
ський державний сільськогосподарський інститут (здобув економічну осві
ту) і Київський політехнічний інститут (за фахом — інженермеханік). Нині
навчається в аспірантурі географічного факультету Київського національно
го університету імені Т. Шевченка.
В. П. Вівчарик є автором 14 наукових публікацій в галузі використання
аерокосмічних матеріалів у нафтогазових пошукових дослідженнях.
П'ятнадцятирічна праця на Коломийському заводі комплектнорозподіль
чих пристроїв, де Василь Петрович пройшов шлях від електрозварника до
заступника директора, загартувала молодого, енергійного і перспективного
спеціаліста. Очолював Гвіздецьке ремонтнотранспортне підприємство. Крім
ремонту сільськогосподарської техніки, двигунів, паливної апаратури та на
дання транспортних послуг, РТП стало єдиним в Україні з виготовлення ме
талевих модулів для ремонтномеханічних майстерень, складських при
міщень та іншого призначення. Саме тоді у Василя Петровича виникла ідея
відновити роботу старого нафтового родовища «СлободаРунгурська». Ве
лика працьовитість, наполегливість у досягненні поставленої мети допомог
ли Василю Вівчарику знайти канадського інвестора.
У 1995—1996 рр. В. П. Вівчарик стажувався у нафтогазовій компанії «Мо
ментум Ентерпрайзис Інк.» (м. Калгарі, Канада). У червні 1996 року з його
ініціативи було створене спільне українськоканадське підприємство «Коло
мийська нафтогазова компанія «Дельта». У березні 1997 року Василя Петро
вича обрано генеральним директором компанії «Дельта». За його участі в
грудні 1997 року підписаний договір між Канадською компанією «Моментум
Енерджі» і ВАТ «Укрнафта» щодо освоєння та розробки Андріяшівського га
зоконденсатного родовища (Сумська область), де почали працювати інвес
тиції Канади.
Багаторічний досвід роботи у нафтогазовій промисловості, набутий
підприємствами, які займаються пошуками, розвідкою, бурінням свердло
вин, розробкою нафтових і газових родовищ, будівництвом газопроводів,
став у пригоді Василю Вівчарику на посаді заступника голови правління НАК
«Нафтогаз України». У 1999 р. він заснував дочірню компанію «Виробничо
збутове підприємство «Нафтогаз» Національної акціонерної компанії «Нафто
газ України», на яке були покладені функції забезпечення України газокон
денсатом і скрапленим газом. Брав участь в укладанні угод з російським «Газ
промом» і Туркменістаном щодо постачання в Україну природного газу.
В період з 2002 по 2003 рр. працював генеральним директором відкрито
го акціонерного товариства «Нафтова компанія Евіхон» (ХантиМансійський
автономний округ Тюменської області Російської Федерації).
В. П. Вівчарик є членом Міжнародної спілки нафтогазових інженерів у
м. Х'юстоні (США). Василь Петрович визнаний заслуженим працівником про
мисловості України. Нагороджений орденом Святого рівноапостольного кня
зя Володимира Великого III ступеня. За благодійну діяльність та активну
участь у формуванні громадянського суспільства Фондом міжнародних
премій нагороджений найвищою відзнакою — орденом Миколи Чудотвор
ця, на якому викарбувано: «За примноження добра на Землі» (2002 р.). Ім'я
В. П. Вівчарика занесено на стелу біля храму Миколи Чудотворця в м. Барі
(Італія).
Василь Петрович — великий шанувальник боксу та пристрасний футболь
ний уболівальник. За рахунок Коломийської нафтогазової компанії утримуєть
ся футбольний клуб «Дельта», який у 2001 та 2002 роках став володарем Кубка
ІваноФранківської області, триразовим переможцем чемпіонату області,
дворазовим володарем Суперкубка області (2002, 2004 роки) та володарем
«Кубка Профі».
В. П. Вівчарик надає благодійну допомогу навчальним, спортивним і куль
турномистецьким закладам, церквам та релігійним організаціям, правоохо
ронним органам і всім тим, хто в наш час потребує матеріальної підтримки.

84

Викладачі кафедри
у колі випускників ІПО (2002 р.)

М. О. Данилюк народився 10 липня 1947 року в селі ЗалучеГорішнє Сня
тинського району ІваноФранківської області. Дитинство пройшло на живо
писному Покутті.
Восьмирічну освіту одержав у сільській школі, і, як кращий учень, був реко
мендований для продовження навчання в Снятинській середній школі
ім. В. Стефаника.
Перший запис у трудовій книжці з’явився в 1964 році, коли на шкільних
канікулах Микола Данилюк працював учнем меблевого цеху Снятинського
меблевого комбінату.
Після закінчення середньої школи у вересні 1965 року став студентом Івано
Франківського філіалу Львівського політехнічного інституту за спеціальністю
«Економіка і організація нафтової і газової промисловості». Протягом п’яти
років навчання був старостою академічної групи, працював скарбником сту
дентського профкому, був членом збірної команди інституту з волейболу, брав
активну участь у студентських наукових конференціях. Така активна громад
ська робота, а також одержання диплома з відзнакою посприяли після закін
чення навчання в 1970 році одержати направлення МВ і ССО УРСР в рідний
навчальний заклад на посаду асистента кафедри «Економіка і організація наф
тової і газової промисловості».
З 1972 по 1975 роки навчався в очній аспірантурі ІваноФранківського інсти
туту нафти і газу. В 1981 році Микола Олексійович захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Через два роки йому
було присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки і організації нафто
вої і газової промисловості.
У 80х роках, крім наукової та педагогічної роботи, виконував велику гро
мадську роботу, особливо по лінії товариства «Знання». За активну участь у
лекційній пропаганді в 1985 р. був занесений на Дошку пошани правління Івано
Франківської міської організації товариства «Знання». Був заступником голо
ви правління міської організації товариства «Знання». З 1985 року до сьогод
нішнього дня займає посаду завідувача кафедри економіки підприємства Івано
Франківського національного технічного університету нафти і газу.
М. О. Данилюк є автором близько 170 наукових та навчальних праць, у тому
числі 5 монографій, серед яких: «Організаційноекономічні основи реформу
вання нафтогазового комплексу України» (1998 р.), «Управлінський облік та
аналіз витрат на видобуток нафти і газу» (2000 р.), «Фінансовий менеджмент»
(2001 р.), «Теорія і практика процесноорієнтованого управління витратами»
(2002 р.), «Управління витратами на промислових підприємствах» (2006 р.),
6 навчальних посібників тощо.
Микола Олексійович був і залишається керівником багатьох науководо
слідних робіт з економічних питань розвитку нафтогазового комплексу. Про
оригінальність та новизну його робіт свідчить авторське свідоцтво № 1 940
від 26.04.1999 р. за розроблену комп’ютерну програму SOPRS для розподілу
витрат на видобуток нафти і газу між нафтогазовидобувними об'єктами.
М. Данилюк є головою наукової ради факультету економіки і підприємництва,
членом багатьох редакційних колегій фахових наукових журналів, керує ас
пірантами. Під його керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації. Сам
Микола Олексійович підготував і захистив дисертацію на тему: «Формування
нових господарських відносин у нафтогазовому комплексі України». У 1999 р.
рішенням ВАК України М. Данилюку присуджено науковий ступінь доктора
економічних наук зі спеціальності «Підприємництво, менеджмент та марке
тинг». З 1997 р. Микола Олексійович є дійсним членом Української нафтога
зової академії. У 2002 р. йому присвоєно вчене звання професора.
М. О. Данилюк бере активну участь в громадській роботі як у межах універ
ситету, так і на обласному рівні, зокрема як: член робочої групи з розроблення
проекту «Програми сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку об
ласті на 2001—2005 рр.»; член координаційної групи для розробки системи кла
стерних моделей регіонального розвитку; член робочої групи з питань розробки
маркетингової стратегії туризму в ІваноФранківський області; член групи нау
кового супроводу підготовки проекту «Стратегії економічного та соціального
розвитку ІваноФранківської області»; лектор курсів підвищення кваліфікації
державних службовців при ОДА; голова правління асоціації «Інтелект».
За багаторічну сумлінну працю Микола Олексійович нагороджений нагруд
ним знаком «Відмінник освіти України», грамотами Міністерства освіти і на
уки України, ІваноФранківської обласної державної адміністрації та Івано
Франківської обласної ради, НАК «Нафтогаз України», дочірньої компанії «Укр
газвидобування», Академії німецької Спілки державних службовців, Івано
Франківського національного технічного університету нафти і газу.
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В кабінеті історії України
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника
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Народився 1 грудня 1943 р. в селі Опришівці (нині — місто Івано
Франківськ). Трудову діяльність розпочав у 1969 році після служби в армії та
закінчення історичного факультету ІваноФранківського педагогічного інсти
туту (теперішнього Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника) — викладав історію в Горохолинській середній школі Богород
чанського району, де створив краєзнавчий музей. Із 1974 року працював
методистом обласної станції юних туристів та викладачем технічного учили
ща № 1 в місті ІваноФранківську. З 1977 року — організатор та завідувач
Народного музею історії освіти Прикарпаття на базі Прикарпатського універ
ситету імені Василя Стефаника.
Крім педагогічної роботи Б. Гаврилів проводить значну громадську і нау
ководослідну роботу з проблем краєзнавства, зокрема пам'яткознавства і
музеєзнавства. Майже 40 років на громадських засадах задіяний у пам'ят
коохоронній та краєзнавчій роботі, був делегатом IV та VI з'їздів Українського
товариства охорони пам'яток історії та культури. За всі роки історикокрає
знавчої діяльності створив 15 музеїв та кабінетів, написав та опублікував по
над 400 статей та матеріалів, має 70 окремих видань. Був одним з авторів
путівника «Маршрутами слави Прикарпаття» (1967 р.), історичних нарисів
«ІваноФранківський державний педагогічний інститут імені В. Стефаника»
(1990 р.), «Українське козацтво в пам'ятках історії» (1993 р.), довідників «Істо
рія Прикарпаття в хронології», «Історія ІваноФранківська в хронології» (1993 р.,
1996 р.), «Краєзнавці Прикарпаття XIX—поч. XX ст.» (1994 р.), «Літопис Івано
Франківська (Станіслава)» (1998 р.), «З минулого Опришівців» (1998 р.), путів
ників «Шляхами Івана Франка на Прикарпатті» (1995 р.), «Музей освіти При
карпаття» (1995 р.), «Давній Галич в пам'ятках історії та культури» (1999 р.),
«Вшанування пам'яті Олекси Довбуша на Прикарпатті» (1999 р.), «Івано
Франківськ у пам'ятниках історії та культури» (2001 р.), навчального посібни
ка «Історичне краєзнавство» (2001 р.), ілюстрованого видання «Іван Франко
в Станиславові» (2006 р.) тощо.
Б. Гаврилів брав участь у підготовці й проведенні кількох краєзнавчих кон
ференцій, зокрема присвячених 325річчю заснування міста ІваноФранків
ська, 50річчю ІваноФранківського педагогічного інституту, IV та V Прикар
патських краєзнавчих наукових конференцій, а також був учасником понад
50 міжнародних, республіканських, обласних наукових конференцій.
У 1986 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розви
ток історичного краєзнавства на Прикарпатті у XIX—поч. XX ст.», яка видана
окремою монографією (1997 р.), та підготував декілька посібників з проблем
історичного краєзнавства.
З 1990 року Б. Гаврилів працює доцентом кафедри історії України При
карпатського університету імені Василя Стефаника, а на громадських заса
дах є головою ради Народного музею освіти Прикарпаття, активістом Україн
ського товариства охорони пам'яток історії та культури. У 1995 році став ла
уреатом обласних премій імені І. Вагилевича та імені академіка І. Крип'яке
вича (1997 р.). У 1996 році Богдан Гаврилів обраний головою ІваноФранків
ської обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців.
На даний час Б. Гаврилів — науковий редактор, заступник головного ре
дактора видання «Краєзнавець Прикарпаття» (з 2003 р.).
Головний історик міста ІваноФранківська Богдан Гаврилів є лауреатом
Всеукраїнської премії імені Дмитра Яворницького та заслуженим працівни
ком культури України.

Життєве кредо:
«Наполегливість, чесність, порядність»

М. М. Негрич нагороджує ветерана
Підгайчиківського спиртзаводу
М. Й. Куриляка Почесною грамотою

Народився 1 січня 1955 року в с. Верхній Березів Косівського району в
сім'ї селянина.
У 1975 році закінчив Коломийський технікум механічної обробки дереви
ни, здобувши фах технікатехнолога лісопильного деревообробного вироб
ництва.
До служби в армії працював на Хмельниччині майстром цеху установи
МХ324/78. Після демобілізації влаштувався механіком у Коломийську авто
школу. З 1985 року працював у колгоспі ім. Леніна Коломийського району
майстром, завідувачем допоміжних промислів, інженером.
У 1986 році закінчив Кам'янецьПодільський сільськогосподарський інсти
тут за спеціальністю «Зоотехніка» (фах — зооінженер), 2000 року — факуль
тет перепідготовки кадрів Прикарпатського університету ім. В. Стефаника
за спеціальністю «Облік і аудит» (фах — бухгалтерекономіст), у 2003 році —
ІваноФранківський національний університет нафти і газу й отримав повну
вищу освіту за спеціальністю «Державна служба» та здобув кваліфікацію ма
гістра державної служби.
Поєднуючи навчання з працею, Михайло Негрич з 1988 року по 1992 рік
працював начальником відділу агрофірми «Прут», наступні 3 роки — заступ
ником голови правління цієї ж фірми. Згодом займав посади директора Ко
ломийського консервного заводу, голови правління ОП «Прут». З 1997 року
до липня 2001 року працював директором Підгайчиківського спиртозаводу.
У липні 2001 року призначений на посаду першого заступника голови Ко
ломийської районної державної адміністрації, а 5 жовтня 2001 року Розпо
рядженням Президента України призначений головою Коломийської район
ної державної адміністрації.
За роки керівництва Михайла Михайловича Негрича в Коломийській ра
йонній державній адміністрації суттєво збільшилося промислове виробни
цтво в краї, створено 2 816 нових робочих місць, значно зросли іноземні інве
стиції в економіку регіону, район постійно займав перші місця по області в
аграрному секторі економіки.
Серед інших досягнень варто зазначити, що було прокладено 385 км га
зопроводів, побудовано нові школи в селах Нижній Вербіж та Сопів, сільські
лікарські амбулаторії загальної практики/сімейної медицини в Підгайчиках,
Сопові, будинок для перестарілих та лікарську амбулаторію в селі Ковалівці,
Будинок культури у Воскресінціях, клуб у селі Сідлище, ряд інших об'єктів.
Крім того, капітально відремонтовано хірургічний корпус центральної ра
йонної лікарні та онкодиспансер, впорядковано більшість районних закладів
соціальнокультурного призначення.
1998 року М. М. Негрич став депутатом ІваноФранківської обласної ради,
був переобраний депутатом у 2002 та 2006 роках.
У 2003 р. М. М. Негричу присвоєно почесне звання «Заслужений праців
ник сільського господарства».
2005 року посів місце заступника голови правління Державної акціонер
ної компанії «Хліб України», а невдовзі став генеральним директором Київ
ського обласного державного об’єднання спиртової та лікерогорілчаної
промисловості «Київспирт».
Михайло Михайлович є членом Народної партії, членом виконавчого ко
мітету ІваноФранківської обласної організації Народної партії.
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Народився 9 листопада 1959 року в селі Демидівка Вінницької області.
Після закінчення середньої школи навчався у підпільній семінарії. Навчання
змушений був перервати на час служби в армії (1978—1980 роки), а закінчив
його в 1982 році.
26 травня 1982 року отримав ієрейські свячення (святитель — владика Пав#
ло Василик). У часи підпілля здійснював душпастирську діяльність у бага#
тьох місцевостях Тернопільської та Івано#Франківської областей.
4 серпня 1987 року, з ініціативи та під проводом владики Павла Василика,
разом з частиною священиків та мирянами підписав заяву про вихід УГКЦ з
підпілля. Цей документ було передано Святішому отцеві Іванові Павлові ІІ та
Президентові СССР Михайлові Горбачову. 16 травня 1989 року, напередодні
з'їзду народних депутатів СРСР, був членом делегації до Москви за легаліза#
цію підпільної УГКЦ.
Після виходу Української греко#католицької церкви з підпілля продовжив
вивчати богослов'я: спочатку навчався в Івано#Франківському теологічно#ка#
техітичному духовному інституті, відтак — у Люблінському католицькому уні#
верситеті, де в 2002 році отримав ліценціат з пасторальної теології.
14 травня 1999 році блаженнійшим митрополитом Іваном кардиналом Лю#
бачівським був відзначений високою церковною нагородою — митрою.
З 1990 року призначений парохом і деканом Тлумача, з 1997 року — еко#
номом Коломийсько#Чернівецької єпархії. Протягом цього часу був також су#
довим вікарієм та членом Колегії консультантів.
13 травня 2003 року Папа Іван Павло ІІ затвердив рішення Синоду єпис#
копів УГКЦ і номінував о. митр. Володимира Війтишина єпископом#коад'ю#
тором Коломийсько#Чернівецької єпархії. Чин архієрейської хіротонії 15 чер#
вня 2003 року здійснив глава УГКЦ блаженнійший Любомир кардинал Гузар.
Співсвятителями були владика Павло Василик та владика Софрон Мудрий.
З 2004 по 2005 рік владика Володимир був адміністратором Коломийсько#
Чернівецької єпархії.
8 вересня 2004 року блаженнійший Любомир (Гузар), за погодженням Си#
ноду єпископів УГКЦ, призначив владику Володимира патріаршим економом,
обов'язки якого владика виконує по сьогоднішній день.
12 липня 2005 року відбулася інтронізація нового правлячого єпарха Івано#
Франківського кир Володимира Війтишина.
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Народився 1 червня 1917 року в селі Бичків на Тернопільщині. При Свято#
му Хрещенні отримав ім'я Степан. Батько Михайло служив священиком спо#
чатку в Бичківцях, а потім у с. Мишків Заліщицького деканату.
У Мишкові закінчив вселюдну початкову школу, потім 4 роки навчався у
Тернопільській гімназії, поки польський уряд не закрив заклад.
Серйозно почав цікавитись монашим життям, навчаючись у Станісла#
вівській гімназії. У 1932 р. Степана Дмитерка прийнято до новіціату оо. Ва#
силіян, де він після 6 місяців отримав облечини. Продовжував свої студії по
монастирях і готувався до священства: риторики і філософії вчився у Кристи#
нополі, теології — у Лаврові, де його захопила війна. Після довгих поневі#
рянь студенти#монахи опинилися в Чехії, де були прийняті на навчання у се#
мінарію в Оломовці на Мораві. 1940 року брати Василіяни були висвячені
єпископом Миколою Дудашем на священиків у Празі, у Карловім універси#
теті. Незабаром Софрон Дмитерко був висланий гестапо на каторжні роботи
в Моравську Остраву на шахту «Кароліна». У 1943 році частину молодих ієро#
монахів (серед них і о. Софрона Дмитерка) було повернуто до Львова. Після
кількох місяців перебування у Львові, о. Софрон Дмитерко був направлений
у Бучач префектом чоловічої гімназії при Василіянському монастирі.
Наприкінці 60#х років о. Софрон Дмитерко став наступником владики Івана
Слезюка. Згоду священик дістав від Василіянського протоігумената.
1973 року єпископа Дмитерка несподівано заарештували. У березні 1974
року він був етапований у 38#у зону, на Луганщину. Після звільнення з ув'яз#
нення у 1975 р. поряд з цивільною працею владика Дмитерко виконував свої
єпископські обов'язки: вирішував спірні питання разом з іншими єпископа#
ми, готував до висвяти підпільних семінаристів. Всього за часи підпілля ру#
коположив понад 65 священиків. З початком 1989 року єпископ Софрон
Дмитерко ЧСВВ перейшов на легальне становище, ревно виконуючи свій
архіпастирський обов'язок.
22 грудня 1997 року було задоволено Святішим отцем Папою Римським
прохання кир Софрона Дмитерка про його емеритуру.

Народився 27 листопада 1923 року в м. Золочеві.
Початкову і середню освіту здобув у Золочеві, а пізніше в Авсбургу (Німеч#
чина) закінчив курс електроінженерії. Після війни залишив Німеччину і пере#
їхав у місцину Давсон (Пенсільванія, США), де у 1949 році вступив до мона#
стиря оо. Василіян.
У 1951—1955 роках брав схоластичні та філософські студії, а по їх закін#
ченні, 14 січня 1955 року, склав вічні обіти, взявши собі ім'я Софрон. Згодом
виїхав до Риму, де чотири роки студіював богослов'я у Григоріанському уні#
верситеті, отримавши у 1958 році ступінь магістра. В Римі ж 25 грудня 1958 р.
він прийняв Св. Тайну священства з рук архієпископа Івана Бучка. У Люте#
ранському університеті студіював римське і канонічне церковне право, в 1963
році захистив докторську дисертацію; протягом 1966—1969 рр. здобував
ступінь магістра канонічного права східних церков. Пізніше став професо#
ром папського Інституту східних наук.
З 1960 до 1974 року виконував обов'язки віце#ректора, а з 1974 по 1994 рік
був ректором Української папської колегії Св. Йосафата в Римі. З 1965 по 1994
рік співпрацював із Ватиканським радіо. У жовтні 1994 року виїхав в Україну
(до Івано#Франківська), де був призначений ректором Івано#Франківського
теологічно#катехітичного духовного інституту. 6 листопада 1995 року став ге#
неральним вікарієм Івано#Франківської української греко#католицької єпархії,
а 12 травня 1996 року відбулася єпископська хіротонія в катедральному со#
борі Св. Воскресіння м. Івано#Франківська. За час управління Івано#Франків#
ською єпархією УГКЦ владика працював над розбудовою Івано#Франківської
теологічної академії і єпископської резиденції, рукоположив близько 160 свя#
щеників, крім того, написав багато богословських праць.
11 липня 2005 року Святішим отцем Папою Римським було задоволено
прохання кир Софрона Мудрого ЧСВВ про його емеритуру.
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Михайло Кучмяк народився 5 лютого 1923 року в містечку Обертин Горо
денського повіту, яке нині належить до ІваноФранківської області. Він був
найстаршим сином із шістьох дітей.
Закінчив початкову школу в рідному містечку, а середню освіту здобув у
Коломиї. З початком Другої світової війни учителював один рік у гірському
селі Перехресне, що у Верховині.
В 1945 році, після закінчення війни, вирішив виїхати навчатися на Захід.
Згодом дістався до Риму, де вступив до Української духовної семінарії
Св. Йосафата; одночасно відвідував лекції в Папському університеті поши
рення віри. У 1947 р. Михайло зголосився до отців Редемптористів і після
новіціату виїхав на навчання до Канади, у м. Торонто. У жовтні 1948 року склав
вічні обіти в Конгрегації оо. Редемптористів.
13 травня 1956 року молодий семінарист висвячений у сан священика
владикою Ісидором Борецьким, єпархом міста Торонто. Після рукоположен
ня о. Михайла призначили до парафії Матері Божої Неустанної Помочі (Йорк
тон, Саскатчеван), який обслуговують Редемптористи.
1965 року о. Михайло отримав сан магістра Новиків у Торонто. Через два
роки служіння у новіціаті його знову призначили парохом і настоятелем до
Йорктону.
У 1975 р. о. Михайло Кучмяк був призначений парохом та ігуменом най
більшої парафії, яку обслуговують отці Редемптористи в Америці, — парафії
Св. Івана Хрестителя в Нюарку (НьюДжерсі). Одночасно був радником мит
рополичої консисторії, духівником «Провидіння», членом фондів «Вознесін
ня» та «Семінарія».
У 1987 р. почав служити парохом та ігуменом парафії Пресвятої Родини у
Вашингтоні. У 1988 р. о. Михайла Кучмяка призначили єпископомпомічни
ком митрополита кир Стефана Сулика до Філадельфії.
27 квітня 1988 року в катедральному соборі Непорочного Зачаття Пречи
стої Діви Марії у Філадельфії владиканомінат Михайло Кучмяк ЧНІ одержав
єпископські свячення. Святителями були митрополит Стефан Сулик, митро
полит Максим Германюк та Інокентій Лотоцький ЧСВВ.
У липні 1989 року владику Михайла Кучмяка призначили апостольським
екзархом для Великої Британії: владика отримав під свою юрисдикцію Анг
лію, Валію, Шотландію й Ірландію.
10 жовтня 1989 року в катедрі Пресвятої Родини Скитальчої в Лондоні
відбулася інтронізація кир Михайла Кучмяка ЧНІ. Під час процедури були при
сутні українські владики, римськокатолицькі владики та багато вірних.
Владика Михайло обслуговував апостольський екзархат близько 12 років.
16 червня 2002 року із благословення Святішого отця Івана Павла ІІ пішов на
заслужений відпочинок, передавши екзарший престол владиці Павлові Хом
ницькому ЧСВВ.
Від червня 2002 року владика Михайло став емеритом, перебуваючи в
отців Редемптористів у Нюарку (НьюДжерсі, Америка).
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Життєве кредо: «Робити людям добро»

Д. В. Степовик народився 7 жовтня 1938 року в селі Слободище Бердичів
ського району Житомирської області.
Усе своє життя присвятив науковій діяльності. Коло наукових інтересів
Д. В. Степовика складають мистецтвознавство, богослов'я, релігієзнавство,
історія філософії, етика. Вільно володіє п'ятьма мовами — українською, ро
сійською, англійською, польською та болгарською.
Протягом 1955—1960 рр. навчався в Київському університеті ім. Т. Г. Шев
ченка на факультеті журналістики. З 1967 до 1970 року навчався в аспіран
турі Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильсько
го АНУ, спеціальність «Мистецтвознавство». 1970 року захистив кандидатську
дисертацію на тему: «Творчість ОлександраАнтонія Тарасевича». У 1979—
1983 рр. навчався у докторантурі того ж таки інституту. В 1990 р. успішно
захистив докторську дисертацію на тему: «Проблема стилів в українській гра
вюрі XVI, XVII, XVIII ст.ст.: ренесанс і бароко».
1992 р. здобув докторський ступінь після навчання в докторантурі з релі
гійної філософії і християнського мистецтва в Українському вільному універ
ситеті (1988—1992 рр.), тема докторської дисертації: «Скарби України: храм
і духовність». Звання професора одержав 1992 року від Міносвіти України.
Далі закінчив докторантуру Київської духовної академії УПЦ КП, захистив
ши докторську дисертацію «Історія КиєвоПечерської Лаври» (2001 р.). 2004
року обраний академіком АН Вищої школи Укарїни.
Сьогодні Дмитро Власович працює завідувачем кафедри релігієзнавства
і теології Прикарпатського національного університету ім В. Стефаника, де
читає такі основні курси: релігійне мистецтво, іконологія та іконографія, істо
рія православ'я, історія протестантизму. Крім того, Д. В. Степовик виконує
обов'язки члена кваліфікаційних наукових рад Київської духовної академії УПЦ
КП та ІваноФранківської теологічної академії УГКЦ, члена вченої ради При
карпатського національного університету імені Василя Стефаника, а також
члена наукової ради Музею народної архітектури і побуту України (з 1999 р.).
До того ж Дмитро Власович співпрацює у редакціїї таких журналів: «Пам'ять
століть», «Український богослов», «Бюлетень Українського біблійного това
риства», «Труди Київської духовної академії», «Українське народознавство»
тощо.
Доктор філософії, доктор мистецтвознавства, доктор богослов'я, профе
сор Д. В. Степовик має багату наукову спадщину — є автором понад 500 на
укових праць з питань образотворчого мистецтва, релігієзнавства, візанто
логії, естетики й богослов'я, серед яких налічується близько 35 книжкових
видань.
Дмитро Власович активно займається не тільки науковою, але й громад
ською діяльністю. Зокрема він є членом кількох громадських організацій:
Спілки художників України (з 1974 р.), наукової ради Історичного товариства
Нестора Літописця (з 1994 р.), Всеукраїнського товариства митрополита Іла
ріона Огієнка (з 1992 р.), Головної ради Українського товариства охорони
пам'яток історії та культури (з 1990 р.), Українського богословського товари
ства (з 1997 р.), Української наукової асоціації (з 1990 р.), Всеукраїнської і
Міжнародної асоціації україністів (з 1989 р.), Головної ради Київського му
зею І. Гончара (з 1998 р.), Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шев
ченка (протягом 1993—1996 рр. був членом Головної ради і Центрального
правління товариства), Центрального правління Українського біблійного то
вариства (двічі обирався віцепрезидентом організації — з 1991 по 1994 р.
та з 1994 по 2003 р.), Національної ради і Президії Конгресу української інте
лігенції (з 2001 р.).
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Ім'я Райффайзен до недавнього часу було не надто відоме в Україні, але
давно й надійно завоювало широке визнання в Європі, оскільки члени бан"
ківської групи «Райффайзен Інтернешнл» активно працюють у 16"ти країнах
із представницькими офісами в усьому світі. Та й більш ніж 120"річна історія
успішної роботи на світовому фінансовому ринку говорить сама за себе. Із
жовтня 2005 року вже добре знаний в Україні банк «Аваль» ввійшов до однієї
з найбільших австрійських холдингових груп «Райффайзен Інтернешнл Бенк"
Холдинг АГ».
На Прикарпатті ВАТ «Райффайзен БАНК АВАЛЬ» представляє розгалуже"
на система відділень на чолі з регіональним керівництвом — Івано"Франків"
ською обласною дирекцією «РБА», що розміщується практично в самому
серці Івано"Франківська, на вулиці Незалежності, 19.
Із січня 2006 року Івано"Франківську обласну дирекцію «Райффайзен БАНК
АВАЛЬ» очолила чарівна жінка, талановитий керівник, харизматичний лідер
Галина Михайлівна Старчевська.
В умовах жорсткої конкуренції Івано"Франківській обласній дирекції ВАТ
«РБА» вдалося не тільки вистояти, а й значно розширити та закріпити свої
позиції як фінансового лідера на Прикарпатті. Банк росте разом зі своїми
клієнтами, розвиває та розширює власну інфраструктуру. Станом на листо"
пад 2006 року в області працювало 43 відділення банку. Послугами банку
користуються понад 8 тисяч корпоративних і 120 тисяч приватних осіб, вла"
сники банківських платіжних карток обслуговуються в мережі банкоматів, яких
в області встановлено близько 50.
Івано"Франківську обласну дирекцію банку визнано найкращою банків"
ською установою у номінації «Банк 2005 року» за підсумками ІІІ щорічної це"
ремонії вшанування лідерів економічного розвитку м. Івано"Франківська
«Тріумф"2005».
За результатами роботи податкової служби у 2006 році, ІФОД ВАТ «Райф"
файзен БАНК АВАЛЬ» визнано одним із найбільших платників податків в області.
Для корпоративних клієнтів «Райффайзен БАНК АВАЛЬ» пропонує макси"
мально повний перелік банківських послуг, зокрема: розрахунково"касове
обслуговування, кредитування з внутрішніх ресурсів банку й у рамках кре"
дитних ліній міжнародних організацій, усі види документарних операцій, де"
позити, корпоративні та зарплатні платіжні картки, послуги електронними
каналами зв'язку.
«Райффайзен Банк Аваль» посідає одне із чільних місць на Прикарпатті за
обсягами кредитування населення та підприємств різних галузей економіки
області. За підсумками минулого року, кредитний портфель Івано"Франків"
ської ОД «РБА» збільшився майже удвічі, продовжуючи динамічно зростати з
початку 2007 року. В умовах посилення конкурентної боротьби банків у регі"
оні на ринку кредитування юридичних та фізичних осіб частка обласної ди"
рекції в загальній сумі кредитних вкладень в області становить близько 15,2 %,
а за сумою залучених коштів юридичних та фізичних осіб — майже 18,4 %.
На сьогодні приватні особи можуть одержати в банку на вигідних умовах і
за низькими процентними ставками кредитні кошти на купівлю нерухомості,
автомобілів, споживчих товарів довгострокового користування, а також на
оплату будівництва житла.
Досягнуто вагомих приростів за основними показниками роботи:
" ресурсна база станом на 01.01.2007 р. у порівнянні з 01.01.2006 р. зро"
сла у 1,5 рази;
" кредитний портфель за аналогічний період зріс в 1,9 раза;
" прибуток зріс в 1,2 раза;
" заробітна плата персоналу обласної дирекції за 2006 рік у порівнянні з
2005 роком зросла в 1,5 рази.
Високоякісне оперативне обслуговування клієнтів забезпечується вла"
сними мережами наземного, цифрового та супутникового зв'язку, системою
електронного обігу, використанням передових банківських та інформаційних
технологій у бізнес"процесах банку. На стадії впровадження знаходиться
інтегрована система роздрібного бізнесу на основі програмного комплексу
Bankmaster RS. Повномасштабне втілення цієї системи дозволить значно
прискорити обслуговування клієнтів та забезпечити їм можливість користу"
вання банківськими продуктами у будь"якому підрозділі банку, незалежно від
того, в якому з них було відкрито рахунок.

Банкам"партнерам ВАТ «Райффайзен БАНК АВАЛЬ» пропонує понад 300
видів послуг, серед яких: ведення рахунків у ВКВ і ОКВ, здійснення платежів,
документарні операції, торгове фінансування, операції з платіжними карт"
ками, юридичні, консультаційні та інші послуги.
У мережі «Райффайзен БАНК АВАЛЬ» на Прикарпатті працює понад 500
фахівців високого класу. Протягом 2006 року Івано"Франківською ОД ВАТ
«РБА» проводилася активна робота з покращення умов праці персоналу, що
дасть змогу якісніше обслуговувати клієнтів, розширити спектр надання по"
слуг, використовувати індивідуальний підхід до кожного клієнта, зокрема
придбано 4 нових приміщення для Богородчанського, Галицького, Долин"
ського, Калуського відділень; ще 8 відділень змінили свої юридичні адреси і
переїхали в сучасні, зручні для обслуговування клієнтів приміщення.
Робота Івано"Франківської обласної дирекції та її структурних підрозділів
направлена на закріплення ринкової позиції у регіоні, нарощення обсягів
основних банківських операцій та диверсифікацію клієнтської бази, посилен"
ня впливу та досягнення лідерства на обласному рівні, активізацію роботи з
населенням як в частині залучення коштів, так і в кредитуванні.
Як кажуть у народі, не хлібом єдиним, тому і стає банк на захист мораль"
них здобутків людства, переймаючись історією і культурою, освітою та цілим
спектром суспільного життя. З року в рік меценатство перетворюється на
добру традицію для Івано"Франківської ОД «Райффайзен БАНК АВАЛЬ».
Так, протягом 2006 року було надано спонсорську та благодійну допомо"
гу фізичним та юридичним особам регіону, зокрема Івано"Франківській спеці"
алізованій школі"інтернату для дітей"сиріт та Івано"Франківському геріатри"
чному пансіонату, Перегінський та Микуличинській спеціальним загально"
освітнім школам"інтернатам.
За підтримки ОД «РБА» вперше в Івано"Франківську було проведено авто"
шоу, в рамках якого відбулася виставка"продаж автомобілів провідних авто"
салонів міста «Станіслав"Автошоу», де було представлено понад 60 різних
авто. У листопаді 2006 року в залі Обласного музично"драматичного театру
імені Івана Франка проводився безпрецедентний захід — «Осінній бал» для
молоді міста, ініційований студентами Прикарпатського національного уні"
верситету ім. В. Стефаника, головним спонсором якого також стала Івано"
Франківська обласна дирекція «Райффайзен БАНК АВАЛЬ». Щорічно Івано"
Франківська ОД «РБА» виступає одним зі спонсорів святкувань Дня міста.
Для укріплення корпоративного духу колективу банку збільшилась кількість
заходів (корпоративні вечірки, спортивні змагання, відвідування оздоровчих
закладів), змінюється підхід до оплати праці (встановлюються надбавки за
інтенсивність праці персоналу ОД та відділень), впроваджуються нові мето"
ди мотивації працівників (преміювання туристичними путівками, цінними по"
дарунками, заохочувальне преміювання працівників з нагоди Великодніх та
Новорічних свят, Дня працівника банку).
З європейського банку за формою «Райффайзен БАНК АВАЛЬ» стає во"
чевидь європейським і за змістом, піклуючись про кожного, хто якимось чи"
ном пов'язаний із його мережею.
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Євген Михайлович Нейко
Ректор Івано Франківського
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76018, м. ІваноФранківськ,
вул. Галицька, 2,
тел./факс: (03422) 24295.
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www.ifdma.if.ua
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Ректор Івано Франківського державного медичного університету — Євген
Михайлович Нейко, академік АМН України, доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри факультетської терапії, член Президії Академії медичних
наук України, почесний член Академії медицини Польщі, член президій україн
ських товариств терапевтів, кардіологів, гастроентерологів, СФУЛТу, поче
сний голова Івано Франківського обласного фонду «Милосердя», заслуже
ний працівник Вищої школи України, член комісії АМНУ з іменних премій АМНУ,
володар Золотої медалі Альберта Швейцара, лауреат Державної премії та
премії АМН України, володар Георгієвської медалі «Честь. Слава. Труд» IV сту
пеня та ордену «За заслуги» І—ІІІ ступенів. Автор понад 700 публікацій, в тому
числі 30 монографій, підручників та посібників. Підготував близько 60 док
торів та кандидатів медичних наук.
Івано Франківський державний медичний університет заснований як ме
дичний інститут 5 жовтня 1945 року на підставі Рішення Ради Народних Комі
сарів СРСР від 04.07.1945 року та Постанови Ради Народних Комісарів УРСР
від 17.07.1945 року. Більшість працівників новоствореного вищого навчаль
ного закладу були співробітниками одного з Харківських медичних інститутів,
передислокованого на Прикарпаття та Буковину. У 1994 році інститут реор
ганізований у медичну академію, а 02.04.2005 року — в медичний універси
тет ІV рівня акредитації.
У ВУЗі успішно працюють 16 академіків, в тому числі 1 дійсний член АМН
України, 15 дійсних членів недержавних академій, 7 заслужених діячів науки і
техніки України, 7 заслужених лікарів України. Далеко за межами Прикарпат
тя відомі імена вчених університету, зокрема професорів М. Л. Авіосора,
А. Д. Аденського, Г. О. Бабенка, Я. В. Боріна, П. М. Вакалюка, С. А. Верхрат
ського, А. А. Гарагаш'яна, В. І. Клипича, Ю. П. Мельмана, В. Г. Денисюка,
І. Д. Ланового, М. П. Кравця, а також С. М. Геника, М. Г. Шевчука, М. Д. Васи
люка, Б. В. Шутки, Н. М. Середюка, Л. В. Глушка, І. П. Вакалюка, Б. М. Дикого,
М. І. Мізюка, А. О. Клименка, Л. Є. Ковальчук, І. Г. Купновицької та ін.
В університеті функціонує п'ять факультетів: медичний, стоматологічний,
фармацевтичний, післядипломної освіти та факультет підготовки іноземних
громадян. Тут навчається понад 4 000 студентів, 750 лікарів курсантів, 405
лікарів інтернів, близько 300 молодших медичних спеціалістів, 30 техніків
ортопедів стоматологів. До послуг студентів є 4 бібліотеки (об'ємом понад
400 тис. підручників), архіви, інформаційно комп'ютерний центр, науково
дослідний сектор, медико генетичний центр, центральна науково дослідна і
міжкафедральні наукові лабораторії («Імуноферментного аналізу «Мікроеле
менти в медицині», «Електронної мікроскопії», «Диск електрофорезу сиро
ваткових білків» тощо). Потужною є матеріально технічна база університету:
10 навчальних корпусів, 17 лекційних аудиторій, спорткомплекс, 4 студент
ських гуртожитки, стоматологічна поліклініка, актовий зал, майстерня, 3 га
ражі, експериментальна база, навчально виробнича база «Арніка» в гірській
курортній зоні (м. Яремче). ВУЗ має у розпорядженні власну клініку на 60 місць.
В якості клінічних баз на договірних засадах університет використовує базові
відділення лікарень міста (обласна клінічна лікарня, центральна міська клінічна
лікарня, міська лікарня № 1), обласні лікувально профілактичні заклади (кар
діодиспансер, онкодиспансер, шкірвендиспансер, фтизіо пульмонологічний
центр). Ведеться будівництво житлового будинку для співробітників універ
ситету.
Університет є клінічною базою Державного фармакологічного центру МОЗ
України з апробації нових фармакологічних засобів майже за 40 напрямками.
При університеті успішно функціонує спеціалізована вчена рада Д 20.601.01
по захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: «Тера
пія» — 14.01.02, «Кардіологія» — 14.01.11, «Гастроентерологія» — 14.01.36,
«Стоматологія» — 14.01.22.
До послуг науково педагогічних співробітників видаються два часописи —
«Галицький лікарський вісник» та «Архів клінічної медицини», в яких публіку
ються результати дисертаційних досліджень, лекції, оригінальні статті, випад
ки із практики тощо. Працює видавничий центр «Івано Франківський держав
ний медичний університет». Університет є базою підготовки лікарів загальної
практики/сімейної медицини, інтернів, магістрів, аспірантів, клінічних орди
наторів.

Основним науковим напрямком університету на 2006—2010 рр. є «Розробка
нових медичних технологій та стандартів Доказової медицини в рамках багато
центрових рандомізованих досліджень». Цей науковий напрямок є складовою
Міжнародного проекту ВООЗ «Національна програма інтегрованої профілактики
неінфекційних захворювань» (СІНДІ) в Україні та Програми Президента України
«Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні». За основним на
уковим напрямком щорічно виконується 40—45 комплексних і 10—12 госпо
дарсько договірних наукових праць, у розробці яких беруть участь 85 докторів і
260 кандидатів наук із 430 всіх науково педагогічних співробітників.
Вчені університету є активними учасниками 22 міжнародних багатоцентро
вих рандомізованих плацебо контрольованих досліджень. Ряд розробок ви
конано на рівні європейських стандартів. До них належать: «Тест система біо
індикації радіонуклідного і хімічного забруднення довкілля», захищена Євро
патентом — професор Л. Є. Ковальчук; «Спосіб лікування дистрес синдрому з
використанням оксигенованого перфторану внутрішньовенно та інтратрахе
ально» — професори О. І. Волошинський, І. І. Тітов; «Технологія реконструкції
артерій гомілкового сегмента при оклюзійних захворюваннях судин нижніх
кінцівок» — кафедра загальної хірургії спільно із клінікою судинної хірургії Уні
верситету в Дюссельдорфі, професори К. Бальцер, І. М. Гудз; «Технологія ліку
вання хворих на гострий деструктивний панкреатит «Лапароскопія + дрену
вання + перитонеальний діаліз» — професори М. Г. Шевчук, І. М. Шевчук; «Спосіб
ранньої диференційної діагностики захворювань печінки та жовчовивідних
шляхів» — професор М. Д. Василюк, доцент С. М. Василюк.
При медуніверситеті діють наукові школи:
«Терапія і сімейна медицина». Керівник — доктор медичних наук, профе
сор, завідувач кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядип
ломної освіти, заслужений лікар України Л. В. Глушко;
«Нові лікувальні технології в судинній хірургії». Керівник — заслужений
діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач ка
федри загальної хірургії С. М. Геник;
«Мікроциркуляція при експериментальній патології». Керівник — заслу
жений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завіду
вач кафедри анатомії людини Б. В. Шутка;
«Нові діагностичні і лікувальні технології в кардіології». Керівник — заслу
жений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завіду
вач кафедри госпітальної терапії № 1 Н. М. Середюк;
«Інфектологія». Керівник — заслужений діяч науки і техніки України, док
тор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб
Б. М. Дикий;
«Стоматологічне здоров'я». Керівник — заслужений діяч науки і техніки
України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології
факультету післядипломної освіти М. М. Рожко.
Вагомою є також участь клінічних співробітників університету в лікуваль
но діагностичному процесі. Ними у базових відділеннях виконується понад
47 % всіх діагностичних маніпуляцій та оперативних втручань, близько 60 %
консультацій хворих, обслуговується 30 % викликів з екстреної і невідкладної
допомоги.
Керівництвом університету налагоджене тісне співробітництво з меди
чними закладами України, зокрема з: Державним фармакологічним центром
МОЗ України, Борщагівським хімфармзаводом, фармацевтичною фірмою
«Дарниця», ЗАТ «Технолог» (м. Умань), Харківським хімфармзаводом «Здо
ров'я», хімфармзаводом «Галичфарм», ТОВ «Юрія фарм», Київським заводом
вітамінних препаратів. Триває також співпраця з Центральним науково дос
лідним інститутом стоматології Міністерства охорони здоров'я Російської
Федерації, Московським державним медико стоматологічним університетом
МОЗ Російської Федерації, Білоруським державним інститутутом післядип
ломної освіти, Інститутом медичної радіології МОЗ Російської Федерації за
проектом «Діагностика та лікування захворювань голови і шиї», підприємством
«MEDGAL» (Польща), науково досліними групами та компаніями Західної
Європи на проведення мультицентрових рандомізованих плацебо контрольо
ваних досліджень («PSI», «Quintales», «Roadmap», «Beatyful», «Reach», «Sankyo
Pharma», «Johnson et Johnson Pharmaceutical Research» тощо).
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народний архітектор України
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ПЦУАА
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Головний архітектор ІваноФранківської області, президент Прикарпатського
центру Української академії архітектури — Михайло Михайлович Ходан.
Народився 23 червня 1948 року в селі Старий Косів Косівського району
ІваноФранківської області.
Протягом 1967—1972 рр. навчався у Львівському сільськогосподарсько
му інституті, на архітектурному факультеті, після закінчення якого розпочав
свою трудову діяльність на посаді головного архітектора м. Калуша. З 1987
року — головний архітектор ІваноФранківської області. Починаючи з 1995
року Михайло Михайлович — завідуючий кафедри архітектури і містобуду
вання ІваноФранківського інституту права, економіки та будівництва.
У 1995 р. проходив стажування в галузі архітектури при Гарвардському
університеті (м. Бостон, США).
З 2002 р. — президент Прикарпатського центру Української академії архі
тектури. У 2004 р. Михайло Михайлович Ходан визнаний народним архітек
тором України.
М. М. Ходан є членом Національної спілки архітекторів України з 1978 року.
У 1986 році отримав звання заслуженого архітектора України. 2001 року він
став лауреатом Державної премії в галузі архітектури та професором Міжна
родної академії архітектури (МААМ, м. Москва). З 2002 року Михайло Ми
хайлович — дійсний член Української академії архітектури.
М. М. Ходан нагороджений орденом Святого князя Володимира Велико
го ІІІ ступеня до 2000ліття Різдва Христового (2001 р.).
Михайло Михайлович є автором понад 60ти публікацій в галузі архітекту
ри та книги «Збереження народної архітектури».
Серед творчих робіт М. М. Ходана можна виділити: проект детальної ре
конструкції центральної частини м. Калуша (1977 р., реалізовується); гене
ральний план і детальне планування м. Тисмениці (1990 р., реалізовується);
керівник авторського колективу проекту адміністративної площі Возз’єднання
в м. ІваноФранківську (1989 р.), пам’ятників Т. Г. Шевченку в смт Верховина,
смт Богородчани, смт Рожнятів ІваноФранківської області; співавтор про
екту церкви Св. Миколая в смт Делятин ІваноФранківської області (1994 р.)
та ін.
Управління містобудування та архітектури обласної державної адмініст
рації є структурним підрозділом державної виконавчої влади. Здійснює кері
вництво у сфері містобудування та архітектури на території області.
Відповідно до покладених на нього завдань управління провадить таку
діяльність:
 готує пропозиції до програм соціальноекономічного розвитку області
та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд облдержадміністрації;
 розробляє правила забудови міст, селищ і сільських населених пунктів
та подає їх на затвердження;
 визначає порядок розроблення і видачі забудовникам архітектурнопла
нувальних завдань, технічних умов на проектування, будівництво, благо
устрій, реконструкцію, реставрацію будинків і споруд та подає його на за
твердження;
 координує виконання науководослідних і проектнорозвідувальних робіт,
що здійснюються на території області;
 організовує ведення містобудівних кадастрів населених пунктів області;
 розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компе
тенції;
 створює архів містобудівної документації, документів інспекції держав
ного архітектурнобудівельного контролю;
 забезпечує в установленому порядку: ліцензування спеціальних видів
робіт у проектуванні та будівництві; координацію проведення державної ек
спертизи проектів будівництва, реконструкції та реставрації конкретних
об’єктів; здійснення державного архітектурнобудівельного контролю, який
надає дозволи на виконання будівельних робіт, прийняття об’єктів будівни
цтва до експлуатації.
Архітектурно планувальне бюро
Підрозділ відповідає за розробку проектних пропозицій по розміщенню
об'єктів будівництва, на замовлення суб'єктів містобудування розробляє про
ектновишукувальну документацію, виконує комплекс проектних робіт на
будівництво, ремонт та реконструкцію об'єктів житлового, промислового,

соціальнопобутового, культового призначення; забезпечує замовників на
явною топогеодезичною зйомкою для проектування; збирає і обробляє
інформацію щодо ведення містобудівного кадастру населених пунктів; че
рез свої структурні підрозділи проводить також роботу в районах та містах
області.
Державне науково реставраційне управління
Івано Франківської області
Даний підрозділ здійснює єдину організаційноекономічну та науковотех
нічну державну політику з питань охорони і збереження історичного середо
вища, відродження і гармонійного пристосування до сучасного життя істо
ричних населених пунктів архітектурних ансамблів, комплексів і споруд,
творів садовопаркового мистецтва, меморіальних територій та визначних
історичних місць. Погоджує проекти містобудівних, архітектурних та ланд
шафтних перетворень, будівельних робіт. Проводить експертизу проектної
документації на реконструкцію та реставрацію пам'яток архітектури. Готує
для погодження і затвердження матеріали обґрунтування на внесення
об'єктів, що мають національну, історичну та культурну цінність, до переліку
пам'яток державного і місцевого значення та виключення з цього переліку.
Видає дозволи на обстеження та вивчення пам'яток архітектури та містобу
дування, а також на виконання ремонтнореставраційних робіт. Здійснює
технагляд та контроль за ремонтнореставраційними роботами.
Виконує науководослідні, проектні, консерваційні, реставраційні, художні
та ремонтнобудівельні роботи.
Відділ ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні і будівництві
Відділ надає послуги суб'єктам господарювання щодо оформлення доку
ментів та ліцензійних умов провадження будівельної діяльності: вишукувальні
та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних
конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж.
Проектно виробнича реставраційна майстерня «Митець»
Підрозділ здійснює комплексне обстеження пам'яток архітектури, розроб
лення проектнокошторисної документації для будівництва нових об'єктів і
споруд соціальнокультурного та побутового призначення, реставрацію, ре
монт, художнє оформлення пам'яток архітектури, культових об'єктів, офор
млення інтер'єрів та екстер'єрів індивідуальних замовлень громадян. Вико
нує нове будівництво, а також ремонтнореставраційні та художньорестав
раційні роботи, технагляд та контроль за ремонтнореставраційними робо
тами.
Прикарпатський центр Української академії архітектури
Це головний науковотворчий методичний та координаційний центр архі
тектурномістобудівної галузі Прикарпаття, діяльність якого спрямована на
збереження та розквіт інтелектуального потенціалу Прикарпаття в галузі ар
хітектури та будівельних наук, який забезпечує розвиток гармонійного сере
довища міст і сіл ІваноФранківської області, формує національну архітек
турнобудівельну школу, підвищує престиж та дієздатність архітектурної та
інженерної праці.
До складу центру входять почесні члени (7 чол.), дійсні (1 чол.) та члени
кореспонденти (12 чол.).
При Прикарпатському центрі Української академії архітектури створена
проектна група «Науковотворча майстерня «Архітрав», яка займається ви
готовленням комплексної проектнокошторисної документації на будівництво
об'єктів і споруд соціальнокультурного призначення, житлових, громадських
будівель, будівництво культових споруд, виконує важливі містобудівні кон
цепції розвитку населених пунктів області та Прикарпатського регіону.
Здобутки архітекторів управління високо оцінені урядом України і гро
мадськістю — серед них нараховується 39 лауреатів Державної премії Ук
раїни в галузі архітектури.
Загальна кількість працівників управління — 60 чоловік.
Виробничі площі (у вигляді проектних кабінетів, конференцзалу, науко
водослідних лабораторій, творчих майстерень, виставкового залу, архіву,
бібліотеки та інших приміщень) складають майже 1 000 кв.м.
Існує потреба залучення інвестицій на розвиток туристичновідпочинко
вого та гірськолижного комплексу Карпатського регіону в містах Косів, Ше
шори, Верховина, Гута, Осмолода, Вигода, Болехів та ін.

Готельний комплекс із житлово
громадськими закладами, м. Косів.
НТМ «Архітрав» ПЦУАА (в стадії проектування)

Мотельний комплекс, виконаний
в дерев’яних традиціях Прикарпаття,
с. Лісний Хлібичин Коломийського р ну
(реконструйовано в 2003 р.)

Туристично відпочинковий комплекс
«Бескид», с. Мислівка Долинського р ну.
Висунуто на здобуття Державної премії
в галузі архітектури (реалізовано в 2005 р.)
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ІваноФранківське обласне телебачення «Галичина», що ось уже п'ятнад
цять років є одним із провідних засобів масової інформації Прикарпаття, з
першого дня свого створення працює як телебачення народне. Територіальна
громада не тільки є власником майна, але саме на неї, її запити і потреби
зорієнтовані телевізійні програми, створювані на студії, де працюють квалі
фіковані журналісти, оператори, режисери, відеографіки, звукорежисери.
Телебачення «Галичина», засноване обласною радою першого демокра
тичного скликання, є, можливо, першою в Україні спробою і прикладом гро
мадського телевізійного мовлення. Колектив студії ніколи не забував про свій
громадянський і професійний обов'язок. Телевізійники«галичани» користу
ються щирою повагою земляків, бо їхні програми завжди сміливі, актуальні.
Особливою сторінкою стала для колективу Помаранчева революція, під
час якої тисячі телеглядачів мали змогу бачити і чути правду. Цим принци
пом телевізійники ніколи не поступалися, відкрито і чесно розповідаючи про
події, що відбувалися і в столиці, і на Прикарпатті. Програма «Джерело вла
ди» Ольги Бабій, репортажі та інтерв'ю інших журналістів, всюдисуще око
телекамер Тараса Майстришина, Михайла Яремчука, Василя Безклубого,
Руслана Вернея, Зиновія Афтанаса, Владислава Семеновича, Тараса Леси
ка нікого не залишали байдужими. Як і випуски «Вістей» — головної інфор
маційної програми, над створенням якої під керівництвом режисера Петра
Кришталовича працюють молоді журналісти Ольга Вихованська, Діана Да
ниленко.
Тисячі глядачів збирав телеекран «Галичини», де в прямому ефірі неодно
разово спілкувався з громадою Президент України Віктор Ющенко. Ці пере
дачі ретранслювалися міськими та районними теле і радіостудіями.
Частими гостями студії були й народні депутати.
На студії створено чимало популярних програм. Це і щоденний випуск «Ву
лиці», який знімають Володимир Кукуруза, Іван Нікітін, Андрій Одиноков, і про
грама відомої на Прикарпатті співачки Оксани Лісовської «Поговоримо про
музику», і дитяча програма «Разом з Пізнайком» Галини Філіпової — лауреа
та премії ім. Б. Бойка в галузі журналістики, і релігійна передача «Живе сло
во» Зиновія Афтанаса, «З вершин та низин» Ярослава Гнеся, програма для
жінок актриси Олени Гаращук, спортивні передачі Ореста Олексишина. А ще
прямі трансляції фестивалів, урочистих подій, зібрань, матчів тощо.
Але, мабуть, найхарактернішими є програми про народну творчість, мис
тецтво, архітектуру. Письменник Василь Лесів дбає, щоб багатющі народні
скарби оживали на екрані. Його програма «Вічне древо» здобула визнання
далеко за межами України. Нещодавно в Альберті (Канада) було високо оці
нено створений на глибокому знанні та розумінні фольклору фільм «Б'ють
копита об поріг».
Журналісти і оператори телебачення посвоєму бачать світ. Їхні фільми про
Угорщину, Польщу, Румунію, Китай, Туреччину, Грецію, Америку, Великобри
танію, Італію стали цікавим і своєрідним відкриттям. Як завжди незвичайни
ми є подорожі рідним краєм, у які кличуть «Гостинцем» Ольга Іроденко та Рус
лан Верней. А якщо врахувати, що туризм стає визначальним для розвитку
ІваноФранківщини, то зайво говорити про рекламну привабливість таких
передач.

Про нелегкі, цікаві, складні жіночі долі розповідають телепрограми, об'є
днані назвою «На вітрах долі», журналістки Надії Семенкович, лауреата премії
ім. І. Франка в галузі журналістики.
Щонеділі пополудні у програмі заслуженої журналістки України Ольги Бабій
«За філіжанкою кави» приходять до глядачів письменники і художники, співа
ки, композитори, військові, учителі, студенти — усі, хто не байдужий до того,
як і чим живе Україна. Це справді гідні люди: Дмитро Павличко, Тарас Петри
ненко, найсильніша людина планети Василь Вірастюк та його братолімпієць
Роман Вірастюк, фотохудожник Василь Пилип'юк і академік Володимир Кач
кан, краєзнавець Петро Арсенич і актор Богдан Бенюк.
Працювати і для розуму, і для душі стало творчим кредо чудового колек
тиву, котрий з початку створення очолюють генеральний директор Ольга
Бабій, головний продюсер Тарас Собко, заступник головного редактора Ва
силь Лесів, технічний директор Василь Ганущак, до яких приєдналися ди
ректор програм Орест Олексишин, випусковий редактор Ярослав Гнесь.
Обласне телебачення «Галичина» вже давно працює у цифровому фор
маті. Головний інженер Андрій Пришляк згуртував довкола себе грамотних
відеоінженерів і техніків — Романа Шкромиду, Богдана Владимирського, Віру
Майданську. А про красиву «картинку» дбають Світлана Клебан, Микола Ко
цюба, Станіслав Ігнатюк, Андрій Одиноков.
Обласне телебачення «Галичина» завжди у вирі подій, на вістрі часу, бо
воно — народне телебачення.
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Обласне суспільнополітичне видання ІваноФранківщини «Галичина» —
перша демократична газета України, лауреат Міжнародного відкритого рей
тингу «Золота фортуна». Газета заснована 13 травня 1990 року.
Народившись в умовах тоталітарного режиму, газета «Галичина» доклала
максимум зусиль для руйнування його підвалин і проголошення незалежної
Української держави.
Очолює дане видання заслужений журналіст України, голова обласної
організації Національної спілки журналістів України, лауреат премій імені
Богдана Бойка та Івана Франка, неодноразовий переможець всеукраїнських
рейтингів журналістів, нагороджений медаллю Асамблеї ділових кіл України
«Ділова людина України», лауреат однойменного Всеукраїнського конкурсу,
переможець Всеукраїнського конкурсу «Журналіст року2006» в Україні Ва
силь Іванович Назарчук.
Газета «Галичина» — справжній літопис незалежності України, жива істо
рія імен у державі та регіоні. Недалекий той час, коли історики спрагло вни
катимуть у пожовклі від часу сторінки «Галичини», щоб зрозуміти, чим жила
Україна на зламі двох тисячоліть, як будувала свою державність, закладала
у фундамент України новий тип мислення. Ось уже 17 років саме з її шпальт
черпають прикарпатці найповнішу інформацію про події в краї й Україні, ква
ліфікований аналіз процесів сьогодення, новини бізнесу, культури, спорту.
Газета сповідує принципи служіння інтересам рідного народу, сприяння кон
солідації всіх здорових сил суспільства в боротьбі за зміцнення політично
го та економічного суверенітету України, відстоювання гуманістичних іде
алів, прав і свобод людини, державотворчої політики, свободи слова і плю
ралізму.
Девіз газети: «Актуально, гостро, чесно, професійно».
«Галичина» — візитівка Галичини, це найпопулярніше видання Прикарпат
тя. Її наклад перевищує 30 тисяч примірників, а читацька аудиторія —
120 тисяч чоловік. Серед них підприємці, керівники різних рівнів, інтеліген
ція, держслужбовці, робітники, селяни, пенсіонери.
Газета має власну вебсторінку: www.galychyna.if.ua, отже, її через Інтер
нет можуть читати в усьому світі.
«Галичина» виходить тричі на тиждень — по вівторках, четвергах і суботах
у повному кольорі.
Колектив професіоналів, серед яких троє заслужених журналістів Украї
ни, а також переможці багатьох журналістських та літературних конкурсів,
творить «Галичину». Добре відомі читачам газети імена Емілії Турковської,
Богдана Вівчара, Мирослава Кіндрачука, Романа Гладиша, Петра Парипи,
Ігоря Никоровича, Олега Баска, Івана Гавриловича, Василя Мороза, Ігоря Ла
зоришина, Лесі Тугай, поетеси Неоніли Стефурак та інших.
Газета має друзів і бізнесових партнерів по всій Україні та за кордоном.
Керівництво видання пропонує взаємовигідну співпрацю підприємствам,
фірмам, рекламним агенціям. Помірні ціни на рекламну площу, індивідуаль
ний підхід до клієнта, широка читацька аудиторія гарантують успіх за неве
ликих затрат.

Зустріч журналістів газети з головою
обласної Ради Мирославом Олійником

Зустріч журналістів «Галичини» з головою
ОДА Романом Ткачем

Обговорення чергового номера

Розмова в редакції
з владикою Володимиром Війтишиним —
єпископом)ординарієм УГКЦ

Учасниці конкурсу «Міс обличчя «Галичини»

Редакційна планірка
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Богдан Федорович Малюга
Директор Державного Карпатського
підприємства геодезії, картографії
та кадастру

76014, м. ІваноФранківськ,
вул. Академіка Сахарова, 23/А,
тел./факс: (0342) 552770,
тел.: (0342) 523282, 523262
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Директор підприємства — Богдан Федорович Малюга.
Народився 26 жовтня 1949 року.
У 1971 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю
«Інженер&аерофотогеодезист». Після завершення навчання працював гео&
дезистом, старшим геодезистом, начальником партії, головним спеціалістом
у Львівській філії УкрДПНТР.
З 1993 року Б. Ф. Малюга займає посаду директора Державного Карпат&
ського підприємства геодезії, картографії та кадастру Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України.
Богдан Федорович — фахівець високого рівня, талановитий організатор,
професіонал геодезичної служби.
Івано&Франківський центр геодезії, картографії та геоінформаційних си&
стем (сучасна назва «Державне Карпатське підприємство геодезії, карто&
графії та кадастру») створено з ініціативи Івано&Франківської обласної ради
народних депутатів у структурі Українського аерогеодезичного підприємства
згідно з наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при
Кабінеті Міністрів України за № 121 від 9 жовтня 1992 року.
На початковій стадії проводились організаційні заходи і формувався ко&
лектив центру, що дало змогу розпочати виробничу діяльність.
Основними напрямками діяльності центру були:
& топографо&геодезичні роботи;
& інженерно&геодезичні вишукування для будівництва;
& проектно&розвідувальні роботи по інвентаризації та обліку земель для
ведення Державного земельного кадастру;
& спеціальні інженерно&геодезичні роботи;
& картографічні роботи;
& виготовлення цифрових топографічних планів і карт;
& створення інформаційних систем.
Нова хвиля досвідчених фахівців та спеціалістів влилась на підприємство в
червні 1993 року з Івано&Франківського відділу Львівської філії УкрзахідДІІНТР.
В цей час формувались організаційні структури, розвивалась матеріально&тех&
нічна база, доукомплектовувався центр кваліфікованим кадровим складом. У
вирішенні вищевказаних проблем активно сприяли: Івано&Франківський на&
ціональний технічний університет нафти і газу, ДУ «Львівська політехніка»,
Івано&Франківське обласне управління земельних ресурсів, Калуська райдерж&
адміністрація, Івано&Франківський відділ УкрзахідДІІНТР та ін.
Підприємство розвинуло активну виробничу діяльність в таких напрямках:
& пошук нових технологій виконання топографо&геодезичних робіт, вдос&
коналення форм та методів управління виробничою діяльністю;
& забезпечення топографо&геодезичними даними організацій і установ
області для проектування та будівництва промислових і соціально&побуто&
вих об'єктів;
& виконання геодезичних та кадастрових робіт щодо реалізації земельної
реформи.
З листопада 1993 року в камеральне виробництво розпочато впроваджен&
ня комп'ютерних технологій.
Кваліфіковані кадри, набутий досвід стали передумовою наступного важ&
ливого етапу розвитку підприємства.
З січня 1995 року по червень 1996 року підприємство бере безпосередню
участь в спільному українсько&канадському пілот&проекті по впровадженню
земельно&реєстраційної системи в Косівському районі. Координуючим ор&
ганом в реалізації проекту стало Головне управління геодезії, картографії та
кадастру при Кабінеті Міністрів України. Керівниками проекту були: з україн&
ської сторони — М. Черемшинський, з канадської — Айван Форд. Канадська
сторона забезпечила підприємство сучасними приладами та обладнанням.
Пілот&проект надав можливість використати різноманітні методики по збо&
ру та управлінню інформацією щодо реєстрації земель, вивчити ефективність
їх використання в передгірських і рівнинних населених пунктах, розробити
відповідні висновки і рекомендації. Інвентаризація земельних ділянок вико&
нувалась фотограметричним і наземним методами.

Позитивний вплив на розвиток проекту мала постійна підтримка обласної
та районної держадміністрацій, співпраця зі структурами і відомствами, за&
цікавленими у створенні земельно&реєстраційної системи (управління архі&
тектури, нотаріальна контора, податкова інспекція, бюро технічної інвента&
ризації).
Багатогранність Державного Карпатського підприємства геодезії, карто&
графії та кадастру — передумова його ефективної діяльності. Висококвалі&
фікований колектив, сучасне обладнання та технології, комп'ютерне забез&
печення підприємства дозволяють виконувати роботи і послуги на високому
технічному рівні. На даний час успішно реалізуються такі проекти:
& «Виготовлення картографічних матеріалів для перепису населення»;
& «Комплекс робіт по встановленню смуги відчуження залізниці та інвен&
таризації земель»;
& «Створення цифрового плану газової мережі населених пунктів»;
& «Формування територій та встановлення меж сільських рад і населених
пунктів».
Загалом сферами діяльності ДП «Карпатигеодезкартографія» є:
& створення та розвиток геодезичних мереж; топографічне знімання в мас&
штабах 1:500—1:10 000;
& використання матеріалів аерофотознімання для створення і оновлення
топографічних карт і планів;
& складання ортофотокарт у масштабах 1:500—1:10 000;
& топографо&геодезичні і картографічні роботи для ведення державного
земельного, містобудівного, лісового і водного кадастрів;
& створення цифрових планів і карт та геоінформаційних систем;
& складання і видання туристичних, тематичних та спеціальних карт&схем
і атласів;
& інвентаризація земель з метою виготовлення державних актів на право
власності та проектів відведення земельних ділянок.
Стратегічна і тактична діяльність керівництва підприємства спрямована на :
& підтримання високого професійного рівня персоналу;
& тісну співпрацю з науковими установами;
& оснащення сучасним обладнанням;
& впровадження нових сучасних технологій;
& підтримання високої якості виконуваних робіт.
Ефективне і термінове надання послуг замовникам на взаємовигідних
умовах є девізом колективу.
На всіх етапах становлення і розвитку підприємство тісно співпрацює з
Івано&Франківським національним технічним університетом нафти та газу та
Державним університетом «Львівська політехніка», що дає змогу створити
реальні умови для адаптації фахівців до умов виробництва. Основний кад&
ровий потенціал складають випускники саме цих ВУЗів.
На базі підприємства зі студентами геодезичних та землевпорядних спе&
ціальностей виконуються курсові та дипломні проекти, дослідницька робота
та інші види навчального процесу. На робочих місцях на підприємстві сту&
денти щорічно відбувають виробничу практику і в результаті отримують ма&
теріали для реального дипломного проектування. Викладачі вищих навчаль&
них закладів також проходять стажування, де вони освоюють нові виробничі
технології, що допомагає підвищувати технічний та науковий рівень і вдо&
сконалювати навчальні програми для геодезичної та землевпорядної спе&
ціальностей.
Успішному розвитку підприємства сприяє постійна допомога і технічні кон&
сультації керівництва та провідних спеціалістів Івано&Франківського обла&
сного головного управління та районних відділів земельних ресурсів.
Державне Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру вно&
сить певний вклад у розвиток геодезичного виробництва галузі та в значній
мірі піднімає престиж Івано&Франківської області, виконуючи топографо&гео&
дезичні роботи для вирішення питань земельної реформи й інших народно&
господарських проблем.
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Олексій Іванович Голубчак
Начальник Івано Франківського
обласного управління лісового
господарства

76015, м.ІваноФранківськ,
вул. Василіянок, 48,
тел./факс: (03422) 42306,
тел.: (03422) 49093.
Еmail: OULG@forest.com.if.ua
www.forest.if.ua
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Начальник Івано Франківського обласного управління лісового господар
ства — Олексій Іванович Голубчак.
Народився 13 грудня 1956 року в селі Блюдники Галицького району Івано
Франківської області.
У 1963—1973 роках навчався в Блюдницькій середній школі. В 1973 році
поступив на перший курс Львівського лісотехнічного інституту, який закінчив
з відзнакою в 1978 році й одержав спеціальність інженера лісового госпо
дарства.
З 1978 року по 1995 рік працював у Вигодському лісокомбінаті майстром
лісу, помічником лісничого, лісничим, головою профкому, начальником відділу
лісового господарства.
З 1995 по 1998 рік був головним лісничим Вигодського держлісгоспу. За
час роботи досяг значних успіхів у веденні лісового господарства, в охороні
й захисті лісу, застосовував передові методи з підвищення продуктивності
лісів.
Із грудня 1998 року по травень 2000 року був призначений першим за
ступником голови Долинської державної адміністрації, а з 5 травня 2000 року
працював головою Долинської РДА. За час керівництва О. І. Голубчака До
линською РДА уведено в експлуатацію ряд закладів соціально культурного
призначення, зокрема, школу в с. Мала Тур'я, адміністративний будинок у
с. Семечів, Будинок культури в с. Яворів та ін.
З 18 липня 2001 року по даний час Олексій Іванович працює начальником
Івано Франківського обласного управління лісового господарства.
Олексій Іванович Голубчак є членом кореспондентом Лісівничої академії
наук України.
За високі досягнення та сумлінну працю О. І. Голубчак нагороджений гра
мотою Міністерства лісового господарства, а за вагомий особистий внесок
у розвиток та підвищення ефективності лісового господарства і лісопроми
слового виробництва, високу професійну майстерність у 1998 році Указом
Президента України за № 5 347 від 11.09.1998 року Олексію Івановичу при
своєно почесне знання «Заслужений працівник сільського господарства».
Рівень розвитку лісового господарства має безпосередній вплив на роз
виток економіки регіону та стан суспільного здоров'я та розвиток рекреацій
ної індустрії. Добробут місцевих громад у багатолісних районах (у першу чер
гу, гірських районах області) напряму залежить від сталого розвитку лісово
го сектора економіки.
Лісистість Івано Франківської області складає 41 % території області,
що на 25 % перевищує загальнодержавний показник. Ліси на території
області розміщені нерівномірно і знаходяться в основному в гірській зоні
(73 % лісів області належить до гірських), тому лісистість коливається від
11 % до 68 %.
Лісовий фонд області закріплений за постійними лісокористувачами із 6
відомств: 73 % земель лісового фонду (468,6 тис. га) закріплено за підприєм
ствами Івано Франківського обласного управління лісового господарства, а
27 % земель лісового фонду надано в користування іншим користувачам.
Лісове господарство є складовою частиною регіональної еколого соціаль
но економічної системи. Тому актуальною була і є робота О. І. Голубчака, на
правлена на визначення місця і ролі лісового господарства в цій системі та
окреслення шляхів розвитку лісового господарства на близький період і пер
спективу.
З ініціативи управління лісового господарства на різних рівнях проведено
ряд нарад з розгляду стану ведення лісового господарства, розробки пер
спективи ефективного використання, охорони та відтворення лісових ре
сурсів області. За їх результатами видано розпорядження і рішення, найваж
ливішими з яких є:
розпорядження облдержадміністрації від 18.07.2005 року за № 343 «Про
спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення», яким було
схвалено основні принципи спеціального використання лісових ресурсів
місцевого значення, а саме: «Положення про порядок розподілу лімітів на
використання лісових ресурсів місцевого значення» та «Нормативи плати за
спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення»;
розпорядження голови облдержадміністрації від 19.08.2005 року № 426
«Про впорядкування роботи лісового сектора економіки області», яким за

декларовано низку заходів для наведення порядку в роботі лісової галузі об
ласті.
З метою наведення порядку в лісовому секторі економіки області, підви
щення ефективності використання земель лісового фонду і лісових ресурсів,
поліпшення стану лісів, їх збереження та відновлення, відкритості роботи лісо
вої галузі для громадськості було підготовлено заходи із впорядкування ро
боти лісового сектора економіки області. Відповідальними виконавцями зав
дань виступали обласні управління та районні адміністрації.
На ринку заготівлі деревини вперше в державі втілено систему прозорих
ринкових тендерних процедур.
Виконуючи розпорядження облдержадміністрації від 02.10.2006 року за
№ 556 «Про тендерні процедури закупівлі лісозаготівельних робіт в області»
у 12 держлісгоспах обласного управління другий рік поспіль успішно прово
дяться тендери по закупівлі лісозаготівельних робіт суб'єктами господарю
вання різних форм власності.
З метою забезпечення прозорості та удосконалення організації роботи з
реалізації необробленої деревини, керуючись наказом Державного коміте
ту лісового господарства від 19.02.2007 року № 42 «Щодо вдосконалення
механізмів продажу необробленої деревини», запроваджена реалізація необ
робленої деревини на відкритих аукціонних торгах для суб'єктів господарю
вання, які займаються переробкою деревини.
Для контролю транспортних перевезень деревини (на виконання Закону
України «Про особливості регулювання діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від
08.09.2005 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
21.12.2005 року за № 1 260, та наказу Держкомлісгоспу України від
22.12.2005 року № 519) запроваджено видачу сертифікатів походження лісо
матеріалів при оформленні експортних операцій.
Вперше за багато років передані під заліснення ділянки неугідь. Суттєво
збільшені ліміти для заготівлі дикоростучих грибів і ягід. Збільшились поступ
лення у Державний та місцевий бюджети, налагодилась робота із громад
ськістю, шкільною та учнівською молоддю. Слід відзначити проведену місце
вими і центральними мас медіа інформаційну роботу.
В питаннях охорони і захисту лісу управління і держлісгоспи вживають за
ходів з активізації роботи державної лісової охорони по боротьбі з лісопо
рушниками та посиленню державного контролю за дотриманням лісового і
природоохоронного законодавства.
З метою покращення охорони лісу з незаконними рубками, розкрадан
ням лісу, контролем за перевезенням деревини з лісових масивів та по інших
питаннях, пов'язаних з охороною лісу, в окремих державних лісогосподар
ських підприємствах створено спеціальні підрозділи — оперативні служби
охорони лісу («ОСА»).
Крім того, питання стану ведення лісового господарства та ефективності
використання лісосировинних ресурсів області постійно заслуховується на
сесіях обласної ради.
Ряд важливих документів також було прийнято на державному рівні. Так,
за результатами наради по лісовому господарству, проведеної за участю
Президента України В. Ющенка в Івано Франківській області 24.02.2006 року,
було схвалено «Концепцію реформування та розвитку лісового господарства
України».
Під керівництвом О. І. Голубчака на посаді начальника управління про
ведено конструктивні зміни в галузі лісового господарства області, ство
рено Івано Франківський селекційно насіннєвий центр. Великий особис
тий вклад Олексій Іванович вніс у виховання підростаючого покоління, при
щеплюючи любов до лісу, до свого краю, популяризуючи значення збере
ження і правильного використання лісів. З цією метою в структурі Івано
Франківського обласного управління лісового господарства створено
Лісівничо екологічний просвітницький центр. Під керівництвом О. І. Голуб
чака щороку проводяться акції «Ліси для нащадків» з метою підготовки мо
лодих спеціалістів для лісової галузі та «Майбутнє лісу в твоїх руках», під
час яких в Івано Франківській області висаджуються лісові та декоративні
породи, проводяться конкурси серед школярів на кращий твір та малюнок
на тему «Людина і ліс».
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Преосвященний владика кир Микола Сімкайло, син Михайла та Анни,
народився 21 листопада 1952 року в м. Караганді, де відбували заслання
його батьки за участь в УПА. В 1963 році батьки повернулися до України, і
Микола Сімкайло вступив до Підпечарської восьмирічної школи, яку закін&
чив 1967 року.
У 1967—1969 роках навчався в Угорницькій середній школі. Відтак вступив
до Івано&Франківського технічного училища № 1, після закінчення якого здо&
був фах слюсаря&ремонтника промислового обладнання (до жодного вищо&
го навчального закладу як «син націоналістів» не міг поступити).
Родина Сімкайлів була близько знайомою з єпископом підпільної УГКЦ Пав&
лом Василиком, який часто відправляв богослужіння в їхній хаті. Бачачи
ревність у духовному житті Миколи та Григорія (молодшого брата), владика
Павло ознайомив їх зі становищем УГКЦ і запропонував стати священиками.
З того часу, до і після виконання військового обов'язку, брати почали напо&
легливо студіювати богословські науки в підпільній духовній семінарії.
15 травня 1974 р. в с. Підпечари під час Божественної Літургії владика Пав&
ло Василик уділив Миколі дияконські й священичі свячення. У той момент роз&
почався тернистий шлях підпільного священика: переважно вночі їздив по ста&
ницях УГКЦ Івано&Франківської, Тернопільської та Львівської областей, несу&
чи людям Боже слово, відправляючи Святі Літургії, уділяючи Святі Тайни.
У серпні 1987 року о. Микола разом з групою українського духовенства,
монахів і мирян на чолі з владикою Павлом Василиком оголосили, що вихо&
дять із підпілля. Він був членом делегації, яка виборювала права УГКЦ в Москві,
а також ланцюгового голодування, що тривало з 19 травня до 24 листопада
1989 року.
1 жовтня 1989 року в Івано&Франківську відбулася 50&тисячна демонстра&
ція вірних і прихильників УГКЦ, під час якої о. Микола відслужив панахиду і
виголосив проповідь на могилі Січових стрільців.
28 січня 1990 року після Служби Божої перед закритим катедральним со&
бором Святого Воскресіння голова облвиконкому урочисто передав ключі від
храму єпископам УГКЦ. 20 лютого 1990 року грамотою владики Софрона Дми&
терка о. Микола був призначений парохом цього храму і деканом Івано&Фран&
ківського деканату, а також директором благодійної організації «Карітас». З
метою поглиблення теологічних знань упродовж 1991—1995 років закінчив
теологічно&катехітичний духовний інститут.
Нагороджений нагрудним хрестом з прикрасами, мітрою, грамотою і ме&
даллю Вселенського архієрея Івана Павла II «Почесний хрест за Церкву та Все&
ленського архієрея", почесними грамотами та відзнаками.
2 червня 2005 року номінований єпархом Коломийсько&Чернівецьким
УГКЦ.
Єпископська хіротонія владики Миколи Сімкайла відбулася 12 липня 2005
року, на празник Святих первоверховних апостолів Петра і Павла, в катед&
ральному соборі Святого Воскресіння м. Івано&Франківська.

Відправа в с. Космач

Введення на престол Коломийсько&Чернівецької єпархії владики Миколи
Сімкайла відбулося 13 липня 2005 року, на празник Собору святих апостолів.
Коломийсько&Чернівецька єпархія УГКЦ утворена в 1993 році за рішенням
Синоду єпископів УГКЦ та благословенням Святішого отця Івана Павла II.
До складу Коломийсько&Чернівецької єпархії, утвореної від Станіславів&
ської (Івано&Франківської) єпархії, входять райони Івано&Франківської та Чер&
нівецької областей: Коломийський, Верховинський, Городенківський, Косів&
ський, Надвірнянський, Снятинський, Тлумацький, місто Чернівці й уся Черні&
вецька область.
Престольним городом є місто Коломия з катедральним собором Преоб&
раження Христового. Храм Успення Пресвятої Богородиці у місті Чернівцях є
прокатедральним собором. На території Чернівецької області для покращення
адміністративної і душпастирської праці в єпархії в 2006 р. утворено Буко&
винський вікаріат.
Загальна територія Коломийсько&Чернівецької єпархії — 14 095 кв.км.
Населення — 1 384 000 чол.
В Коломийсько&Чернівецькій єпархії утворено 19 деканатів, в яких служить
211 священиків і дияконів.
На даний час в єпархії налічується близько 240 тис. вірних, що об'єднані у
279 релігійних громад, у власності яких знаходиться 212 церков, з них: 118
збудовані до 1990 року, 46 зведені після 1990 року, 44 перебувають у стані
будівництва, 4 реконструйовані, 25 каплиць, що виконують функції парафіяль&
них церков.
В спільне (почергове) користування передано 68 церковних споруд. Фа&
ктично почергові богослужіння проводяться тільки в 5 населених пунктах.
В 1998 році почалося будівництво катедрального собору Преображення
Христового в м. Коломиї, по вул. Театральній, 31, яке в даний час підходить
до завершення. Богослужіння відбуваються в цокольному приміщенні ка&
тедри.
На території єпархії діє 12 монастирів, в яких служить 11 монахів та 28 мо&
нахинь.
При єпархії з 1994 р. відкрито духовний навчальний заклад — дяківсько&
катехітичний коледж, в якому навчаються 46 студентів.
На парафіях працює 64 недільних школи, в яких проводиться катехізація
та навчання дітей і молоді. Здійснює діяльність благодійний фонд «Карітас»
Коломийсько&Чернівецької єпархії.
В Коломийсько&Чернівецькій єпархії працюють Церковний трибунал, Пре&
світерська та Єпархіальна ради, а також комісії — літургічна, молодіжна, па&
сторальна, екзаменаційна, сім'ї та подружжя, богословської освіти та вихо&
вання і комісія формації священиків.
Від єпархії в різних навчальних духовних закладах України та за кордоном
навчається 123 семінаристів.
Єпархія випускає власну газету «Християнський вісник».

Консисторія єпархії

Катедральний собор, м. Коломия
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Засновником та незмінним керівником ІваноФранківської обласної мо
лодіжної громадської організації «Батьківщина молода» з моменту її створен
ня є Микола Романович Зелінський.
Народився 20 грудня 1977 року в селі Ямниця Тисменицького району Івано
Франківської області.
В 2006 році здобув вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства»,
закінчивши ІваноФранківський національний технічний університет нафти і
газу.
У березні 2006 р. обраний депутатом ІваноФранківської обласної ради
від виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко».
ІваноФранківська обласна молодіжна організація «Батьківщина молода»
створена на установчих зборах 21 червня 2003 року в м. ІваноФранківську,
а зареєстрована в управлінні юстиції як громадська організація з 9 липня
2003 року.
На даний момент в області функціонує дев'ять міських та районних осе
редків, в яких налічується понад 1 500 осіб, ведеться робота по створенню
ще двох — у Косівському і Рогатинському районах.
Проблема якісного виховання молоді в Україні, зокрема в ІваноФран
ківській області, поставлена на невідповідному рівні. Освітньовиховні за
клади не повністю виконують завдання всебічного і належного виховання.
Постає питання заохочення саморозвитку молодих людей, зайнятості їх в
позаурочний час та цікавого, корисного проведення дозвілля.
Практика та статистика доводять, що переважна більшість молоді згідна і
бажає брати участь у суспільному та громадському житті, проте не завжди
робить це. В цьому полягає доцільність створення молодіжних громадських
організацій, які повинні згуртовувати і залучати молодь до державотворчих
процесів.
Однією з таких структурованих організацій, що діють на Прикарпатті, є
молодіжна організація «Батьківщина молода».
«Батьківщина молода» є молодіжним крилом обласної партійної органі
зації «ВО «Батьківщина», яка діє на теренах ІваноФранківського краю. Осно
вними напрямками діяльності «Батківщини молодої» є:
 підвищення громадськополітичної активності молоді;
 демократизація суспільного життя молоді, захист її громадських прав та
свобод;
 створення сприятливих умов для самореалізації молодих обдарованих
людей;
 популяризація серед молоді державотворчих процесів та державної
служби;
 налагодження співпраці з молодіжними організаціями, підприємствами,
фондами, установами та окремими громадянами в реалізації молодіжних
проектів та програм.
Керівними органами організації виступають молодіжний форум (збори),
бюро обласної організації, лідер обласної організації.
Найбільший підрозділ «Батьківщини молодої» в області — Коломийська
міськрайонна організація, лідером якої є Андрій Богданович Сава.
А. Б. Сава народився 20 березня1983 року в м. Коломия. Здобув дві вищі
освіти; в даний час навчається в аспірантурі Прикарпатського національного
університету; майстер спорту України з боксу.
Андрій Богданович обраний депутатом ІваноФранківської обласної ради
5го демократичного скликання 2006 року, і зараз є наймолодшим депута
том обласної ради.
Сьогодні на рахунку «Батьківщини молодої» багато проведених благо
дійних, оздоровчих, культурних і пізнавальних акцій та заходів, зокрема:
 турнір з мініфутболу серед молодіжних організацій націоналдемокра

тичного спрямування, який проходив під гаслом «Молодь за здоровий спосіб
життя» 23 квітня 2005 р.;
 концерт в Народному домі «Просвіта», присвячений Дню матері (7 трав
ня 2005 р.). У концертній програмі «За Україну помолюсь» звучали духовно
патріотичні пісні у виконанні квінтету «Алилуя»;
 1 червня 2005 р. в Міжнародний день захисту дітей, підтримуючи акції,
що відбувалися по всій Україні, члени молодіжної організації відвідали Угор
ницьку школуінтернат для дітей, позбавлених батьківської опіки. Молоді
активісти розважали дітлахів різноманітними іграми та конкурсами, залишили
їм не тільки незабутні враження, а й цінні подарунки — одяг та солодощі;
 5 червня 2005 р. в День захисту навколишнього середовища «Батьків
щина молода» спільно з ДК «Укркомресурс» провела екологічну акцію під га
слом «Чисті гори, чистий край — ти про це лиш дбай»;
 16 липня 2005 р. понад 100 членів організації взяли участь у сходженні
на гору Говерлу, присвяченому 15ій річниці проголошення Декларації про
суверенітет України;
 участь активістів «Батьківщини молодої» в екологотуристичній мандрівці
вершинами Центральних Горган, яка організовувалась молодіжною обласною
державною адміністрацією 29–31 липня 2005 р. Впродовж походу прапор
«Батьківщини» майорів на вершинах гір Лопушна (1 772 м), Велика Сивуля
(1 836 м), Мала Сивуля (1 818 м);
 24 серпня 2005 р. продюсерський центр «Фостер» та «Батьківщина мо
лода» організували і провели II обласний конкурс «Міс Незалежність2005»,
який відбувся під гаслом «Краса врятує світ, краса врятує Україну»;
 29 січня 2006 р. активісти молодіжної організації «Батьківщина молода»
запалили триста свічок поблизу села Дзвиняч Богородчанського району.
Поминальні вогні у формі серця горіли неподалік відреставрованого бунке
ра, де 23 лютого 1952 р. загинули молоді підпільники ОУН Марко Боєслав та
Марта Свірдюк;
 команда «Батьківщина молода» 18 червня 2006 р. стала переможцем тур
ніру з мініфутболу на Кубок «Молодого Руху»;
 19 грудня 2006 року з нагоди Дня Святого Миколая, підтримуючи акції,
що відбувалися по всій Україні, активісти молодіжної організації відвідали Дім
Милосердя Св. Миколая;
 участь 10 лютого 2007 р. у міській спартакіаді серед молодіжних органі
зацій. В дружній та запеклій боротьбі змагалося десять громадських та сту
дентських організацій. У загальнокомандному заліку ІваноФранківська об
ласна організація «Батьківщина молода» посіла 2ге місце;
 з 2 по 4 березня 2007 р. у м. ІваноФранківську відбувся II Всеукраїн
ський турнір з мініфутболу серед дівчат, присвячений Міжнародному дню
прав жінок і миру. Участь у змаганнях брали дівчатка 1992 р. н. і молодші,
які представляли дитячоюнацькі спортивні школи ІваноФранківської,
Львівської, Рівненської, Волинської та Хмельницької областей. Змагання
відбулися за сприяння депутатів ІваноФранківської обласної ради — ліде
ра обласної організації «Батьківщина молода» Миколи Зелінського та ліде
ра Коломийської міськрайонної організації «Батьківщина молода» Андрія
Сави;
 26—27 травня 2007 року близько 20 активістів ІваноФранківської моло
діжної громадської організації «Батьківщина молода» узяли участь в еко
логічній акції «Чисті гори», метою якої було прибирання підніжжя гір Горган
та збирання будівельних матеріалів для будівництва туристичного притулку
на полонині Плісе (1 497 м).
В «Батьківщині молодій» кожен зможе віднайти себе як особистість, зда
тну на дійсно великодушні вчинки, при цьому здобуваючи широке коло друзів
та максимум духовного тепла.

Андрій Богданович Сава
Керівник Коломийської міськрайонної
молодіжної громадської організації
«Батьківщина молода»
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Ігор Петрович Семенів
Головний лікар обласної клінічної лікарні

76008, м. ІваноФраківськ,
вул. Федьковича, 91,
тел.: (0342) 528118.
Email: okl@okl.if.ua
www.okl.if.ua
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Ігор Петрович Семенів очолює колектив обласної клінічної лікарні з 1998
року. За фахом — лікартравматолог.
Тривалий час займав посаду завідувача артрологічного, а згодом ортопе
дотравматологічного відділення, виконував обов'язки обласного травмато
лога. Вперше в області запровадив артроскопію, операцію по імплантації
штучних кульшових суглобів. В січні 1999 року повернув до складу обласної
лікарні втрачені свого часу відділення судинної і торакальної хірургії. Провів
значну організаторську роботу щодо підготовки структурних підрозділів ОКЛ
та установи в цілому до державної акредитації, яка була проведена в грудні
1998 року. Рішенням Головної акредитаційної комісії МОЗ України обласній
клінічній лікарні була присвоєна вища акредитаційна категорія.
Ігорем Петровичем Семенівим проводиться значна організаторська ро
бота щодо забезпечення фінансовоекономічної стабільності закладу, вжи
ваються заходи для вдосконалення лікувальнодіагностичного процесу та
впровадження найсучасніших методик діагностики та лікування хворих. В
2007—2009 роках, зокрема, планується придбати для лікарні апарат ядер
номагнітного резонансу, запровадити операції на жовчовидільних шляхах з
допомогою операційного холедохоскопа, відеобронхоскопічні дослідженя,
оперативні втручання на судинах з допомогою рентгенопераційного облад
нання, кардіохірургічні втручання тощо.
Обласна клінічна лікарня — державне підприємство, що спеціалізується
на наданні спеціалізованої медичної допомоги населенню краю.
В межах ОКЛ функціонують: 14 відділень хірургічного профілю (гастрох
ірургія, малоінвазивна хірургія, нейрохірургія, хірургія хребта і спинного
мозку, опікова травма, ускладнена травматологія, травматологія і ортопе
дія, торакальна хірургія, щелепнолицева хірургія, судинна хірургія, про
ктологія, офтальмологія, ЛОР, реанімація, урологія), 8 відділень терапев
тичного профілю (алергологія, гематологія, ендокринологія, гастроентеро
логія, ревматологія, нефрологія, хроніодіаліз), фізіотерапевтичне відділен
ня, відділення функціональної діагностики, рентгенологічне відділення, пан
креатологічний центр, центр малоінвазивної хірургії, центр мікрохірургії ока,
консультативна поліклініка, спеціалізований ендокринологічний диспансер,
клінічна лабораторія.
В лікарні обладнано 800 ліжок, працює 22 сучасних спеціалізованих
відділення, функціонують потужні параклінічні відділення та служби. Кількість
пролікованих хворих у стаціонарних відділеннях коливається в межах 24 тис.
чоловік на рік. Хірурги обласної лікарні щорічно проводять близько 12 тис.
операцій. У консультативній поліклініці, в якій ведеться прийом за 26 спе
ціальностями, щорічно надається консультативна допомога близько 115 тис.
пацієнтів.
В ОКЛ працює 1 860 чоловік, із них 258 лікарів, 643 середніх медпраців
ників. Серед працівників лікарні є 14 кандидатів медичних наук, 4 заслуже
них лікаря України.
Лікарня потребує залучення інвестицій з метою придбання медичного
обладнання.
Умови залучення коштів: кредит, лізинг.
Очікувані результати: впровадження нових медичних технологій обстежен
ня і лікування.
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Ігор Васильович Дожджанюк
Головний лікар ОСПК

76014, м. ІваноФранківськ,
вул. Степана Бандери, 23,
тел.: (0342) 789017
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Керівник Івано Франківської обласної станції переливання крові — Ігор
Васильович Дожджанюк.
Народився 5 лютого 1960 р. в м. Івано Франківську.
1983 року закінчив Івано Франківський медичний інститут. За направлен
ням працював хірургом в Черкаській області (м. Городище).
У 1987—1989 рр. навчався і успішно закінчив клінічну ординатуру з хірургії
Івано Франківського медичного інституту. Після закінчення працював хірур
гом в Тлумацькій ЦРЛ та Івано Франківській центральній міській лікарні.
На протязі 1991—1998 років І. В. Дожджанюк займав посаду директора
ТзОВ «Західноукраїнська медична компанія, ЛТД». Діяльність даного това
риства полягала у постачанні медичного обладнання, гуртовій та роздрібній
торгівлі медикаментами, наданні медичних послуг. В той же період часу Ігор
Васильович працював в ургентній (невідкладній) хірургії.
В 1998 році Дожджанюк призначений головним лікарем Івано Франків
ської обласної станції переливання крові. Цю посаду він займає і досі.
У 2006 році І. В. Дожджанюку присвоєна вища категорія по спеціальності
«Трансфузіологія» та вища категорія по спеціальності «Організація та управ
ління охороною здоров’я».
Напрямками діяльності Івано Франківської обласної станції переливання
крові на сьогодні є: заготівля донорської крові, її переробка, виготовлення
препаратів крові.
Якщо в 1998 році ОСПК займала в Україні 25—26 місця за різними пара
метрами, то у 2003 році ці показники покращилися, і установа посіла вже
14—15 місця. Так, об'єм заготівлі крові збільшився на 1 тонну, виробництво
деяких препаратів крові, зокрема альбуміну, зросло в 3 рази. Виготовлення
розчину альбуміну здійснюється на сучасному обладнанні фірми Мillipore
(USA) з удосконаленою системою водопідготовки та ультрафільтрації білків.
Івано Франківська ОСПК отримала вже другу ліцензію МОЗ на переробку
донорської крові, її компонентів, виготовлення з них препаратів.
У 2002 та 2005 роках обласній станції переливання крові присвоєно Вищу
акредитаційну категорію.
Вперше в Україні ОСПК почала виробляти новий препарат — лактопро
теїн із сорбітолом. Реанімувався випуск таких препаратів крові, як полібіолін,
імуноглобулін.
В діяльності Івано Франківської обласної станції переливання крові реаль
но реалізується розроблена на сесії обласної ради «Програма розвитку до
норства і служби крові в Івано Франківській області 2002—2007 рр.». Заго
тівля плазми здійснюється на апараті автоматичного плазмаферезу фірми
«Бактер» (USA). На цьому ж обладнанні успішно проводяться сеанси лікуваль
ного плазмаферезу, що дозволяє виліковувати ряд складних захворювань.
Аналогу в області немає.
Для оптимального збільшення об'єму заготовленої плазми крові та, відпо
відно, здешевлення більших об'ємів виготовлених препаратів крові плануєть
ся придбання ще 4 апаратів для автоматичного плазмаферезу.
Для якісного компонентного лікування гематологічних захворювань необ
хідна наявність новітньої апаратури — сепаратора клітин крові (один такий
апарат працює в м. Львові).
Фінансування обласної станції переливання крові бюджетне. Крім того,
існують взаєморозрахунки ОСПК з лікувальними установами — згідно дого
ворів останні компенсують затрати ОСПК на отримані ними компоненти та
препарати крові.
Івано Франківська обласна станція переливання крові не має конкурую
чих підприємств в області.

Автоматичний плазмаферез

Клінічна лабораторія

Новітнє лабораторно
діагностичне обладнання

Імунологічна лабораторія

Одна з новітніх установок
для виробництва препаратів крові
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Головний лікар ІваноФранківської обласної дитячої клінічної лікарні — Ра
дислав Йосипович Котурбаш, заслужений лікар України, член Міжнародної
організації «Лікарі без кордонів».
Свою діяльність Радислав Котурбаш спрямовує на покращення матері
альнотехнічної бази, удосконалення лікувальнодіагностичного процесу
лікарні, для чого, крім бюджетних, залучає значні суми позабюджетних та
спонсорських коштів. Завдяки його ентузіазму, знанням, програмі дій, в
лікарні було організовано і відкрито низку нових структурних підрозділів: діаг
ностичне відділення із сучасною діагностичною апаратурою, відділення не
доношених та маловагових дітей, офтальмологічне відділення, відділення
реабілітації з органічним ураженням центральної нервової системи та опор
норухового апарату, цілодобовий травматологічний пункт; створено виїзну
неонатальну бригаду з реанімобілями, імунологічну та генетичну лабораторії.
За сприяння і допомоги Р. Котурбаша відкрито палати та відділення інтен
сивної терапії в Надвірнянській, Долинській, Калуській дитячих лікарнях,
Косівській, Рожнятівській центральних районних лікарнях. З 1996 року Ра
дислав Йосипович організував при дитячій консультативній поліклініці виїз
ну бригаду спеціалістів для здійснення оглядів дитячого населення, що про
живає в сільській місцевості, якою щороку оглядається понад 30 тис. дітей.
Радислав Котурбаш — висококваліфікований організатор охорони здо
ров'я та дитячий хірург вищої категорії. Тільки за 2004—2005 рр. провів 102
складні операції. Він є засновником хірургії новонароджених в Івано
Франківській області. Р. Й. Котурбаш — автор 39 наукових статей та праць.
Постійно підвищує свій фаховий рівень. У 2005 році навчався в США за спеці
альною програмою з управління та менеджменту в закладах охорони здо
ров'я для спеціалістів із західного регіону СНД. З 2004 року співпрацює з Ди
тячим фондом ООН ЮНІСЕФ за спільним проектом з покращення здоров'я
та розвитку дітей сільської місцевості ІваноФранківської області «Цвіт Кар
пат» та є його безпосереднім керівником. З 2004 року в рамках українсько
швейцарського проекту «Покращення надання перинатальних послуг в Ук
раїні» в клініці впроваджено та динамічно функціонує консультування хворих
на основі телемедичних технологій. В даний час з участю Радислава Йоси
повича розробляється пілотний проект «Технологічний менеджмент в меди
цині». Р. Котурбаш активно співпрацює із американським Фондом розвитку і
допомоги дітям Чорнобиля. Часто бере участь у закордонних міжнародних
конференціях Франції, Німеччини, Швейцарії, Туреччини, Росії, Угорщини та
Польщі.
Під керівництвом Радислава Йосиповича клініка одержала право участі у
реалізації програми «Від лікарні до лікарні», спрямованої на покращення ме
дичного обслуговування.
Р. Котурбаш неодноразово відзначений почесними грамотами Управлін
ня охорони здоров'я, облдержадміністрації, Міністерства охорони здоров'я,
Кабінету Міністрів України.

Оперує головний лікар

Візит п. Катерини Ющенко

Євген Іванович Романишин
Головний лікар ІваноФранківської
міської клінічної лікарні № 1

Головний лікар ІваноФранківської міської клінічної лікарні № 1 — Євген
Іванович Романишин, лікар вищої кваліфікаційної категорії, заслужений лікар
України.
Під керівництвом Є. Романишина клінічна лікарня №1 першою серед ме
дичних бюджетних закладів України за банківські кредити (близько 100 тис.
доларів США погашено за позабюджетні кошти) придбала сучасну діагно
стичнолікувальну апаратуру: апарат штучної нирки, лапароскоп, резекто
скоп. Придбання нового устаткування дало можливість першими в західно
му регіоні розпочати ендовідеохірургічні лапароскопічні операції, здійсню
вати холецистопанкреатографії, папілотомії тощо та проводити рентгенві
деохірургічні оперативні втручання, що скоротило терміни лікування і після
операційної реабілітації приблизно у 4 рази. Євген Іванович організував та
кож впровадження ендоскопічного лікування кровоточивої виразки шлунко
вокишкового тракту методом кліпування.
Адміністрацією міської лікарні № 1 опрацьовано економічний механізм
управління охороною здоров'я. З цієї теми підготовлено 18 книг з методи
чними розробками. На базі лікарні проводились семінарські заняття з голов
ними лікарями, економістами медичних закладів області. На основі даних
праць прийнято рішення обласної ради № 219 від 28.11.1999 р. «Про пере
ведення установ охорони здоров'я на економічні методи господарювання».
З ініціативи Євгена Романишина за позабюджетні кошти збудовано заміську
спортивну оздоровчу базу (єдину в державі), 6квартирний будинок, придба
но 1 квартиру для медпрацівників. Крім того, Є. Романишин ініціював та брав
активну участь у підготовці програми ВООЗ «Здорові міста», для м. Івано
Франківська започаткував на обласному радіо програму «Хвиля здоров'я», на
телебаченні «Галичина» та радіомовленні лікарні — «Школу здоров'я».
Євген Іванович займає активну позицію в громадському житті міста та
області, він є членом правління ОО ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка, членом
ради громадського об'єднання «Ділові люди Прикарпаття», головою обла
сної територіальної організації політичної партії «Спільна дія», членом Клубу
української інтелігенції ім. Лепкого та ВУЛТу. Його статті публікуються в
міських, обласних, центральних газетах «Голос України», «Урядовий кур'єр»,
«Медична газета» та науково практичних журналах. Власним коштом пере
видав книги про праісторію України «Арійський стандарт» Ігоря Каганця, «Ле
бедія» Сергія Плачинди, «Націоналізм та католицизм» Миколи Кондрата.
Ініціював експедицію краян до святилища — бібліотеки наших пращурів «Ка
м'яна Могила» у Запорізькій області.

76012, м. ІваноФранківськ,
вул. Матейка, 34,
тел./факс: (03422) 24791,
тел.: (03422) 24791, 751368.
Email: clinic_1@il.if.ua
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Тарас Іванович Стах
Начальник Івано Франківського
обласного інформаційно аналітичного
центру медичної статистики

76025, м. ІваноФранківськ,
вул. Гетьмана Мазепи, 101,
тел./факс: (0342) 527710,
тел.: (0342) 527711, 525281.
Email: oiacms@ukr.net,
infostat@if.net.ua
118

Начальник Івано Франківського обласного інформаційно аналітичного
центру медичної статистики — Тарас Іванович Стах, головний позаштатний
спеціаліст з організаційно методичної роботи та комп'ютерних технологій
Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, відповідаль
ний секретар Акредитаційної комісії УОЗ, лікар вищої атестаційної категорії
зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров'я».
З 1987 по 2002 рік працював заступником головного лікаря з організацій
но методичної роботи Івано Франківської обласної клінічної лікарні. З початку
2003 р. перебуває на посаді начальника Обласного інформаційно аналіти
чного центру медичної статистики УОЗ ОДА, який утворено як окремий об
ласний заклад охорони здоров'я у відповідності до вимог Міністерства охо
рони здоров'я України.
За час роботи в обласній клінічній лікарні та обласному інформаційно ана
літичному центрі під керівництвом Т. Стаха удосконалено виїзну консульта
тивну допомогу населенню районів області, впроваджено низку сучасних
інформаційних технологій в галузі охорони здоров'я області, докорінно роз
ширено й удосконалено інформаційне забезпечення органів і закладів охо
рони здоров'я, впроваджено разом з керівниками медичних закладів авто
матизовані програми «Медстат», «Медичні кадри», «Стаціонар», «Поліклініка»
та ін. З власної ініціативи Т. Стах організував розробку автоматизованих про
грам «Облік і діяльність ФАП» та «Облік і діяльність СЛА» і впровадив їх у прак
тику. З 2007 року зазначені програми вже почали функціонувати і в районах
області. Впродовж років Тарасом Івановичем здійснювалась наполеглива
праця з удосконалення організації обліку і звітності у лікувально профілак
тичних закладах.
В даний час під керівництвом Т. Стаха центр здійснює інформаційно ана
літичне забезпечення процесу управління в галузі охорони здоров'я області,
реалізовує в області державну політику з питань медичної статистики, органі
зовує облік і звітність усіх закладів охорони здоров'я на території області,
відповідає за формування єдиного медичного інформаційного простору на
адміністративних територіях.
Заклад координує впровадження інноваційних технологій в систему охо
рони здоров'я, здійснює інформаційний супровід реалізації національних та
регіональних програм в охороні здоров'я, сприяє діяльності закладів охоро
ни здоров'я на ринку медичних послуг на підставі медико економічного ана
лізу та маркетингових досліджень ресурсного забезпечення галузі. На ОІАЦ МС
покладені також завдання організаційно методичного забезпечення підго
товки та проведення акредитації усіх медичних закладів області. Т. Стах осо
бисто брав активну участь у розробці стандартів (критеріїв) державної акре
дитації лікувально профілактичних закладів МОЗ України (1997 р.) та їх на
ступному вдосконаленні (2006 р.)
Тарас Іванович Стах є автором ілюстрованих видань «Піввіку на варті охо
рони здоров'я населення Прикарпаття» (1999 р.) про історію та діяльність Івано
Франківської обласної клінічної лікарні за 50 років та «Розвиток охорони здо
ров'я населення Івано Франківської області за роки незалежності України»
(2001 р.), має друковані праці. Нагороджувався грамотами ОКЛ, УОЗ, проф
спілкових органів, у 2006 р. нагороджений Почесною грамотою МОЗ України.

Зустріч з німецькими колегами

РоманЙосип Степанович Остяк
Головний лікар Івано Франківської
обласної інфекційної клінічної лікарні

Головний лікар Івано Франківської обласної інфекційної клінічної лікарні —
Роман Йосип Степанович Остяк, головний позаштатний інфекціоніст Управ
ління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, лікар вищої квалі
фікаційної категорії.
У квітні травні 2003 року пройшов стажування з організації надання соці
ально медичної допомоги ВІЛ інфікованим хворим та хворим наркоманіями
при Ketteric University (штат Мічиган, США) за Програмою Державного де
партаменту США. У 2004 році в м. Кракові (Польща) освоїв систему «МОНАР»
щодо організації надання медичної допомоги та соціальної реабілітації хво
рим на ВІЛ СНІД.
Р. Й. С. Остяк є автором та співавтором 56 наукових робіт, одного винахо
ду, однієї рацпропозиції та двох методичних рекомендацій з інфекційних хво
роб, брав участь у розробці стандартів надання допомоги інфекційним хво
рим в амбулаторно поліклінічних умовах МОЗ України.
У 1995—1997 рр. Роман Остяк очолював медичне управління Івано Фран
ківського міськвиконкому.
За час роботи на керівних посадах добився покращення матеріальної бази
міської лікарні № 2, яка в подальшому була реорганізована в центральну
міську лікарню, і де ініціював відкриття двох нових відділень: очного та ане
стезіології реаніматології. У свій час з ініціативи Романа Остяка було відкри
то філію поліклініки № 2 на базі дитячого садка об'єднання «Позитрон» (в да
ний час це міська поліклініка № 4). Лікувально профілактичні заклади міста
були укомплектовані 4 апаратами ультразвукової діагностики, ендоскопічним
обладнанням, доплер дуплексом. На базі лікарні № 1 вперше в області впро
ваджено проведення лапароскопічних та ендоскопічних оперативних втру
чань. Станція швидкої допомоги дооснащена 4 санітарними автомобілями.
Міська інфекційна лікарня в 2003 році реорганізована в обласну клінічну
інфекційну лікарню. В 2005 р. за керівництва обласною інфекційною лікар
нею Р. Остяком здано в експлуатацію новий триповерховий корпус, оснаще
ний новітньою апаратурою і зведений за сучасними технологіями, де розмі
стились відділення інтенсивної терапії та реанімації, гепатологічний центр,
відділення кишкових інфекцій та спеціальні бокси для лікування хворих особ
ливо небезпечними інфекціями. З 2006 року ведеться будівництво ще одно
го корпусу лікарні на 130 ліжок.
За час роботи Р. Остяка головним лікарем обласної інфекційної клінічної
лікарні відкрито реанімаційне відділення для інфекційних хворих, ендоско
пічний кабінет, кабінет ультразвукової діагностики, обласний центр профілак
тики ВІЛ інфекції та СНІДу, обласний центр хронічних вірусних гепатитів, ком
плекс імуноферментних лабораторій з відділами для обстеження хворих на
ВІЛ СНІД, вірусні гепатити, опортуністичні інфекції. Підготовлені приміщен
ня для відкриття лабораторії моніторингу ВІЛ інфекції для західного регіону
України, яка буде оснащена найновішим сучасним обладнанням за кошти
Світового банку. Закуплено сучасну апаратуру для зазначених відділень,
впроваджено низку новітніх методик з діагностики та лікування інфекційних
хворих.
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Михайло Васильович Смачило
Голова ДПА в Івано Франківській області
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Голова Державної податкової адміністрації в ІваноФранківській області —
Михайло Васильович Смачило, державний радник податкової служби ІІІ рангу.
Народився 6 вересня 1951 року на Тернопільщині. По закінченню Терно
пільського фінансовоекономічного інституту розпочав трудову діяльність на
посаді інспектораекономіста Косівського райфінвідділу. Згодом працював
контролеромревізором у Коломиї та ІваноФранківську. З 1985 року впро
довж десяти років очолював обласне контрольноревізійне управління. В січні
1995 року був переведений в обласний апарат податкової служби Прикар
паття на посаду першого заступника голови ДПА в області. З квітня 2003 по
квітень 2004 року очолював ДПА в області, а потім — Головне управління еко
номіки облдержадміністрації. З листопада 2005 року знову призначений го
ловою обласної податкової адміністрації.
М. В. Смачило нагороджений срібною медаллю «5 років Державної по
даткової адміністрації України», Почесною відзнакою ДПА України, нагруд
ним знаком ДПА України «За честь і службу», а також відзнакою «Хрест за
слуги» Спілки офіцерів України.
Державна податкова адміністрація в ІваноФранківській області є орга
ном Державної податкової служби у системі органів виконавчої влади, який
підпорядковується Державній податковій адміністрації України і забезпечує
реалізацію єдиної державної податкової політики в ІваноФранківській об
ласті, а також державної політики у сфері контролю за виробництвом та обі
гом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
Державна податкова адміністрація в ІваноФранківській області здійснює
свої функції і повноваження безпосередньо, а також через 15 підпорядкова
них їй державних податкових інспекції у містах, районах та об'єднані дер
жавні податкові інспекції. В області функціонують 11 державних податкових
інспекцій у районах, 3 об'єднані державні податкові інспекції (Долинська,
Калуська, Коломийська), ДПІ в м. ІваноФранківську та ДПІ в м. Яремче.
У складі Державної податкової адміністрації знаходяться: спеціальний
підрозділ по боротьбі з податковими правопорушеннями — управління по
даткової міліції, регіональне управління Департаменту з питань адміністру
вання акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних
товарів ДПА України, регіональне управління по боротьбі з корупцією в орга
нах Державної податкової служби.
Основними завданнями Державної податкової служби є: контроль за до
триманням податкового законодавства, повнотою і своєчасністю сплати до
бюджетів всіх рівнів податків, зборів та неподаткових платежів, роз'яснення
основ податкового законодавства серед платників та сприяння їм у добро
вільному виконанні податкових зобов'язань, запобігання злочинним та іншим
правопорушенням у сфері оподаткування, боротьба з «тіньовою економікою»,
ліквідація податкової заборгованості.
Ці завдання податкова служба виконує передусім шляхом модернізації
органів Державної податкової служби, вдосконалення адміністрування по
датку на додану вартість, досягнення повноти сплати задекларованих плат
никами поточних податкових нарахувань, стягнення податкового боргу, зро
стання обсягів сплати податків платниками податків, які декларують низьке
податкове навантаження. Особлива увага приділяється упередженню без
підставного відшкодування податку на додану вартість та руйнуванню схем
ухилення або мінімізації сплати податків.
Пріоритетними напрямками роботи податкової служби області й надалі
залишатимуться підвищення рівня добровільної сплати податків, налагод
ження партнерських відносин із сумлінними платниками податків, формуван
ня у громадськості високої податкової культури та позитивного ставлення до
діяльності податківців, залучення платників податків до подання звітності в
електронному вигляді. В цілому державні податкові служби сприяють фор
муванню привабливого інвестиційного клімату, розвитку економіки області,
особливо малого і середнього підприємництва.

76010, м. ІваноФранківськ,
вул. Млинарська, 2,
приймальня
тел./факс: (03422) 43000,
чергова частина
тел./факс: (03422) 42313,
тел.: (03422) 43074.
Еmail: vdso@optima.com.ua

Начальник відділу — Микола Йосифович Жовнір.
Народився 4 грудня 1967 року в селі Цвітова Калуського району Івано
Франківської області. Після закінчення 10го класу середньої школи в 1985
році Микола Йосифович розпочав свою трудову діяльність в колгоспі ім. Ле
ніна. В період з 1986 по 1988 р. проходив строкову службу в Збройних силах
СРСР. Працювати в органах внутрішніх справ М. Й. Жовнір почав у жовтні 1988
року. З квітня 1999 року М. Й. Жовнір працює на керівних посадах — спочат
ку півтора року заступником начальника Калуського міськрайвідділу УМВС
України в області, а потім два роки першим заступником начальника того ж
відділу внутрішніх справ. У квітні 2002 року призначений начальником Івано
Франківського міського відділу УМВС України в області, де працював протя
гом трьох років. 28 липня 2005 року Микола Йосифович призначений началь
ником відділу Державної служби охорони при УМВС України в Івано
Франківській області, який очолює по сьогоднішній день. Високий професі
оналізм і добрі знання соціальноекономічних умов діяльності дозволяють
йому успішно вирішувати складні завдання забезпечення охорони об'єктів
народного господарства та квартир громадян.
Відділ Державної служби охорони при УМВС України в ІваноФранківській
області (ВДСО) є централізованою професійною спеціалізованою системою
підрозділів, створених з метою здійснення охоронних послуг. ВДСО діє на
засадах самофінансування за рахунок коштів, одержаних за організацію та
здійснення за договорами заходів особистої та майнової безпеки громадян
і юридичних осіб. Сьогодні ВДСО — єдина в області охоронна структура, яка
володіє правом на надання замовникам озброєної охорони за договорами.
ВДСО здійснює повний комплекс охоронних послуг на території всієї області.
На сьогодні ВДСО охороняє понад 2 000 об'єктів.
Основними завданнями відділу Державної служби охорони є:
 здійснення за договорами заходів охорони особливо важливих об'єктів
згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, інших
об'єктів (обмежені території, будівлі та споруди тощо), вантажів, а також гро
шових знаків і цінних паперів, що перевозяться, інкасації в місцях, не охоп
лених централізованою службою інкасації і перевезення цінностей Національ
ного банку, забезпечення особистої безпеки громадян;
 розроблення основних вимог до захисту об'єктів та громадян від зло
чинних посягань, типових договорів і вимог до інженернотехнічного укріп
лення та захисту об'єктів, оснащення їх технічними системами та засобами
телевідеоспостереження, тривожної сигналізації, контролювання доступу, а
також інструкцій та інших документів, що регламентують виконання охорон
них функцій;
 участь у проведенні єдиної технічної політики щодо впровадження тех
нічних засобів охоронного призначення шляхом розроблення нормативних
документів на час усього циклу їх життєдіяльності (проектування, промисло
ве виробництво, монтаж, експлуатація та утилізація).
Відділ Державної служби охорони відповідно до покладених на нього зав
дань визначає за погодженням із власниками майна або уповноваженими
ними органами чи особами вид охорони під час її організації (міліцейська,
цивільна, за допомогою пунктів централізованого спостереження тощо); за
побігає правопорушенням і припиняє їх у місцях несення служби; реалізує
технічні засоби охоронного призначення і надає послуги з їх проектування,
монтажу, ремонту та обслуговування; погоджує за заявками замовників про
екти в частині забезпечення технічними засобами охоронного призначення
об'єктів і споруд, що будуються (реконструюються); організує проведення
технічної експертизи та підготовку висновків щодо якості проектування та
виробництва технічних засобів охоронного призначення.
У структурі ІваноФранківського ВДСО наявні такі підрозділи: відділ Дер
жавної служби охорони при УМВС України в ІваноФранківській області, Га
лицьке відділення ДСО (яке включає Бурштинську філію), Долинське міжра
йонне відділення ДСО (включно з Болехівською філією), ІваноФранківський
міжрайонний відділ ДСО, Калуське відділення ДСО, Коломийське міжрайон
не відділення ДСО (яке включає Снятинську, Городенківську та Косівську філії),
Надвірнянське міжрайонне відділення ДСО (яке включає Богородчанську
філію), Рогатинське відділення ДСО. Крім того, до складу ВДСО входить спеці
альний міліційний підрозділ охорони «Титан».
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Михайло Іванович Абрамик
Директор Івано Франківського інституту
агропромислового виробництва

76014, м.ІваноФранківськ,
вул. Розумовського, 9А,
тел./факс: (0342) 522598,
тел.: (0342) 522610, 522550
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Директор інституту — Михайло Іванович Абрамик, кандидат сільського
сподарських наук.
ІваноФранківський інститут агропромислового виробництва Української
академії аграрних наук створений 1999 року на базі Інституту хрестоцвітих
культур. Основні напрями наукових досліджень: селекція хрестоцвітих олій
них культур, сої, кормових бобів, злакових трав, насінництво та виробництво
посівного матеріалу зернових, хрестоцвітих, кормових культур та багаторіч
них трав, розробка ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій і
технологій приготування високопротеїнових кормів.
Інститут створив перші вітчизняні безерукові, низькоглюкозинолатні сор
ти озимого та ярого ріпаку, що не поступаються сортам зарубіжної селекції,
а за морозостійкістю перевершують їх.
На сьогодні для вирощування впроваджено 4 сорти озимого і 4 — ярого
ріпаку селекції інституту. Зимові — це сорти інтенсивного типу, зимостійкі та
стійкі до вилягання й ураження хворобами, придатні для одержання з них
олії та високобілкових кормових добавок з макухи та шроту. Їх урожайність —
35—40 ц/га, олійність — 42—45 %. Сорти ярого ріпаку мають урожайність
2,6—3,5 т/га, олійність — 42—45 %, а також мінімальний вміст ерукової ки
слоти та глюкозинолатів, що дозволяє використовувати макуху і шрот для
відгодівлі всіх видів сільськогосподарських тварин і птиці.
Для виведення нових сортів ріпаку з високими характеристиками розроб
лено і вдосконалено 24 методи комплексної біохімічної оцінки ріпаку в се
лекційному матеріалі, посівному і товарному насінні та кормах на вміст еру
кової кислоти та глюкозинолатів.
Певна увага надається й виведенню сортів і насінництву інших хрестоцві
тих культур, зокрема, рижію, гірчиці сарептської та білої, редьки олійної, су
ріпиці. Інститут є власником 15 сортів, занесених до Державного реєстру
сортів рослин України у 2003 р. Для роботи селекціонерів створено генобанк
ріпаку (167 зразків озимого і 158 ярого) та інших хрестоцвітих (57 зразків).
Вони зібрані з країн Європи, Азії, Африки та Америки, з Канади, Росії.
Щороку інститут реалізує 200—300 т елітного насіння, в т. ч. озимого ріпа
ку — 100—200 т, ярого — 50—100 т. Це задовольняє потреби господарств у
першорепродукційному насінні для висівання на площах 1,2—1,5 млн га.
Інститутом розроблена і впроваджується в практику в його базових го
сподарствах ресурсозберігаюча технологія вирощування сортів ріпаку вла
сної селекції, що на 25—30 % зменшує витрати і пестицидне навантаження
при врожайності насіння 3,0—3,5 т/га.
Удосконалено технологію вирощування ярого ріпаку в умовах західного
регіону України та комплексну систему захисту посівів від шкідників, хвороб
та бур'янів. Для економічно міцних сільгоспгосподарств запропоновано інтен
сивну технологію одержання насіння (4,0—4,5 т/га) при використанні суча
сної техніки, агрохімікатів, біостимуляторів, десикантів, причіплювачів та
інших засобів захисту. Високоефективними є розроблені інститутом зерно
воріпакові ґрунтозахисні сівозміни. Передана виробничникам технологія
знешкодження глюкозинолатів, що дозволяє широко використовувати висо
кобілкові добавки для відгодівлі. Впроваджуються розробки з використання
ріпаку на зелений корм та для підживлення ґрунтів (сидерати).
Інститут працює над програмою розширення площ ріпаку в Україні до
1,5 млн га, зміцнюючи зв'язки із сільгоспвиробниками, переробними підприє
мствами і заготівельними організаціями. Товарносіючі господарства забез
печуються посівним матеріалом першої репродукції.
Інститут проводить щорічні семінари, конференції, виставки, наради, по
ширює друковану рекламну продукцію.
Протягом останніх років значно розширились міжнародні зв'язки, зокре
ма із Геттінгенським університетом (Німеччина) — з питань біохімічної оцінки
і селекції ріпаку, з Празьким університетом землеробства та Польським інсти
тутом рослин — з питань агротехнологій і захисту рослин.
В структурі інституту працюють: 10 лабораторій, Коломийська дослідна
станція у складі 12 лабораторій, Косівський відділ проблем гірського земле
користування (2 лабораторії).
Загальна кількість працівників інституту — 174 чол., з них — 87 науковців,
в т. ч. 1 доктор та 21 кандидат наук.

ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ «MALAKAVA»
Інформаційна агенція «MALAKAVA» заснована 1 жовтня 2005 року. В мережі
Інтернет IA «MALAKAVA» зареєстрована 28 січня 2006 року.
Основна діяльність інформаційної агенції — оперативне, об’єктивне й все
бічне інформування про події щоденного політичного, ділового, культурного
та спортивного життя ІваноФранківщини.
Шефредактор групи сайтів «MALAKAVA» — Михайло Пославський.
Керівник інформаційного відділу IA «MALAKAVA» — Марія Мелінишин.
Еmail: editor@malakava.com.ua,
info@malakava.com.ua

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВЕЖА»
ІваноФранківське міське комунальне підприємство «Телерадіокомпанія
«Вежа» створене за ініціативи ІваноФранківської міської ради в жовтні 1999
року.
Директор підприємства — Іван Онуфрійович Вовк.
Адреса : 76000 м. ІваноФранківськ, вул. Галицька, 22,
приймальня — тел./факс (0342) 776128,
комерційний відділ — тел. (0342) 500410.

СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНИЙ ТИЖНЕВИК
«ГАЛИЦЬКИЙ КОРЕСПОНДЕНТ»
Засновник — ТзОВ «МедіаАльянс».
Головний редактор — Сергій Борис.
Газета виходить з 28 липня 2005 року.
Адреса: м. ІваноФранківськ, вул. Пилипа Орлика, 4,
тел./факс: (0342) 505591,
тел.: (0342) 505590.

РЕГІОНАЛЬНА ЗАГАЛЬНОПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА
«ЗАХІДНИЙ КУР'ЄР»
Заснована 3 серпня 1990 року.
Газета виходить раз в тиждень у четвер обсягом 16—24 сторінки.
Головний редактор — Василь Добрянський.
Контактні телефони: тел./факс — (03422) 25088, журналісти — (03422) 2
4439, рекламний відділ — (0342) 776777, редактор — (03422) 32517

ІНФОМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНА ГАЗЕТА «РЕПОРТЕР»
Газета заснувана 7 червня 2001 року.
Головний редактор — Олег Миколайович Головенський.
ІваноФранківський тижневик інфомаційноаналітична газета «Репортер»
пропонує найсвіжіші новини політики, економіки, культури, а також аналітичні
матеріали з проблемних питань в регіоні.
Адреса: м. ІваноФранківськ, вул. Тичини, 8А, офіс 11,
тел./факс (0342) 504660.

ГАЗЕТА «АФІША ПРИКАРПАТТЯ»
Рекламноінформаційний тижневик.
Адреса: м. ІваноФранківськ, вул. Галицька, 22, пов. 5,
тел. (0342) 775959, 775956, 504765.
Еmail: Afisha@neonet.if.ua, job@neonet.if.ua
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Відкрите акціонерне товариство

Богдан Йосипович Заяць
Голова правління
ВАТ «ІваноФранківськцемент»

77422, ІваноФранківська обл.,
Тисменицький рн, с. Ямниця,
тел./факс: (0342) 583712,
тел.: (0342) 583764,
відділ збуту
тел.: (0342) 583703, 583738.
Еmail: asu@isc.pu.if.ua
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Голова правління ВАТ «ІваноФранківськцемент» — Богдан Йосипович Заяць.
Народився 3 листопада 1950 р. в с. Іванівка Підволочиського району Тер
нопільської області. Трудову діяльність розпочав у 1972 році після закінчен
ня хімікотехнологічного факультету Львівського політехнічного інституту на
посаді інженератехнолога цементного цеху ІваноФранківського цементного
заводу. Працював майстром зміни цього ж цеху. В 1978 році був призначе
ний начальником найновішого на той час виробництва — екструзійних азбе
стоцементних виробів, брав активну участь у монтажі, налагодженні й пуску
його в експлуатацію.
У 1986 році Б. Заяць очолив цементний цех, а в 1990 році затверджений на
посаді головного інженера підприємства. 2002 року призначений технічним
директором, а з червня 2004 року обраний головою правління ВАТ «Івано
Франківськцемент».
Богдан Йосипович Заяць — творчо мислячий керівник та інженер, гарний
організатор, справжній господар. Він здатен приймати ризиковані та оригі
нальні рішення щодо розв’язання технічних проблем на виробництві, які за
вжди є виправданими і ефективними.
Сьогодні «ІваноФранківськцемент» — одне із найбільш успішних під
приємств по виробництву будівельних матеріалів в Україні. Виробляє порт
ландцемент М400 та М500, шлакопортландцемент, спеціальні цементи (зок
рема дорожній, тампонажний), гіпсові в'яжучі та гіпсові медичні бинти, що не
обсипаються; покрівельний шифер, в тому числі кольоровий, комплектуючі
вироби до нього, азбестоцементні труби різних діаметрів та напірності, а та
кож понад 200 найменувань залізобетонних виробів.
Будівництво підприємства почалося 1959 року. Факел першої обертової
печі потужністю 150 тис. т цементу за рік запалено 5 жовтня 1964 року. Нині
на підприємстві працюють три аналогічні печі. В 1966—1967 рр. уведено в
експлуатацію гіпсовий цех і освоєно випуск єдиних на той час в СРСР гіпсо
вих медичних неосипних бинтів.
У 1975 році зі здачею в експлуатацію шиферного цеху постало питання
про зміну статусу підприємства, яке вже мало три окремих виробництва: це
ментне, гіпсове та азбестоцементне. Завод перейменовано на ІваноФран
ківський цементношиферний комбінат. Переживши декілька організаційних
перетворень, в січні 1999 року це підприємство реорганізовано у ВАТ «Івано
Франківськцемент».
У 1996 році відбулося злиття комбінату із сусіднім заводом залізобетон
них виробів. Це дало можливість реалізувати не лише цемент, а й готові ви
роби на його основі. Стабільний розвиток підприємству забезпечує і власна
сировинна база — кар'єри щебеню, піску, вапняку, мергелю та гіпсового ка
меню, а також дробильносортувальний комплекс, розташовані на відстані
18 км від виробництва.
За чотири десятиліття свого існування підприємство зазнало суттєвих
змін. Нині це потужний комплекс індустрії будівельних матеріалів, який скла
дається з кількох окремих виробництв.
Цементне вироництво — це три обертові печі (дві O 3,6х70 м і одна O 3,6х90 м),
які дають щорічно клінкер для випуску понад 550 тис. т портландцементу
М400, М500 і шлакопортландцементу. Постійно розвиваючись і модернізую
чись, воно стало на сьогодні одним з найбільш сучасних виробництв в Ук
раїні, оснащеним комп'ютерним забезпеченням процесу випалення клінке
ру, найновішими пальниками «Cemkon», здатними використовувати не лише
газоподібне, але й рідке чи тверде паливо, сучасною технологією помелу це
менту (замкнений цикл з використанням сепаратора третього покоління QDK
від фірми «Крістіан Пфайфер»), що дозволило збільшити продуктивність
млинів більше, ніж наполовину, і випускати якісні цементи європейських стан
дартів. На підприємстві сьогодні ефективно працюють три пакувальні уста
новки «Мьоллерс» сумарної добової продуктивності у 800 т цементу, впро
ваджена сучасна система автоматизованого контролю та обліку енергоносіїв,
сировини і матеріалів.
Спеціалістами підприємства розроблена і випробувана технологія вироб
ництва спеціальних (тампонажних, швидкотверднучих, дорожніх) цементів.
Була проведена поетапно, без зупинки діючих технологічних ліній, широко
масштабна реконструкція цементного виробництва з переведенням проце
су випалення клінкеру на тверде паливо. Запущено в експлуатацію вуглепід
готовчий комплекс, починаючи від прокладання під'їзних залізничних колій і

сучасного складу вугілля до повністю автоматизованої лінії помелу і подачі
вугільного пилу в пальники обертових печей. Підприємство за рахунок вла
сних коштів провело колосальну роботу, щоб отримати економічний ефект
шляхом відмови від імпортного газу, вартість якого неухильно зростає.
Азбестоцементне виробництво — це сім технологічних ліній, сумарною по
тужністю 300 млн умовних плиток шиферу, а також технологічна лінія з ви
пуску азбестоцементних труб різного (від 100 до 500 мм) діаметру і напірності
потужністю 810 у. км за рік. Окрім того, успішно діють виробничі лінії з фар
бування шиферу і з виготовлення комплектуючих виробів до покрівельного
шиферу. Два роки тому завершено монтаж і введено в експлуатацію першу в
Україні технологічну лінію з виробництва покрівельних листів нового покоління
фірми MFL Faserzementalagen Ges.m.b.H. (Австрія), потужність якої вдвічі
вища за існуючі при значній економії енергоресурсів. Уведена в дію система
очищення промислових вод азбестоцементного виробництва від Cr +6 «Filto»,
проводиться вторинна переробка відходів, що виключило їхнє нагромаджен
ня і вивіз на звалище.
Понад 200 найменувань продукції — від традиційних фундаментних поду
шок і плит перекриття різного (до 9 м довжини) типорозміру до залізничних
шпал і опор ліній електропередач — виготовляє дочірнє підприємство «Спец
залізобетон», що постійно оновлюється. Введений процес пропарювання
виробів за допомогою системи теплогенераторів «КРОН», впроваджена тех
нологія нових видів виробів, яких гостро потребує економіка регіону.
Вихід на ринок сучасних будівельних матеріалів — сухих бетонних і шту
катурних сумішей — різко збільшив попит на гіпсові в'яжучі матеріали, тому
в 2003 році був встановлений додатково до двох діючих третій гіпсовароч
ний котел, а також впроваджена сепарація гіпсу в процесі помелу.
З 1967 року підприємство випускає медичні гіпсові неосипні бинти, які ши
роко застосовуються в травматології. Гіпсобинтове виробництво потужністю
4,5 млн кв.м бинтів за рік — єдине в Україні. Шість років тому спеціалістами
підприємства була розроблена і запатентована принципово нова технологія
виробництва бинтів, яка дозволяє випускати продукцію найвищої якості.
ВАТ «ІваноФранківськцемент» має в своєму складі ще декілька дочірніх
підприємств: «Технотара» — підприємство з виробництва паперових бага
тошарових мішків для пакування цементу; «Акроцем» — виготовлення полі
мерних фарбників для азбестоцементних виробів, ґрунтовок, клеїв і сухих
сумішей серії «Полімікс»; «Костка» — виробництво тротуарної плитки, пласт
масових муфт для азбестоцементних труб малого діаметру та напірності; доб
ре відоме своєю екологічно чистою і високоякісною продукцією дочірнє
сільськогосподарське підприємство «Ямниця», яке має офіційний статус пле
мінного і насіннєвого господарства. Розміщене на 720 га, воно включає цілий
комплекс сільськогосподарських напрямків: тваринницьке відділення з більш
ніж 1 000 голів великої рогатої худоби, перепелину і страусову ферми, зер
нове поле, що дає найвищі врожаї елітного зерна в області, а також комплекс
з переробки сільськогосподарської продукції — молокопереробний мініза
вод, хлібопекарню і ковбасний цех.
За сорокаріччя свого існування підприємство жодного разу не здало своїх
попередніх позицій. І в цьому, без сумніву, заслуга як вмілого і далекогляд
ного керівництва, так і колективу в цілому. Саме тут у 1988 році вперше в
області трудовий колектив обирав свого директора. Ним став 36річний Ми
кола Федорович Круць. Протягом п'ятнадцяти років його керівництва, навіть
у найтяжчі часи економічного становлення демократичної України, підприєм
ство залишалося передовим у галузі. У 1999 році в процесі реорганізації ком
бінату у ВАТ керівником (головою правління) знову був обраний М. Круць, а в
2002 році, після вручення йому мандата народного депутата України, його
обрали почесним головою правління акціонерного товариства.
Безумовно, на ВАТ «ІваноФранківськцемент» бувають тимчасові труднощі.
Проте висококваліфікований колектив цього потужного підприємства впев
нений, що лише рух вперед дає йому шанс втриматися на ринку будівельних
матеріалів. А тому тут постійно впроваджують найсучасніше обладнання і ос
танні технології, освоюють нові види конкурентноздатної продукції і вдоско
налюють ті, що традиційно випускають протягом десятиліть.
ВАТ «ІваноФранківськцемент» має ділових партнерів в усіх куточках Євро
пи і готове співпрацювати з усіма, хто щиро зацікавлений у співпраці, у
зміцненні й розвитку економіки краю та України.
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Відкрите акціонерне товариство
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ВАТ «Прикарпаттяобленерго»

76014, м. ІваноФранківськ,
вул. Індустріальна, 34,
тел./факс: (03422) 23938,
тел.: (0342) 520527
128

Голова правління ВАТ «Прикарпаттяобленерго» — Олександр Олександро
вич Бубен. Народився 5 січня 1971 р. в місті Гродно, республіка Білорусь.
Закінчив Кіровоградське вище льотне училище цивільної авіації та Прикар
патський університет ім. В. Стефаника. Олександр Бубен є депутатом Івано
Франківської обласної ради. Одружений, має двох дітей.
О. О. Бубен свою трудову діяльність в галузі електроенергетики розпочав
у 1998 році на посаді заступника голови правління ВАТ «Прикарпаттяобл
енерго», а з листопада 2002 року займає посаду голови правління. Він квалі
фікований, виважений керівник, який досконало володіє сучасними метода
ми управління великим підприємством. Під керівництвом Олександра Олек
сандровича розроблені та послідовно реалізовані довгострокові заходи на
зниження втрат електроенергії (знижено удвічі), покращення платіжної дис
ципліни споживачів (досягнуто 102 %), економію та раціональне використання
витрат виробництва, що дало змогу вивести компанію зі збитковості. У 2005
році О. Бубен посів 22 місце за результатами проекту «Рейтинг ТОП 100»
«Найуспішніший топменеджер України» за підсумками роботи 2004 р. Цьо
го ж року молодого керівника нагородили почесною відзнакою Торговопро
мислової палати України «Золотий знак Меркурій» за вагомий особистий вне
сок у розвиток економіки регіону та з нагоди 75річчя підприємства. А в 2005
році Олександр Олександрович посів 136 місце в рейтингу «500 найуспіш
ніших керівників держави» та 45 місце серед найкращих топменеджерів
України.
Історія потужного енергопостачального підприємства розпочинає свій
відлік з 1928 року. Саме навесні 28го в Станіславові (ІваноФранківську)
розпочалося спорудження загальноміської електростанції. Це був перший
крок до створення попередниці ВАТ «Прикарпаттяобленерго».
16 серпня 1930 року Станіславівська електростанція вперше видала про
мисловий струм і почала стабільно працювати.
У 1973 році електростанція перестала існувати як самостійне підприєм
ство. Її було приєднано на правах цеху до ІваноФранківського підприємства
електричних мереж. Через п'ять років, у 1978 році, ці дві структури об'єдна
лися з обласним підприємством сільських електромереж, отримавши назву
«Обласне підприємство електричних мереж». З таким найменуванням
підприємство проіснувало до 1995 року.
Далі, згідно Указу Президента України, підприємство було корпоратизо
ване і почало працювати під новою назвою — «Державна акціонерна елек
тропостачальна компанія (ДАЕК) «Прикарпаттяобленерго».
Через два роки, згідно державного плану приватизації об'єктів енергети
ки, почалася приватизація компанії, і вже у вересні 1998 року на установчих
зборах було створене відкрите акціонерне товариство «Прикарпаттяобл
енерго».
Сьогодні ВАТ «Прикарпаттяобленерго» входить у десятку найкращих обл
енерго за розрахунками з енергоринком. З кожним роком знижуються по
казники кредиторськодебіторської заборгованості. Компанія є прибутковою,
вона постійно розвивається і дбає про добробут своїх споживачів, праців
ників та акціонерів.
Основними видами діяльності ВАТ є передача електроенергії електроме
режами та постачання електроенергії споживачам ІваноФранківської об
ласті. Енергетики Прикарпаття виконують почесну і важливу місію: профе
сійною командою енергетиківоднодумців нести світло в кожну оселю, за
безпечувати затишні умови життя та сприятливі умови ведення бізнесу на

Прикарпатті, гарантувати стабільне зростання добробуту співробітників і ак
ціонерів компанії.
ВАТ «Прикарпаттяобленерго» отримує електроенергію від об'єднаної
енергосистеми України. За рік через електромережі підприємства пере
дається близько двох мільярдів кіловатгодин електроенергії. Підприємство
відпускає електроенергію 500 тисячам споживачів. На сьогодні «Прикарпат
тяобленерго» — це мережа філій (РЕМ) у кожному районі області з централь
ним офісом в ІваноФранківську і трьома тисячами працівників.
За останні три роки енергопостачальне підприємство інтенсивно наро
щує темпи свого розвитку. Компанія працює над розширенням та популяри
зацією додаткових послуг. При товаристві успішно функціонує ДП «Прикар
паттяенергосервіс», яке спрямовує свою діяльність на проведення зовнішніх
та внутрішніх електромонтажних робіт, будівництво кабельних та повітряних
ліній електропередач 100,4 кВ, реконструкцію існуючих та будівництво но
вих підстанцій. З жовтня 2006 року розпочав свою роботу ще один підрозділ
товариства — сервісний центр, який пропонує клієнтам увесь спектр послуг
з підключення електроустановок до мережі. Для зручності та оперативності
осблуговування центр працює за принципом «єдиного вікна». А для покра
щення взаємодії між постачальником електроенергії та споживачами функ
ціонує консультаційний центр. Його основне завдання — встановлювати при
чини скарг споживачів, аналізувати і розробляти заходи, спрямовані на їх
усунення.
Тільки на перший погляд енергетики — затяті технарі, насправді це люди ве
ликої душі, які завжди виявляють зацікавленість історією, культурою, мистецтвом
рідного краю, де мають за честь жити і працювати. ВАТ «Прикарпаттяобленер
го» підтримує спортивні, культурні та молодіжні проекти. Сприяє розвитку мо
лодих, перспективних спортсменів Прикарпаття. Обленерго є ініціатором ство
рення народного футбольного клубу «Ураган». Мініфутбольний клуб було зас
новано у жовтні 2002 року. З того часу футзалівці досягли неабияких успіхів: «Ура
ган» грає у вищій лізі й входить до десятки найкращих команд.
Не менш насиченим є і внутрішнє життя компанії. Прикарпатські енерге
тики дотримуються добрих і славних традицій, які передаються з року в рік.
У День енергетика відзначаються кращі працівники компанії, вшановуються
ветерани виробництва, проводиться турнір з мініфутболу серед команд філій
та підрозділів. До Дня Святого Миколая організовується художня виставка
робіт дітей працівників компанії та дитяче свято. З 2006 р. до Дня матері за
початковано проведення конкурсу серед працівниць товариства «Енергети
чна пані», а з нагоди заснування підприємства — святкування Дня компанії.
Також відроджено проведення конкурсу на фахову майстерність — «Кращий
за професією». Щомісяця виходять друкований та електронний варіанти кор
поративної газети «Наші справи», а для оперативного та відкритого інфор
мування громадськості про свою діяльність товариство має власний сайт.
ВАТ «Прикарпаттяобленерго» — стабільна надійна компанія, яка динамі
чно розвивається і посідає п'яте місце в рейтингу кращих компаній області.
Зараз в товаристві розроблено «Стратегічний план розвитку на 2006—2009
роки», проходить оптимізація системи управління та внутрішнє удосконален
ня компанії, формування діючої системи управління якістю.
Життя триває, і є переконання в тому, що сьогоднішні будні працівників
товариства увійдуть в історію енергетики краю, а спільними зусиллями енер
гетиківоднодумців вдасться зробити компанію найкращою в регіоні і в Ук
раїні загалом.

Історію ВАТ «Прикарпаттяобленерго»
увінчено у книзі

Олександру Бубену
вручають «Золотий знак Меркурій»

Станіславська електростанція, 1951 р.

Головна цінність компанії — її працівники
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Державне підприємство

Сергій Олексійович Таран
Директор ДП «Калуська ТЕЦ»

ДП «Калуська ТЕЦ»

77300, ІваноФранківська обл.,
м. Калуш,
тел./факс: (03472) 23157,
тел.: (03472) 23149
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Директор підприємства — Сергій Олексійович Таран.
Народився 20 червня 1962 року в м. ІваноФранківську.
У 1984 році закінчив ІваноФранківський інститут нафти і газу за спеціаль
ністю «Електропостачання промислових підприємств та сільського господар
ства» і здобув кваліфікацію інженераелектрика. З 1984 по 1988 р. працював
майстром ІваноФранківського заводу тонкого органічного синтезу. Протя
гом 1988—1990 рр. навчався в аспірантурі ІваноФранківського інституту на
фти і газу. З 1990 по 1998 р. — асистент кафедри «Електропостачання та елек
трообладнання» ІваноФранківського національного технічного університе
ту нафти і газу.
З 1998 р. працював на різних посадах в обласній державній адміністрації:
начальника відділу, заступника начальника управління, начальника управлін
ня, заступника начальника Головного управління промисловості та розвитку
інфраструктури, начальника Управління розвитку інфраструктури паливно
енергетичного комплексу та енергозбереження.
З 18 січня 2007 року призначений директором державного підприємства
«Калуська теплоелектроцентраль».
Одружений. Виховує доньку.
У 50х роках двадцятого сторіччя в м. Калуші були розвідані значні запаси
карналітових та галітових руд, для використання яких планувалось будівни
цтво потужних виробництв на базі Калуського хімікометалургійного комбі
нату, в тому числі ТЕЦ.
На стадії проектування ТЕЦ була передана до Міненерго, оскільки тільки до
складу Міненерго входили такі потужні організації, котрі були здатні як проек
тувати, так і проводити монтаж та експлуатацію обладнання високого тиску.
Введена в експлуатацію 1967 року, Калуська теплоелектроцентраль пра
цювала у складі Львівенерго та Міненерго до 1995 року.
Згідно Указу Президента від 04.04.1995 р. за № 282/95 «Про структурну
перебудову в електроенергетичному комплексі України» з метою проведен
ня корпоратизації та акціонування майна державних підприємств та згідно
наказу Міненерго № 103 від 09.06.1995 р., Калуська теплоелектроцентраль
була передана до складу ІваноФранківського обласного підприємства елек
тричних мереж (Прикарпаттяобленерго).
З липня 1996 року Калуська теплоелектроцентраль з порушенням чинно
го законодавства була передана згідно розпорядження Кабінету Міністрів
України від 29.05.1996 р. за № 365 до складу ВАТ «Оріана».
З липня 2002 року Калуська ТЕЦ згідно з розпорядженням Кабінету
Міністрів № 32 від 24.01.2002 р. була передана цілісним майновим комплек
сом в управління ІваноФранківській обласній адміністрації.
ДП «Калуська теплоелектроцентраль» — станція високого тиску. Установ
лена електрична потужність — 200 МВт. Установлена теплова потужність —
590 Гкал/год. На ТЕЦ задіяно:
 чотири енергетичні котли ТП87 Таганрозького котельного заводу, пара
метри яких: D=420 т/год, Р=140 ат., і=570, рідке шлаковидалення ;
 два турбоагрегати ПТ50130/13/1.2 заводу м. Пильзен (ЧСФСР);
 два турбоагрегати Р50130/13 заводу «Електропила» (м. Ленінград).
Основними видами продукції, які виробляє державне підприємство «Ка
луська теплоелектроцентраль», є електрична та теплова енергія. Вказану про
дукцію ТЕЦ отримує шляхом спалювання органічного палива в котлах, в яких
утворюється пара або гріється мережна вода. Пара йде на турбіни, що ви
робляють електричну енергію. Частина пари, пройшовши ряд ступенів тур
боагрегату, іде на виробничі потреби підключених споживачів або на нагрів
мережної води. Мережна вода поступає в трубопроводи теплових мереж,
звідки подається в опалювальні системи підприємств, організацій або жит
лових будинків.
Середньооблікова чисельність персоналу ДП «Калуська ТЕЦ» становить
671 чоловік, в тому числі інженернотехнічний персонал — 177 чоловік.
ДП «Калуcька ТЕЦ» отримало ліцензію АБ № 220708 від 02.11.2005 р. на
право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної
енергії та ліцензію АВ № 147908 від 29.06.2006 р. на виробництво теплової
енергії на теплоелектроцентралях. З метою постачання електричної енергії
за нерегульованим тарифом на території України ДП «Калуська ТЕЦ» отри
мало ліцензію АБ №177308 від 06.07.2005 р.

Свою діяльність підприємство планує, виходячи із договорів по реалізації
теплової та електричної енергії, укладених із ЗАТ «ЛУКОР», ВАТ «Прикарпат
тяобленерго» та КП «Водотеплосервіс».
ДП «Калуська ТЕЦ» розташовано в м. Калуші, тому ринком збуту продукції
ТЕЦ — теплової та електричної енергії — є підприємства та населення м. Ка
луша та Калуського району.
Основними споживачами електричної та теплової енергії згідно технології
ТЕЦ є:
 ЗАТ «ЛУКОР»,
 ВАТ «Прикарпаттяобленерго»,
 КП «Водотеплосервіс»,
 населення та промислові підприємства м. Калуша.
Планами технічного розвитку Калуської теплоелектроцентралі, окрім ак
туальних завдань підтримки енергетичного обладнання у належному техні
чному стані за рахунок проведення відновлювальних ремонтів та повузлових
замін зношеного тепломеханічного та електротехнічного обладнання у рам
ках поточних ремонтів, що проводяться власними силами, передбачаються і
перспективні напрями інвестиційної діяльності електростанції.
ДП «Калуська ТЕЦ» розробило «Інвестиційну програму реконструкції і роз
витку підприємства на 2007—2010 рр.» та затвердило її в Міністерстві пали
ва та енергетики.
Інвестиційною програмою передбачено впровадження та введення в екс
плуатацію до 2010 року турбіни ПТ80/100130 та демонтаж турбіни Р50/130.
Доцільність цього заходу підтверджується технікокомерційними пропозиція
ми, розробленими ВАТ «Львівтеплоелектропроект», де проконстатовано, що
заміна однієї турбіни (Р50) на турбіну ПТ80 дозволить збільшити виробни
цтво електроенергії навіть при існуючих теплових навантаженнях ТЕЦ за раху
нок конденсаційного режиму виробництва електроенергії з питомими витра
тами умовного палива 220 г/кВтг, що на 200 грамів нижче порівняно з 2006 р.
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27 жовтня 2006 року в Івано Франківську відкрився новий лікеро горілча
ний завод Станіславської торгової компанії.
Новий завод не тільки базується на останніх досягненнях науки й техніки,
а й має резерви для розвитку.
Поєднання багаторічних традицій із найсучаснішим обладнанням доз
воляють виробникам ЛГЗ ТОВ «Станіславська торгова компанія» відпові
дати за кожну пляшку своєї торгової марки. Керівництво заводу звичайно ж
покладається на придбану техніку, але ще більше на людей, що працюють
на підприємстві, — для них якість кожної пляшки є справою особистої гор
дості.
Компанія подбала про розташування підприємства, яке мало випускати
нову продукцію для України. Сумнозвісним є той факт, що значна частина
території нашої держави є зоною екологічно небезпечною. Саме тому для
даного виробництва було обрано регіон, який є екологічно найчистішим в
цілій Україні, — Івано Франківськ, «смарагдову перлину в короні Карпат», де
збережено і кришталево чисту джерельну воду, і прозоре, свіже повітря, що
є ідеальними умовами для створення якісної горілки. Адже вода має вирі
шальне значення для виготовлення горілчаної продукції, і саме вода нашого
краю ідеально підходить для цього. Через територію Івано Франківської об
ласті протікає понад 8 тисяч річок, 35 % з яких є гірськими, — ці гірські дже
рела дають неповторно смачну та чисту воду, яку на заводі додатково очи
щають за допомогою найсучаснішого устаткування та новітніх технологій.
Завдяки унікальності самої прикарпатської джерельної води продукт даної
торгової марки має неповторно м'які смакові властивості, що увібрали в себе
тонкий аромат гірського повітря та смерекових лісів Прикарпаття.
Для виготовлення якісної продукції потрібно використовувати і якісний
спирт. Для горілки «Франківська» та «Цісарська» спирт постачає Залучанський
спиртзавод. Технологи компанії вважають, що поєднання очищеної на заводі
компанії води і цих спиртів є ідеальним для горілчаного виробництва. Зви
чайно, впевненість виробників заводу в якості своєї продукції не відміняє
суворого контролю за сировиною — зразки з кожної партії перевіряються
лабораторією підприємства.
У розпорядженні працівників лабораторії просторі приміщення. Тут для
контролю якості та розробки нових видів горілки знаходиться найсучасніше
обладнання. Все, починаючи від електронних терезів і закінчуючи хроматог
рафом, дозволяє працювати не тільки якісно, але й швидко.
Здавалося б, горілка досить простий у виробництві продукт — змішати
спирт з водою та залити у пляшку. Але якби все було так просто, то вироб
ництво ніколи не стало б мистецтвом, що завоювало прихильність всього
світу. Горілка компанії — не просто механічне поєднання спирту з водою, а
продукт найсучасніших технологій, досвіду професіоналів та таємниць нашої
самобутньої культури. Слід зазначити і те, що горілка ЛГЗ має надійний за
хист: на ковпачку та пляшці випалена лазерними променями дата виготов
лення.
Жителі України добре знаються на горілчаних напоях. І майже кожен є екс
пертом якості, тому, щоб завоювати довіру, недостатньо лише гучної реклами.
Створюючи торгову марку «Франківська», її виробники розуміли, як важко
буде здобути прихильність споживачів, але ті, хто хоч раз скуштував цю го
рілку, не розчаруються в її якості.
Останнім часом в Україні стають популярними горілки із незвичною
міцністю. Незважаючи на те, що стандартною є 40 каградусна, деякі експе
рименти виявились надзвичайно вдалими. Зокрема, це можна сказати про
горілку «Франківська. Оригінальна» і «Франківська. Гостинна», які мають
38 % градусів. Ці напої дуже легко п'ються, їх можна порекомендувати як чо
ловікам, так і жінкам.
Здавна повелося, що смак української горілки — це смак із перцем. Тому
не дивно, що однією з найпопулярніших позицій у лінійці є «Франківська. На
стоянка з перцем» — цим напоєм завжди можна приємно здивувати своїх
друзів іноземців.
Також в асортименті ЛГЗ є «Франківська. Лагідна», яка визначається своєю

м'якістю, «Франківська. Срібляста», що має благородний смак і створена для
теплого спілкування, а от «Франківська. Люксова» — це справжня горілка для
чоловіків, якій притаманний міцний смак.
Нещодавно на заводі почали виготовляти ще одну торгову марку — горі
лку «Цісарська», яка виготовлена зі збереженням стародавніх традицій зе
мель Австро Угорщини, що відтворені в кожній краплі напою. В асортименті
компанії є «Цісарська. Галицька. Класична», створена для тих, хто тонко відчу
ває та досконало оцінює, «Цісарська. Буковинська. Пшенична», а також
«Цісарська. Сербська. Домашня», які можна умовно об'єднати в групу тра
диційних горілок. А для тих, хто полюбляє незвичайні смаки, пропонується
«Цісарська. Австрійська. Чорна смородина», що має м'який смак і приємний
аромат чорної смородини. «Цісарська. Угорська. Червона паприка»
відрізняється від усього асортименту своїм несподіваним смаком, який за
пам'ятовується надовго. А от горілка «Цісарська. Чеська. Сливова» має 38 %
градусів, і при цьому в ній вдало збалансовано аромат і смак.
Торгові марки лікеро горілчаного заводу ТзОВ «Станіславська торгова ком
панія» пропонують ідеальне співвідношення ціни та якості.
На лікеро горілчаному заводі задіяні люди, які вже пропрацювали понад
20 років у лікеро горілчаній промисловості та мають великий досвід роботи
в цій галузі.
Лікеро горілчаний завод товариства «Станіславська торгова компанія» —
це єдине виробниче підприємство області, зведене «з нуля» на базі надсу
часних технологій. Сьогодні тут налагоджена робота всіх структурних
підрозділів, які забезпечують умови для виробництва, а саме: наявна власна
виробнича база, що гарантує стабільну якість продукції; організовано конт
роль усього циклу продукції шляхом розробки й здійснення програм у сфері
управління якістю; провадиться ефективна маркетингова політика, яка чут
ливо реагує на найменші запити й зміни ринку; існує гнучка політика збуту,
що формує налагоджену систему дистрибуції. Крім цього, успіх будь якої
компанії залежить від відповідального та творчого підходу до процесу ви
робництва на стадії організації. Усе досягається завдяки результативній ро
боті дружного колективу заводу, який складається із фахівців, нескінченно
відданих своїй справі й відповідальних за якість кінцевої продукції.
Станіславська торгова компанія докладатиме й надалі всіх зусиль, щоб
радувати своїх споживачів якісною продукцією в усій Україні.
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Товариство з обмеженою відповідальністю

Ярослав Олегович Сухоребський
Генеральний директор
ТзОВ «Прикарпатський торговий дім»

76014, м. IваноФранкiвськ,
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Генеральний директор ТзОВ «Прикарпатський торговий дім» — Ярослав
Олегович Сухоребський.
Народився 31 січня 1965 року в с. Чесники Рогатинського району Івано&
Франківської області у сім'ї службовців. Одружений, виховує двох доньок —
Марічку та Ольгу.
Після служби в армії, у 1989 році закінчив Львівський політехнічний інсти&
тут за спеціальністю «Інженер&механік». Досвід роботи у сфері підприємниц&
тва — 12 років. З 2000 року — генеральний директор ТзОВ «Прикарпатський
торговий дім».
Магістральний план бачення бізнесу керівника — здатність миттєво реа&
гувати на зміни ринкового середовища шляхом розвитку потужної матері&
ально&технічної бази, підготовки високопрофесійних кадрів і пошуку креа&
тивних форм ділової діяльності.
Безперервна динаміка розвитку на базі чітко визначеного стратегічного
планування — запорука впевненого багаторічного лідерства підприємства у
регіоні. Бездоганні професійні якості Я. О. Сухоребського не суперечать хри&
стиянським цінностям — керівник переймається життям колективу навіть у
позаробочий час, заохочує до участі у спортивних та культурних заходах.
Дотримання засад цивілізованого бізнесу і добросовісної конкуренції, індиві&
дуальний підхід до обслуговування кожного клієнта та гнучка цінова політика —
саме це є основним принципом роботи ТзОВ «Прикарпатський торговий дім».
Тому, розпочавши свою роботу в 1996 році, товариство з обмеженою відпові&
дальністю «Прикарпатський торговий дім» швидкими темпами розвитку на&
дійно і заслужено забезпечило собі місце серед провідних підприємств за&
хідного регіону аналогічної форми діяльності.
Генеральний напрямок роботи торгового дому — гуртова та роздрібна тор&
гівля продуктами харчування, алкогольними напоями і тютюновими вироба&
ми. Товари, які торговий дім пропонує споживачам, відзначаються високою
якістю і прийнятною для найширшого кола споживачів ціною.
На підприємстві давно перетнули межу в 6 000 найменувань продукції в
асортименті товарів, які пропонуються партнерам. Налагоджена система
збуту та розвинена мережа торговельних точок дозволяють на рівні Івано&
Франківська та області швидко і мобільно організовувати і перепрофільову&
вати потоки будь&якого товару. За час роботи ТзОВ «Прикарпатський торго&
вий дім» його постійними покупцями стало понад 3 000 підприємств, більшість
магазинів, торговельних і готельних комплексів, кафе, барів, ресторанів
м. Івано&Франківська та області.
Колектив наполегливо працює над розширенням асортименту і завжди
радо йде на взаємовигідні контакти з новими виробниками. Однак не забу&
ває про відповідальність перед партнерами та споживачами, а тому відпові&
дна служба підприємства уважно вивчає якісні показники будь&якого товару,
що надходить на прилавок саме від цього торгового дому. Ось чому їхні ма&
газини у м. Івано&Франківську та області — це не тільки прямі, тобто без по&
середницького здороження продажі, але й продукція виключно високої якості,
яка юридично забезпечена сертифікатами від провідних вітчизняних вироб&
ників. Давно стало аксіомою, що «Прикарпатський торговий дім» — це дос&
тупні ціни і швидке та належне обслуговування.
Ще однією запорукою якісного обслуговування споживачів стала не так
давно започаткована мережа власних фірмових магазинів, у яких «Прикар&
патський торговий дім» контролює цінову політику, а також гарантує своїм
авторитетом якість та асортимент товарів. Обминувши дрібнооптових посе&
редників, товари у магазинах продаються за більш привабливими цінами,
тому їхній збут пришвидшений.
Перший фірмовий магазин, що запрацював безпосередньо на території
центральної бази, розпочав свою роботу в травні 1998 року, у січні 1999 року
був відкритий магазин в смт Богородчани, у квітні 2000 року товариство ство&
рило торговельний центр у м. Тлумачі, а в липні того ж року — в м. Калуші.
Велике значення має правильний підбір номенклатури в асортименті то&
варів. Фахівці торгового дому чималу увагу звертають на інгредієнти, з яких
виготовлена продукція, запропонована на ринок. За допомогою фахових
логістичних напрацювань здійснюється професійна її репрезентація перед
потенційними оптовими та роздрібними клієнтами. Після відповідних напра&
цювань, вивчень та аналізу, в разі якщо отримані дані позитивні, на

підприємстві розпочинають ротацію брендів. До цього активно залучають вже
згадану вище розгалужену мережу власних філій та магазинів, які успішно
функціонують в обласному та у найбільших районних центрах Прикарпаття.
Першу філію створено у червні 1998 року в м. Надвірній, у липні 1999 року —
в м. Калуші, у березні 2000 року розпочала роботу філія в м. Коломиї, у квітні
2001 року — в смт Рожнятові, у червні 2005 року — в м. Долині.
Вчасна доставка товару в пункт замовника насамперед є гарантією його
свіжості, а відповідно, і доброї якості. Це забезпечує його збут. Нерідко відчут&
ний вплив на ціноутворення має вартість перевезення товару. Тому «Прикар&
патський торговий дім» створив власний автопарк, який налічує понад 100
автомобілів різної вантажопідйомності. Це дало змогу підприємству додат&
ково надавати послуги з перевезення вантажів по Івано&Франківську, області,
а також доставляти вантаж клієнта у будь&який пункт призначення в Україні
та за її межами. А при необхідності торговий агент підприємства може при&
бути безпосередньо в офіс клієнта і узгодити всі питання на місці.
Велике значення для проведення бізнесу мають довготривалі зв'язки між
партнерами. Це підсилює довіру, стає гарантом порозумінь у випадку виник&
нення складних ситуацій, сприяє формуванню довгострокових пакетів
співпраці, з допомогою яких чіткіше вибудовується стратегія діяльності «При&
карпатського торгового дому» з виробниками і крупнооптовими постачаль&
никами певних товарів. Постійні партнери користуються позачерговим об&
слуговуванням, їм забезпечують безплатну доставку продукції, у випадку не&
обхідності надають навіть довгострокову відстрочку платежів.
ТзОВ «Прикарпатський торговий дім» цілеспрямовано працює над ство&
ренням позитивного іміджу не тільки серед своїх клієнтів, але й серед спо&
живачів. Керівництво підприємства приділяє багато уваги спонсорській діяль&
ності — спрямовує чимало коштів на всебічну підтримку соціально&незахи&
щених верств населення, зокрема організацій інвалідів, дитячих, ветеран&
ських, чорнобильських організацій. Не забуває також, що допомоги потре&
бує вітчизняна культура та спорт, а також релігійні общини, тому намагаєть&
ся не обминати увагою і їх.

Центральний офіс

Торгововиставковий зал
центральної бази

Робота з клієнтами
у торгововиставковому залі
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Президент
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Іван Михайлович Артемович
Голова правління
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Президент, голова наглядової ради товариства — Ігор Теодорович Зва
рич, заслужений економіст України, кавалер орденів Дружби народів, «За
заслуги» ІІІ ступеня.
Народився 28 жовтня 1952 року в с. Вербівчик Бродівського району
Львівської області. Закінчив Національний університет «Львівська політехні
ка», факультет автоматики, а згодом — Прикарпатський національний уні
верситет ім. Василя Стефаника, юридичний факультет.
З 1984 року працює на хутрофірмі «Тисмениця», а з 1991 року займає по
саду її керівника. Зробив вагомий внесок у трансформацію фірми в сучасне
ринкове підприємство, яке і сьогодні залишається одним з кращих у легкій
промисловості України.
Голова правління товариства — Іван Михайлович Артемович.
Народився 10 липня 1960 року в с. Рип'янка Калуського району Івано
Франківської області. Закінчив економічний факультет Львівського національ
ного університету ім. Івана Франка. З 1989 року працює на хутрофірмі «Тис
мениця», з 2000 року — голова правління фірми. Хороший організатор, май
стер своєї справи, професійно, з високою відповідальністю підходить до ви
рішення проблемних питань товариства.
ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця» — одне із найстаріших підприємств, яке на
світовому ринку хутра відоме майже 450 років. Сліди його утворення ведуть
до вільної федерації ремісників. З перших кроків розвитку в умовах Тисме
ниці, яка володіла магдебурським правом, хутрові вироби з її маркою демон
струвались у Лондоні, Дрездені, Відні, Берліні, Будапешті та інших великих
містах Європи. Однією з перших вийшовши з державного сектору економі
ки, хутрофірма «Тисмениця» стала єдиним підприємством колишнього СРСР,
яке представило у квітні 1993 року свою колекцію виробів на Міжнародному
хутровому ярмарку у ФранкфуртінаМайні, що стало основою для її подаль
шого інтегрування у світову економіку.
Сьогодні відкрите акціонерне товариство «Хутрофірма «Тисмениця» є од
ним із найбільших підприємств хутрової галузі України та Європи, яке забез
печує закупку, вичинку та фарбування шкурок кролика, норки, нутрії, лисиці,
песця, ондатри, каракуля, мерлушки і пошиття з них чоловічих, жіночих і ди
тячих шапок, а також пальт, напівпальт, жакетів, хутрових аксесуарів та ви
робів на хутряній підкладці. У сучасних технологічних процесах переважно
використовуються обладнання і хімічні матеріали відомих західних фірм, як
от: «Боніс», «Штробель», «Балконі», «Штокхаузен», «Кларіант», «Ловенстін»,
«Колорос».
На даний час товариство представляє собою цілісний майновий комплекс
площею 13 га із замкнутою інфраструктурою, яка складається з теплового
(котельне господарство), енергетичного (підстанція на 4 тис. кВт), транспорт
ного, ремонтномеханічного господарств, потужних очисних споруд, що доз
воляє переробляти майже 10 млн штук хутрових шкурок у рік і виготовляти
хутрові вироби високої якості.
Підприємство розташоване в м. Тисмениця ІваноФранківської області на
міжнародній автотрасі Бухарест (Румунія)—Чернівці—ІваноФранківськ—
Львів—Київ, поруч з міжнародним аеропортом та залізничним вокзалом міста
ІваноФранківська.
Хутрофірма оснащена потужною цифровою автоматичною телефонною
станцією, покривається мобільним звязком чотирьох міжнародних операторів
України, що дозволяє підтримувати оперативні контакти з партнерами по
бізнесу, постачальниками сировини та споживачами готових виробів.
З метою удосконалення процесів управління, підвищення рівня спеціалі
зації виробництва за принципами роботи холдингу утворено десять само
стійних юридичних осіб, у тому числі два спільних підприємства за участю
іноземного капіталу. Зокрема, першим в легкій промисловості України стало

спільне українськонідерландське підприємство «Тикаферлюкс», яке за май
же 18 років роботи зайняло чільне місце на світовому ринку хутра. Серед його
іноземних партнерів сьогодні відомі німецькі фірми — «Розенберг і Ленхарт»
і «МРV». За участі нідерландських інвесторів кілька років тому утворено това
риство з обмеженою відповідальністю «ПрофіТис», що спеціалізується на
пошитті елітного одягу для медичних закладів. Хутрофірма — виробник
спеціального одягу для МВС, військовослужбовців, працівників митниці, фор
меного одягу Укрзалізниці, спецодягу для мисливців і рибалок тощо.
В умовах переходу до ринкових відносин хутрофірма «Тисмениця» постійно
працює над підвищенням якості продукції та рівня технології її виробництва.
Вона однією з перших отримала на свою всю без винятку продукцію та тех
нологічні процеси сертифікати відповідності в системі УкрСЕПРО; володіє
єдиним в Україні акредитованим випробувальним центром із сертифікації
виробів з хутра. Усе вищевказане та власна школа сучасного дизайну дозво
ляють щороку впроваджувати у серійне виробництво до 300 нових моделей
готового одягу та головних уборів з хутра, досягаючи при цьому безвідход
ної технології; забезпечує підтвердження високої якості готових виробів під
час сертифікаційних випробувань в кожній державі, в яку вони експортують
ся. Підприємство є постійним учасником більшості хутрових ярмарків та кон
гресів, за високі якісні показники хутрових виробів фірма неодноразово на
городжувалась престижними міжнародними нагородами.
Водночас, ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця» не лише залишається надійним
партнером з вичинки та фарбування різних видів хутра для багатьох
підприємств колишнього Радянського Союзу, а й отримує і виконує все більші
подібні замовлення, крім цього, постачає готові вироби для нових партнерів
з Німеччини, США, Росії, Канади, Швеції, Чехії, Словакії, Польщі, Кореї, Мол
дови та інших держав.
Керівництво, команда кваліфікованих менеджерів акціонерного товари
ства має великий досвід співробітництва з різними фірмами і прагне по
слідовно виконувати всі взяті на себе зобов'язання.
Підприємство має достатню кількість вільних виробничих площ і готове
розглядати будьякі пропозиції щодо їхньої оренди, а також створення
спільних підприємств насамперед у сфері легкої промисловості (одяг, взут
тя тощо) чи в інших її галузях.
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У квітні 2006 р. виповнилося 10 років від дня заснування виробничого
підприємства «Прикарпатагрогазсервіс». В основу діяльності підприємства
покладено повний комплекс робіт, зокрема: проектування, комплектація
об'єктів, будівництво трубопроводів, газо і водопостачання, монтаж газо
регуляторних пунктів (ГРП, ГРПБ, ШРП), обладнання котелень житлових, про
мислових і громадських будівель (ліцензія Державного комітету України з
будівництва та архітектури № 160 від 27.05.2004 р.; дозвіл Держнаглядохо
ронпраці № 038.04.26—45.21.3 від 09.04.2004 р.), тобто об'єкти будуються
«під ключ».
Директор підприємства — заслужений будівельник України Ярослав Сте
панович Швед. Понад 40 років пропрацював у сфері будівництва, освоїв усі
щаблі будівельної галузі — від майстра до керівника підприємства.
Ярослав Степанович народився 20 червня 1945 р. В 1969—1981 рр. пра
цював майстром та виконробом у Волочиській ПМК222 Хмельницької об
ласті.
З 1981 до 1983 р. був начальником Волочиської міжгосподарської буді
вельної організації. Протягом 1983—1986 рр. працював головним інжене
ром, головою правління ІваноФранківського облміжколгоспбуду; з 1986 до
1996 р. — заступником начальника обласного агропромислового комітету
по будівництву. Із 1996 р. і займає посаду директора ВП «Прикарпатагро
газсервіс».
Указом Президента України В. Ющенка від 23 серпня 2005 р. за значний
особистий внесок у соціальноекономічний розвиток України та вагомі тру
дові здобутки директору ВП «Прикарпатагрогазсервіс» Ярославу Степано
вичу Шведу присвоєно почесне звання «Заслужений будівельник України».
17 листопада 2006 р. Асамблеєю ділових кіл директору Ярославу Степа
новичу Шведу присуджено диплом лауреата загальноукраїнського рейтингу
професійних досягнень та нагороджено нагрудним знаком «Лідер України».
До 15річчя незалежності України та 150річчя від дня народження Івана
Франка Я. С. Швед нагороджений дипломом та пам'ятним знаком «За зас
луги перед рідною землею» головою облдержадміністрації Р. Ткачем, голо
вою обласної ради І. Олійником та міським головою В. Анушкевичусом.
На підприємстві працюють висококваліфіковані спеціалісти, які пройшли
навчання та перепідготовку в Київському інституті ім. Є. О. Патона. Одним із
перших ВП «Прикарпатагрогазсервіс» запровадило будівництво газопроводів
із поліетиленових труб із застосуванням прогресивної одноступеневої сис
теми газопостачання.
Роботи проводяться в західному та центральному регіонах України —
ІваноФранківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій
областях.
Підприємство укомплектоване зварювальним обладнанням для монтажу
сталевих (8 одиниць) та поліетиленових (16 одиниць) трубопроводів про
відних англійських, німецьких та польських фірм «Fusion», «Kamitech», «Widos»,
що дозволяє монтувати трубопроводи діаметром до 400 мм. Якість виконання
робіт контролюється власною атестаційною лабораторією — третьою в Ук
раїні та єдиною в області, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці
(№ 323.03.30—45.21.4 від 28.03.2003 р.) та свідоцтво про атестацію Держ
кому України з питань технічного регулювання та споживчої політики на пра
во контролю якості поліетиленових труб та з'єднувальних деталей на
відповідність технічним вимогам щодо можливості їх застосування у будів
ництві газопроводів.
У системі підприємства розроблено та зареєстровано Держкомом Украї
ни з питань технічного регулювання та споживчої політики технічні умови та
налагоджено виготовлення фасонних деталей. Також організовано вироб
ництво шафових ГРП та ГРП контейнерного типу.
ВП «Прикарпатагрогазсервіс» працює стабільно, високопродуктивно,
щороку збільшуючи обсяги виконуваних робіт.

На сьогодні підприємство є одним із найбільших будівельних підприємств
у західному та центральному регіонах України з будівництва газопроводів
тиском 1,2 МПа. Так, за 2003—2005 рр. збудовано понад 800 км газопро
водів, змонтовано 19 котелень та паливних для шкіл, лікарень та інших зак
ладів. За 2006 р. обсяги підрядних робіт, виконаних власними силами, зро
сли порівняно із відповідним періодом 2005 р. у 2,5 рази.
На даний час колектив підприємства проводить роботи з будівництва га
зопроводів високого тиску до с. Микуличин, з перспективою газопостачан
ня сіл Ворохта, Яблуниця, Татарів, Поляниця Надвірнянського району та ту
ристичного комплексу «Буковель». Підприємство є переможцем тендеру на
будівництво підвідного газопроводу до с. Путила Чернівецької області діа
метром 225 мм та довжиною понад 20 км.
Багато працівників підприємства нагороджені почесними грамотами, по
дяками облдержадміністрації, райдержадміністрацій, районних, сільських
рад ІваноФранківської області. Робота колективу отримала схвальні відгуки
у репортажах газет «Галичина», «Рідна земля», на обласному телебаченні й
радіо.
Колектив ВП «Прикарпатагрогазсервіс» бере активну участь у благодійній
діяльності, за що нагороджений у 2005 р. грамотою Міжнародного христи
янського благодійного фонду «Сонячний світ».
Працівники підприємства безкоштовно працювали на ліквідації наслідків
аварії тепло і водопостачання взимку 2005 р. в м. Алчевську. За активну
участь у ліквідації наслідків аварії в м. Алчевську голова облдержадміністрації
Р. В. Ткач нагородив Я. С. Шведа Почесною грамотою.
Виробниче підприємство «Прикарпатагрогазсервіс» є лауреатом рейтингу
«Кращі підприємства України» за 2006 р. у номінації «Будівництво».

Трудовий колектив

Перехід газопроводу через р. Прут у Карпатах

Зразки фасонних частин

Будівництво газопроводу діаметром 273 мм у Карпатах

Зварювання поліетиленового газоповоду
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Директор ТзОВ «Фірма «Екстім» — Роман Мирославович Тимків.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Екстім» працює на ри"
нку вже понад дванадцять років. Від моменту свого створення фірма зміни"
лася, перетворившись з невеликого підприємства у багатопрофільну ком"
панію. Сьогодні ТзОВ «Фірма «Екстім» — це понад 500 кваліфікованих праці"
вників, команда згуртованих спільною ідеєю спеціалістів, які забезпечують
якісну реалізацію планів та проектів підприємства.
За час свого існування фірма стала провідною компанією в Івано"Франкі"
вську на ринку виробництва сертифікованих вікон, дверей та конструкцій з
металопластику, алюмінію та дерева, з дилерською мережею в обласних цен"
трах Західної України та в місті Києві. Запорукою успіху фірми є бездоганна
якість продукції, а також висока кваліфікація персоналу. Продукція фірми ко"
ристується неабияким попитом, адже споживачам пропонують вироби, що ви"
готовляються за європейською технологією на найсучаснішому обладнанні.
Компанія дуже чітко і оперативно реагує на потреби клієнтів, зокрема щодо
гарантійного та післягарантійного обслуговування.
Одним із пріоритетних завдань компанії є зведення споруд житлово"офіс"
ного призначення в м. Івано"Франківську. Сьогодні компанія може запропо"
нувати для своїх клієнтів квартири покращеного планування як у централь"
ному, так і в інших районах міста, а також оренду торговельних та офісних
приміщень в центральній частині міста — у новозбудованому офісному центрі
«Екстім"Сіті».
Налагоджена співпраця з провідними архітекторами та проектними органі"
заціями України, висока якість робіт дає можливість успішно конкурувати на
ринку будівництва. Об'єкти, зведені фірмою за цей час, стали гідною окрасою
обласного центру. Їх вирізняють сучасні архітектурно"просторові рішення та
технології, функціональність та естетичність. Застосування у будівництві су"
часної монолітно"каркасної технології дозволяє значно прискорити темпи бу"
дівництва висотних будинків, підвищити їх надійність і вирішити найскладніші
архітектурно"містобудівельні завдання. Дана технологія надає можливість
мінімізувати площу несучих елементів квартир, що дозволить майбутнім ме"
шканцям будинку замовити індивідуальне планування своєї квартири на етапі
будівництва, а в подальшому здійснювати перепланування.
У 2005—2006 роках фірмою «Екстім» було введено в експлуатацію три жит"
лових будинки. Ще три житлові будинки будуть здані у 2007 році, зокрема
чотирипід'їзний десятиповерховий житловий будинок по вул. Витвицького,
9, в мікрорайоні Пасічна, однопід'їзний будинок по вулиці Грабарській та май"
бутня окраса центральної частини Івано"Франківська — житловий будинок
на розі вулиць Мельника—Незалежності. Зведені фірмою житлові комплек"
си обладнані швидкісними ліфтами «ОТІS», у них встановлено дерев'яні євро"
вікна із тришарового брусу, що забезпечує високі теплоізоляційні та звуко"
захисні показники, а також покращує естетичний вигляд будівлі. В залежності
від проекту будинку передбачено підземні гаражі або спеціально відведені
майданчики для паркування автомобілів.
В майбутньому фірма «Екстім» передбачає збільшення обсягів будівни"
цтва житла, розширення географії виконання робіт та подальше впроваджен"
ня практичних новітніх високоякісних технологій.
У 2007 році фірма «Екстім» розпочала будівництво нового житлового ком"
плексу «Зелений берег». Поєднання екологічно чистої паркової зони та ма"
льовничих краєвидів Бистриці"Солотвинської зі зручним транспортним спо"
лученням, розширеною інфраструктурою та монолітно"каркасною техноло"
гією будівництва — все це робить проект «Зелений берег» надзвичайно при"
вабливим для майбутніх мешканців.
Житловий комплекс «Зелений берег» є новим стандартом якості будівництва.
Сучасні люди прагнуть максимальної економії часу, тому комплексному підходу
до створення інфраструктури приділяється значна увага. Житловий комплекс
«Зелений берег» — це, фактично, маленьке містечко, у якому будуть власні
сервісні служби, кафе та ресторан, розважальні та торгові заклади, фітнес"центр,
дитячі майданчики та банківські установи. Гарно облаштована територія, про"
сторий двір, дитячі та спортивні майданчики, пішохідні доріжки, клумби з квіта"
ми створюватимуть атмосферу затишку в будь"яку пору року.

ТзОВ «Фірма «Екстім» — не лише провідна компанія будівельної галузі, але
й визнаний споживачами виробник віконних, дверних та фасадних кон"
струкцій з металопластику, алюмінію та дерева із загальною площею вироб"
ничих цехів понад 3 000 кв.м.
Даний напрямок діяльності розпочався в 1998 році із придбанням фірмою
для виготовлення продукції виробничої лінії «Фімтек» (Німеччина). Високо"
якісне обладнання, постійне підвищення кваліфікації майстрів та робочих
сприяло збільшенню обсягів виробництва металопластикових конструкцій,
а через рік підприємство розпочало виробляти склопакети за німецькою тех"
нологією.
Проте на цьому виробничі потужності фірми не припинили свого розвитку —
на початку 2000 року товариство «Екстім» започаткувало виробництво кон"
струкцій з алюмінію. Вікна, двері, фасадні системи, зимові сади та гаражні
ворота, оснащені автоматикою з алюмінієвого профілю виробництва фірми
«Екстім», приваблюють покупців естетикою та якісним виконанням.
Позиції фірми «Екстім» стали ще міцнішими у серпні 2002 року — прикар"
патці отримали унікальну можливість замовляти дерев'яні євровікна, виго"
товлені з клеєного тришарового брусу. Якість цих виробів не викликає сум"
ніву — вони виготовляються на сучасному італійському обладнанні у вироб"
ничих цехах підприємства із застосуванням ріжучих інструментів фірми «Leitz»
(Німеччина). З 2005 року фірма «Екстім» освоїла виробництво міжкімнатних
дверей, які також виготовляються з клеєного тришарового брусу.
Металопластикові, алюмінієві, дерев’яні євровікна, двері, конструкції та
склопакети, захисні ролети, гаражні ворота, а також новий вид продукції —
дерев'яні міжкімнатні двері виробництва фірми «Екстім» можна побачити та
замовити в салонах"магазинах — перших спеціалізованих закладах на Івано"
Франківщині. Крім дверей та вікон в салоні можна замовити дахові (ман"
сардні) вікна, підвіконня та водовідливи.
Від початку свого створення ТзОВ «Екстім» активно розвивалося, акцен"
туючи увагу на навчанні працівників, підвищуючи їхню кваліфікацію. Відпові"
дно до вимог ринку було розроблено власну стратегію розвитку, спрямовану
на розвиток великої будівельної компанії. Вдалося досягнути значних успіхів:
зріс штат працівників і покращилась матеріально"технічна база; надалі ос"
воюється використання новітніх технологій в будівництві та виробництві; зво"
дяться об’єкти, які відповідають європейським стандартам.
Орієнтація на широке коло споживачів, вдосконалення якості продукції не
лишилися непоміченими: «Екстім» отримав похвальні грамоти від своїх парт"
нерів"постачальників фурнітури (фірми «WINKHAUS» (Німеччина)), про"
фільних систем з металопластику («КВЕ» (Німеччина)) і алюмінію («YAWAL»
(Польща)), які здійснюють контроль за дотриманням технології на всіх ета"
пах виробництва.
Івано"Франківською ОДА у 2000 році нагороджено трудовий колектив
фірми та її директора «За високі досягнення у випуску високоякісної й конку"
рентоспроможної продукції» з нагоди відзначення Європейського тижня
якості в Україні"2000 під гаслом «Якість в Європі: будуючи ХХІ століття». За
ефективні методи управління підприємством та досягнуті ним успіхи кері"
вник ТзОВ «Екстім» Роман Мирославович Тимків нагороджений премією
«Тріумф» у номінації «Керівник малого і середнього бізнесу"2003». У 2004 році
ТзОВ «Фірму «Екстім» відзначено дипломом лауреату конкурсу «Вища про"
ба» «За виробництво високоякісної конкурентоспроможної продукції». У 2005
році Міжнародною асамблеєю ділових кіл ТзОВ «Екстім» удостоєно Міжна"
родної нагороди «Зірка Пальміри». Значним досягненням фірми «Екстім» у
2006 році стала участь у конкурсі на кращі будівлі та споруди, збудовані та
прийняті в експлуатацію у 2005 році, де було представлено офіс «Екстім"Сіті»,
що по вулиці Січових Стрільців, 23, та здобуття І"го місця в номінації «Адмі"
ністративні будинки» як краща офісна споруда в Україні.
Фірма «Екстім» робить значний внесок у громадське життя міста та об"
ласті. Підприємство часто виступає спонсором багатьох спортивних та куль"
турних заходів Івано"Франківщини, сприяє відродженню релігійних храмів
на Прикарпатті, займається благодійністю, надаючи грошову допомогу ма"
лозабезпеченим сім'ям, інвалідам та сиротам.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничокомерційна фірма
«Варто» понад сім років працює у галузі птахівництва, а саме займається ви
рощуванням курчатбройлерів на м'ясо. За час існування підприємства успі
шно просунуто на ринок власну торгову марку «Снятинська птиця»; вироще
но і продано через оптову і роздрібну торговельну мережу понад 14 000 т
курячого м'яса та субпродуктів.
ТзОВ ВКФ «Варто» розпочало свою діяльність у травні 2000 року із прид
бання цілісномайнового комплексу колишнього ВАТ «Племагрофірма Сня
тинська». Даний комплекс розміщений у м. Снятині, по вул. Гоголя, 75, за 4 км
від центру міста. Вже в серпні того ж року було налагоджено виробництво
комбікормів на базі власного кормоцеху за оригінальною рецептурою, яка
поєднує найкращі розробки західних та вітчизняних фахівців, проведено ка
пітальну реконструкцію виробничих приміщень птахокомплексів та здійсне
но посадку в перші 6 пташників (обладнання фірми «Roxel»). До першого за
бою, який відбувся у вересні місяці, було проведено реконструкцію забійно
го цеху, камер охолодження й зберігання продукції. В липні 2001 року було
закуплено та введено у дію нове обладнання 6 пташників виробництва фірми
«Big Dutchman». Розрахункова річна потужність підприємства з діючими 12
пташниками вирощування складала 1 750 т м'яса птиці. В грудні 2002 — січні
2003 року підприємство встановило чергову партію нового обладнання ви
робництва «Big Dutchman» для 6 пташників, і в січні 2003 року відбулась пер
ша посадка курчат у нові пташники.
Протягом 2005 року проводилася реконструкція виробничих потужностей
підприємства: кількість цехів вирощування збільшено до 30; введено в дію
новий забійний цех та цех розробки продукції; почали працювати нові камери
охолодження та заморозки продукції; запроваджено в дію нову котельню та
додаткові свердловини води; законсервовано власне кормовиробництво.
На даному етапі фірма «Варто» вирощує бройлери кросу «Росс308» на
м'ясо. Основним продуктом виробництва є тушки курчатбройлерів в охо
лодженому або свіжозамороженому стані. Решта асортименту включає по
над 10 позицій фасованої продукції: напівфабрикати курчатбройлерів, суб
продукти, курячий фарш. Готові до реалізації тушки пакуються в оригінально
оформлені, витримані в корпоративних кольорах поліетиленові пакети з на
несеним логотипом компанії. Напівфабрикати випускаються фасованими у
лотках по 500 г, 1 000 г і монолітом по 15 кг. Продукція вміщується у картонні
гофроящики з корпоративною символікою.
Залежно від необхідних термінів зберігання м'ясо та субпродукти підля
гають одному з двох основних способів холодильної обробки — охолоджен
ню або заморожуванню з подальшим зберіганням охолодженими або замо
роженими. Термін реалізації охолодженої продукції складає 4 доби, заморо
жені продукти можуть зберігатися протягом декількох місяців і навіть більше
року. Технологічні вимоги температури в товщі м'яса при відправленні про
дукції: заморожене — 15 0С, охолоджене — від 0 до +4 0С.
Вся продукція, що виробляється у господарстві, сертифікована
ДСТУ 314395 та ТУ 10.02.865.90, крім цього, у спеціальних лабораторіях
постійно проводяться аналізи на вміст поживних речовин і хімічний склад
м'яса. На кожну реалізовану партію продукції надається ветеринарний сер
тифікат та свідоцтво про якість продукції.
М'ясо бройлерів — дієтичний продукт, що містить до 22,5 % білка (в білку
92 % незамінних амінокислот). З кожним роком куряче м'ясо набуває все
більшої популярності, витісняючи з меню пересічного українця традиційну
свинину і телятину. Завдяки високому вмісту поживних речовин, вітамінів і
мікроелементів та низькій калорійності, а також доступності цін, курятина
утримує міцну позицію на ринку м'яса.
Всім відомий факт, що птиця, як жоден із видів сільськогосподарських тва
рин, має інтенсивні процеси обміну речовин, що дозволяє за 42денний пе
ріод життя збільшити її початкову вагу в 65 разів. Найбільш повний вияв мож
ливостей «дива природи», яким є птахівництво, потребує ювелірної роботи
вчених, керівників і спеціалістів всіх рангів, щоб грамотно управляти органі
змом птиці.
Технологія вирощування бройлерів передбачає:
 утримання птиці в широкогабаритних безвіконних пташниках на глибокій
підстилці;

 механізацію всіх виробництв, процесів:
 використання високопродуктивної гібридної птиці;
 годування птиці повнораціонними сухими комбікормами;
 ритмічний цілорічний вихід продукції.
На фірмі «Варто» з 1 кв.м площі приміщення отримують 34 кг м'яса.
Щільність посадки бройлерів на 1 кв.м складає 17—18 голів. Оптимальна тем
пература в перші дні вирощування сягає 33 0С, до кінця третьої декади її по
ступово знижують до 22—26 0С. Освітлення цілодобове. Комбікорми згодо
вують бройлерам у вигляді крихт або гранул. В перші дні вирощування вико
ристовують стартовий комбікорм, який містить 22—23 % протеїну і 1,3 МДж
обмінної енергії на 100 г, потім вирощувальний комбікорм із 20—21 % протеїну,
а в кінці — фінішний комбікорм із 18—19 % протеїну і 1,35 МДж обмінної
енергії.
Зоотехнічна служба строго контролює щоденне фактичне споживання
комбікормів, узгоджуючи його із затвердженими нормами, і при необхідності
в установленому порядку здійснює їхнє корегування.
У віці 42—45 днів вирощування здійснюється забій дорослої птиці. Забій
проводиться автоматизовано з невеликою часткою використання ручної праці
як при самому забої, так і під час розробки тушок. Зберігання м'яса птиці, що
вимагає охолодження, здійснюється в стаціонарній камері охолодження; за
морозка продукції відбувається у морозильній камері, звідки готова продук
ція поступає безпосередньо на складхолодильник.
Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину» ветеринар
ний лікар підприємства регулярно проводить лабораторнодіагностичні до
слідження (сироватки крові, падежу птиці та зразків посліду) на вміст анти
біотиків, бактерицидні дослідження на вміст солей важких металів, радіо
логічні дослідження. Вся продукція ВКФ «Варто» вироблена під безпосе
реднім державним ветеринарносанітарним наглядом та контролем і дозво
лена спеціалістами Державної ветеринарної медицини для реалізації, про
що оформлені відповідні документи. Проведення профілактичних заходів є
найдешевшою і найважливішою складовою ритмічної роботи птахофабри
ки. Для цього розроблені, затверджені та строго виконуються ветеринарно
санітарні заходи, що дозволяють своєчасно проводити профілактику і діаг
ностувати, а при необхідності проводити терапевтичні й профілактичні дії.
Згідно розробленої технології ведеться почергове заселення пташників і,
відповідно, їх здача на забій. Як правило, санітарні розриви між партіями в
розрізі пташників витримуються не менше 15 діб. Особлива увага приділяєть
ся якості підготовки приміщень при ретельному виконанні операцій чистки,
миття, вологої дезінфекції і газації пташників, включно з вентиляційною сис
темою. Завершальним етапом є лабораторний аналіз змивів, узятих з різних
точок, та їхня перевірка на якість проведеної підготовки кожного пташника.
Високі вимоги до виробництва, чітке дотримання ветеринарносанітар
них норм та правил дозволяють досягати високих виробничих та економі
чних показників, які виражаються у середньодобових приростах від 50 до
52 г, що скорочує строки відгодівлі до 42 днів.
На даний час торгову марку «Снятинська птиця» добре знають у західно
му регіоні України. Власне, зараз левову частку продукції можна придбати
на ринках та в торгових центрах регіону. Головним чином продукція ВКФ «Вар
то» продається через супермаркети, дистриб'юторні й роздрібні мережі, че
рез приватних підприємців та їхні торгові точки, через власну виїзну торгів
лю зі спеціалізованих автомашин. Підприємство цілеспрямовано розвиває
та розширює збут своєї продукції в сусідніх областях. Сьогодні в обсягах випу
щеної фірмою продукції заморожене м'ясо бройлерів складає близько 20 %,
решту 80 % — охолоджене. Таких показників фірма «Варто» досягла за останні
два роки, поступово привчаючи свого покупця до охолодженої птиці, і про
гнозує, що це співвідношення надалі змінюватиметься на користь охолод
женого м'яса.
Керівництво та спеціалісти ТзОВ ВКФ «Варто» усвідомлюють можливості
невикористаних резервів і постійно працюють над вирішенням тих задач, які
забезпечать подальше зниження затрат кормів і собівартості продукції за
рахунок впровадження енергозберігаючих технологій ведення м'ясного пта
хівництва, розширення асортименту та покращення якості продукції.
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Директор приватного підприємства — Михайло Олегович Ільницький.
Головний інженер — Василь Васильович Зауличний.
Приватне підприємство «Імекс», засноване у жовтні 1992 року, спеціалі$
зується на конструюванні та виготовленні високоякісних деревообробних
верстатів. Основними напрямками діяльності фірми є:
$ виробництво і продаж деревообробного обладнання;
$ конструювання та виготовлення високоякісного деревообробного облад$
нання;
$ забезпечення клієнтів всіма необхідними інструментами та витратними
матеріалами з метою економії часу на їх пошук та придбання у різних поста$
чальників;
$ фахові консультації з підбору та експлуатації інструмента;
$ сервісне обслуговування придбаного обладнання: ремонт стрічкових
пилок, загострення і реставрація твердосплавних пилок, фрез та ножів.
Уже понад 10 років підприємство впевнено укріплює свої позиції на ринку
деревообробної промисловості. Протягом цього часу значно розширився
асортимент пропонованої продукції, вдосконалено технології верстатобуду$
вання, знайдено нові оптимальні рішення для розвитку деревообробної га$
лузі нашої країни. Адже якість продукції, продуктивність праці, ефективність
використання обладнання значною мірою залежать від якості ріжучого інстру$
мента.
На сьогодні ПП «Імекс» — потужне виробництво, де задіяні 50 спеціалістів,
які працюють у напрямку розширення номенклатури, удосконалення про$
дукції та якості деревообробного інструмента, а також якості сервісних по$
слуг. Обладнання фірми має широкий попит не тільки в межах області та в
Україні, але й за кордоном, зокрема, в Польщі, Чехії, Туреччині, Англії, Росії,
Угорщині.
Верстати ПП «Імекс» — це не просто технічні засоби, а інструменти для
досягнення економічного успіху їх користувачів, тому вже на етапі проекту$
вання інженери$конструктори фірми докладають максимальних зусиль, щоб
ці інструменти ідеально відповідали як сьогоденним, так і перспективним ви$
могам клієнтів. Даним принципом робітники підприємства керуються як при
виробництві стандартного устаткування, так і при реалізації самих унікаль$
них технічних рішень. Усі розробки ПП «Імекс» захищені авторськими свідот$
ствами.
Верстат стрічковий рейсмусний двопильний ВСР$2 застосовується при
розпилюванні заготовок меблевих, паркетних, тарних, заготовок для вагон$
ки, шпону пиляного, для радіального порізу заготовок, порізу на обрізну дош$
ку. На даному обладнанні досягається висока точність порізки при серійно$
му виробництві. Є можливість одночасно пиляти дві заготовки.
Деревоподрібнююча машина МРД$1000 з електричним двигуном призна$
чена для подрібнення відходів деревообробки: обапола, рейки, верхівки та
гілляки дерев на технологічну тріску. Застосовується на лісопилорамах, лісо$
заготівельних підприємствах, деревообробних підприємствах, целюлозно$
паперових комбінатах, а також в комунальних службах. Отримана на верста$
тах технологічна тріска використовується при виробництві ДСП та ДВП, ви$
готовленні паливних брикетів, для опалення в котлах тощо.
Стрічковопильний верстат ВСГ$1000 — це ідеальна машина для щоден$
ної експлуатації, в т. ч. і для тризмінної системи праці. Жодні кліматичні чи
погодні умови, чи то мороз, дощ, чи спека, не впливають на роботу цього
простого в обслуговуванні й догляді обладнання. Дана машина чудово підхо$
дить для виробничих ліній по розпилюванню круглого лісу, де вона може пра$
цювати як головний станок у парі з багатопильним устаткуванням. На вер$
статі досягаються високі продуктивність і точність при розпилюванні пило$
вочника різних діаметрів від 10 см до 1,00 м і довжиною від 70 см. Підприєм$
ство має можливість виготовлення верстатів з будь$якою необхідною дов$
жиною пиляння.

На верстаті ВФ$4 можна отримати бездоганно гладко відстругані чи спро$
фільовані поверхні, завдяки абсолютно рівному ходу і точному обертанню
шпинделів. Масивні опори шпинделів і прецизійна призматична напрямна;
безланцюгова подача; важка зварна станина, що ефективно бореться з вібра$
ціями та стійка до будь$яких деформацій — ці характеристики дозволяють
досягати тієї якості деталей, яка доступна лише на обладнанні «Імекс». На
цих верстатах зручно працювати: всі елементи керування розміщені на пе$
редній панелі, усі ручки регулювання шпинделів знаходяться на одній висоті,
а індикатори — на рівні очей оператора. Ще одна перевага: верстат ВФ$4
досить компактний, його можна розмістити навіть у невеличкій майстерні.
Звичайно ж, даний верстат відповідає всім нормам, що підтверджує його
надійність і безпечність.
Особливо великим попитом користується верстат ВФ$3, призначений для
виготовлення циліндричного і профільного брусу. Простота конструкції вер$
стата зумовлює його невисоку вартість, а надійність забезпечує високу якість
і точність обробки. Дане обладнання є невід'ємним при будівництві дерев'я$
них будинків, альтанок та інших конструкцій із дерева.
Колектив підприємства керується таким правилом: недостатньо правиль$
ного вирішення проблеми, якщо відомо, що існує краще рішення. Саме тому
на фірмі постійно працюють над тим, щоб зробити експлуатацію верстатів
якомога зручнішою, щоб досягти найкращої якості обробки, щоб освоїти нові
сфери застосування, іншими словами, зробити виробничий процес грани$
чно раціональним.

Верстат фрезерний
тристоронній ВФ3

Верстат стрічкопильний
горизонтальний ВСГ1000

Верстат стрічкопильний
горизонтальний ВСР2

Верстат фрезерний чотиристоронній ВФ4

Машина рубальна дискова МРД1000
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Одне із кращих підприємств соціальної сфери управління магістральних
газопроводів «Прикарпаттрансгаз» — оздоровчовідпочинковий комплекс
«Карпати», введений в експлуатацію 22 січня 1979 року в місті Яремче.
Директор комплексу — Петро Васильович Семків, кандидат економічних
наук, лауреат Державної премії в галузі архітектури (1999 р.), заслужений
будівельник України (2002 р.), нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступе
ня (2005 р.).
Народився 2 січня 1950 року в с. Сваричів Рожнятівського району Івано
Франківської області. Закінчив Коломийський технікум механічної обробки
деревини, а також Львівський лісотехнічний інститут з відзнакою.
З 1965 по 1982 р. працював на різних посадах, пов'язаних з будівництвом
Брошнівського та Делятинського лісокомбінатів виробничого об'єднання
«Прикарпатліс». Саме тут він осягнув таємниці будівельної галузі. Згодом про
водив спорудження культурноспортивного комплексу, середньої школи,
дитячого садка на 280 місць у селищі Делятин.
З 1982 по 1990 р. займав керівні посади в установах Надвірнянського та
Верховинського районів. За цей час за безпосередньої участі П. В. Семківа
збудовано дитячі садки, середні школи, сотні квадратних метрів житла, кіло
метрів доріг. Із 1993 р. по сьогоднішній день Петро Васильович працює в уп
равлінні магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз» директором бази
відпочинку «Карпати». Колектив, який очолює П. В. Семків, ніколи не зали
шається осторонь питань, пов'язаних із благоустроєм краю, ремонту доріг,
регулярно надає посилену благодійну допомогу в ремонті шкіл, дошкільних і
лікувальних закладів. За його участі збудовано церкву в с. Багровець, капли
цю в присілку Жонка. Надається допомога в будівництві церкви в м. Яремче.
П. В. Семків є автором і співавтором низки реалізованих проектів будів
ництва об'єктів соціальної сфери та промисловості, оформлення інтер'єрів
приміщень, озеленення та благоустрою територій. Петро Васильович уміє
вдало поєднувати елементи місцевої архітектури з архітектурою сучасності.
Він здатен побачити нове, найцікавіше у природі, дизайні та розробках світо
вої архітектури.
Багатий досвід Петра Васильовича за минулі роки став у пригоді при бу
дівництві бази відпочинку «Карпати» у місті Яремче. Тут поєдналися євро
пейський дизайн, елементи місцевої архітектури, високий професіоналізм
та якість виконання робіт. Споруда не тільки милує око, але є прикрасою При
карпаття. Комплекс «Карпати» — це і база відпочинку, й оздоровчий центр, і
місце проведення ділових зустрічей, конференцій, семінарів, нарад тощо.
Високопрофесійні інженерні рішення творчого колективу при будівництві
бази сприяли висуненню цього об'єкту на здобуття Державної премії в галузі
архітектури 1999 року, яку було присуджено того ж року.
Відпочинковий комплекс «Карпати» знаходиться у мальовничому курорт
ному містечку Яремче, за 60 км від м. ІваноФранківська, біля підніжжя Гор
ганського хребта, на висоті 650 м над рівнем моря. Завдяки своєму вдалому
розташуванню він славиться як туристичний центр Прикарпаття.
У будьяку пору року відпочиваючі знайдуть собі заняття до смаку: взимку
це — санки, лижні прогулянки, гірські лижі; навесні, влітку — піші прогулянки
квітучими полонинами, де зростає вдосталь різноманітних ягід, грибів,
лікарських трав. Ріка Прут дозволяє займатися водним туризмом.
База відпочинку займає площу 2,23 га землі.
Всі будівлі розміщені під спільною покрівлею. В структуру комплексу входять:
 спальний корпус № 1 на 120 ліжок;
 спальний корпус № 2 на 130 ліжок;
 два спальних корпуси на 143 добре обладнаних номери, з них 35 двокім
натних (сімейних), 11 однокімнатних (покращених), 92 однокімнатних (для
двох чоловік), 5 однокімнатних (для однієї людини);
 водооздоровниця на 22 лікувальнооздоровчі кабінети;
 плавальний басейн, де функціонує система пристінних гідромасажів,
протитечія, аеромасажна лава, плечевий декоративний гідромасаж.

 5 саун з мінібасейнами, дві із них функціонують як окремі оздоровчі цен
три з термальними мінібасейнами, масажним відділенням, трапезним за
лом, більярдною кімнатою;
 фуршетний зал, зал «шведського столу», обідній зал на 300 місць з дво
ма банкетними залами, більярдний зал;
 мініаквапарк.
База відпочинку забезпечує не тільки комфортний відпочинок і зміцнення
здоров'я (одночасно тут можуть оздоровитися 300 відпочиваючих), але й
придатна для проведення конференцій, ділових зустрічей будьякого рівня у
відповідно обладнаних конференцзалах на 200, 100, 70 і 40 місць та залі для
ділових зустрічей. Затишний заклад громадського харчування з національ
ною та європейською кухнею може нагодувати відпочиваючих у просторих
залах (200 та 100 посадочних місць) і з доставкою в номер.
На базі функціонує ресторан з літнім майданчиком та банкетним залом,
бар, мінібар.
На території комплексу діє автостоянка, що охороняється. Є тенісний корт,
кабельне телебачення, міжнародний телефонний зв'язок, з добрим покрит
тям працює мобільний зв'язок «Київстар» та «UMC».
Сьогодні база відпочинку «Карпати» — одне з провідних підприємств
м. Яремче. З року в рік збільшується кількість оздоровлених жителів України
та інших держав світу.
Найбільш вагомим результатом роботи оздоровчовідпочинкового комп
лексу «Карпати» в умовах економічної нестабільності, а часом, і фінансової
кризи є його подальший розвиток. Впродовж останніх років вдалося провес
ти реконструкцію залу їдальні на 300 місць, фуршетного залу на 100 місць,
залу «шведського столу» на 60 місць, наростити потужності спальних номерів,
удосконалити матеріальнотехнічну базу, розширити мережу послуг, значно
покращити фінансовий стан.
База відпочинку «Карпати» є переможцем Національного конкурсу «Зо
лоті торгові марки» (2002 р.), лауреатом Національної премії «Бізнес Олімп»,
вона увійшла до числа 100 кращих підприємств України, отримала почесну
відзнаку «Суспільне визнання». За вагомі внески у формування рекреаційної
галузі, надання сервісу на рівні європейських стандартів якості комплекс у
2003 році відзначено дипломом лауреата загальнонаціонального конкурсу
«Вища проба України». У 2004 році турбазу нагороджено Міжнародним при
зом «Європейська якість».
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Директор Долинського газопереробного заводу — Богдан Юліанович Де
путат.
Народився 18 серпня 1962 року в смт Перегінськ Рожнятівського району
ІваноФранківської області.
Закінчив механічний факультет ІваноФранківського інституту нафти і газу,
і в 1984 році розпочав трудову діяльність на Калуському заводі «Нафтомаш
бурремонт» інженеромконструктором.
В 1992 році обраний головою Перегінської селищної ради Рожнятівського
району. Працював на відповідальних та керівних посадах у Рожнятівській рай
держадміністрації. У вересні 2001 року призначений заступником голови з
економічних питань Долинської райдержадміністрації. З травня 2002 року по
травень 2005 року був головою Долинської районної державної адміністрації.
У травні 2005 року Б. Ю. Депутат призначений директором Долинського
газопереробного заводу.
В 2007 р. закінчив навчання на факультеті вищих керівних кадрів Націо
нальної академії державного управління при Президентові України, здобув
кваліфікацію магістра управління суспільним розвитком. В лютому цього ж
року захистив дисертацію на звання кандидата технічних наук в ІваноФран
ківському національному технічному університеті нафти і газу.
За трудові досягнення Б. Ю. Депутат нагороджений Почесною грамо
тою Кабінету Міністрів України в листопаді 2003 року, а у вересні 2004 року
був удостоєний почесного звання «Заслужений працівник промисловості
України».
Долинський газопереробний завод входить до складу ВАТ «Укрнафта» і
складається із Долинського, Бориславського і Пасічнянського виробництв.
Будівництво заводу розпочалось у 1959 році, а в 1961 році закінчено і здано
в експлуатацію об'єкти першого пускового комплексу.
До складу заводу входять також структурні підрозділи невиробничого при
значення, зокрема: дитячий садокясла «Теремок», лікувальний пансіонат
«Гуцулка» в смт Східниця Львівської області та база відпочинку в с. Мислівка
Долинського району.
За роки функціонування Долинського ГПЗ перероблено понад 25 млрд
куб.м нафтового газу, вироблено майже 4 000 тис. тонн скрапленого газу,
понад 2 000 тис. тонн стабільного бензину та фракції легкої, більш як 21 млрд
куб.м відбензиненого газу.
У 2006 році Долинський ГПЗ суттєво збільшив випуск продукції за рахунок
давальницької сировини і, як результат, приріст товарної продукції в порівнян
них цінах становив 157 % до 2005 року.
Вся продукція заводу (скраплений газ, фракція легка, товарний газ) є кон
курентноздатною, користується великим попитом споживачів.
У планах на майбутнє передбачено нарощення обсягів виробництва в усіх
напрямках роботи.

Петро Васильович Пушкар
Начальник НГВУ «Надвірнанафтогаз»

78400, ІваноФранківська обл.,
м. Надвірна, вул. Грушевського, 13,
тел./факс: (03475) 26445,
приймальня
тел.: (03475) 22524.
Email: techvid@nng.if.ua

НГВУ «Надвірнанафтогаз» з травня 2000 року очолює Петро Васильович
Пушкар. За сумліну працю Петра Васильовича неодноразово було відзначе
но. Так, у 2000 році він нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України та Почесною грамотою НАК «Нафтогаз України». Крім того, П. В. Пуш
карю присвоєно заслуженого працівника ВАТ «Укрнафта» і заслуженого пра
цівника промисловості України.
Підприємство «Надвірнанафтогаз» створено внаслідок відкриття покладів
нафти на території Надвірнянського нафтопромислового району.
В 1771 р. при поглибленні соляної шахти в Слободі Рунгурській на глибині
25 м почалися виходи нафти близько 100 кг/добу. Фактично з цього моменту
можна говорити про початок організованих нафтових промислів у регіоні.
Оскільки ще в минулому столітті розробку родовищ провадили іноземні
фірми, рівень освоєння території є високим.
До кінця 1938 року в Биткові та Пасічній добуто близько 1 млн т нафти і
820 млн куб.м газу.
Видобуток нафти і газу в районі відбувався і під час Другої світової війни,
але відомостей про цей період розробки родовища немає.
У 1944 році, після припинення воєнних дій на даній території, для видобутку
і переробки нафти був створений Державний союзний нафтопромисел № 7
«Битків». Створення нафтопромислу спричинило активізацію пошукових робіт.
1948 року була закладена перша пошукова свердловина № 256 «Битків», яка в
1961 році дала промисловий приплив нафти і відкрила складку «Глибинна». З
того часу видобуток нафти в Надвірнянському нафтопромисловому районі
почав зростати і вже в 1962—1963 роках складав 1 460 тонн за добу.
У 1957 році на базі нафтопромислу № 7 створено нафтопромислове уп
равління «Надвірнанафта».
Видобуток нафти зумовив виникнення в даному районі Надвірнянського
УБР, що займається бурінням розвідувальних та експлуатаційних свердло
вин, Надвірнянського УТТ, яке забезпечує УБР і НГВУ технологічним тран
спортом та перевозить робітників на бурові й родовища. У Надвірній побу
довано досить потужний НПЗ, що переробляє сировину даного нафтопро
мислового району.
В 1963 році управління побудувало компресорну станцію. В експлуатацію
вводилися все нові родовища. На даний час НГВУ «Надвірнанафтогаз»
здійснює промислову та досліднопромислову розробку 15 родовищ (8 —
нафтових, 4 — нафтогазоконденсатних, 2 — газові, 1 газове родовище в кон
сервації).
Сьогодні НГВУ «Надвірнанафтогаз» займається видобутком нафти, попут
ного газу, природного газу та газоконденсату.
У складі НГВУ відповідно до виконуваних функцій виділяють основне і до
поміжне виробництво. Основне охоплює процеси, безпосередньо пов'язані
з виготовленням продукції. Допоміжне забезпечує нормальні умови для без
перебійного випуску продукції підрозділами основного виробництва.
На підприємстві задіяно 330 інженернотехічних працівників та 1 539 ро
бітників.
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Іван Михайлович Федорук
Начальник Прикарпатського
управління бурових робіт

77504, ІваноФранківська обл.,
м. Долина, вул. Степана Бандери, 1,
тел./факс: (03477) 29306,
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Очолює Прикарпатське управління бурових робіт Іван Михайлович Федо
рук — досвідчений буровик, фахівець своєї справи. Працює в управлінні з
початку створення ІваноФранківського УБР, одразу після закінчення Івано
Франківського інституту нафти і газу в 1972 році. Іван Михайлович пройшов
усі сходинки росту від помічника бурильника до керівника найкрупнішого
бурового підприємства в Україні. Найбільше загартування як керівник одер
жав, працюючи вахтовим методом в Західному Сибіру.
Прикарпатське управління бурових робіт — одна із найпотужніших підряд
них організацій в галузі будівництва нафтових і газових свердловин в Україні.
Входить до складу відкритого акціонерного товариства «Укрнафта».
Управління створено в жовтні 2003 року на базі об'єднання чотирьох
підприємств, заснованих у 1970 році: ІваноФранківського, Надвірнянсько
го, Долинського і Бориславського управлінь бурових робіт.
До сфери діяльності Прикарпатського УБР належить:
 монтаждемонтаж бурових верстатів;
 буріння пошукових, розвідувальних, експлуатаційних, вертикальних, по
хилоспрямованих і горизонтальних свердловин на нафту і газ;
 випробування, освоєння, дослідження свердловин, інтенсифікація при
пливу в свердловину;
 проведення всіх видів капітального ремонту свердловин;
 ремонт і прокат бурового, енергетичного обладнання, обсадних буриль
них і насоснокомпресорних труб, виготовлення нестандартного обладнання;
 будівництво виробничих і житловопобутових приміщень для баз по об
слуговуванню бурових бригад;
 обслуговування автомобільною і спеціальною технікою;
 санаторне обслуговування населення.
Кількість працюючих на підприємстві становить 2 708 чоловік, із них 558
інженернотехнічних працівників.
До складу управління входять: три експедиції — Бориславська, Івано
Франківська і Надвірнянська, два вишкомонтажних цехи — «Східний» і «За
хідний», база виробничого обслуговування з дільницями в кожному районі
ведення робіт, санаторійпрофілакторій.
Управління проводить будівництво свердловин в шести областях Украї
ни: Сумській, Харківській, Полтавській, ІваноФранківській, Львівській, Чер
нівецькій. Річний обсяг робіт за 2006 рік склав понад 300 млн грн.
За роки діяльності УБР здано в експлуатацію понад 5 000 нафтових і газо
вих свердловин, з яких близько 4 000 у Західному Сибіру. Досягнуто багато
рекордів країни в бурінні, серед яких варто виділити найглибшу свердловину
«Шевченково1» глибиною 7 522 м, максимальна проходка за рік —1 млн
метрів.
Прикарпатське УБР має великий інтелектуальний потенціал висококвалі
фікованих спеціалістів, значні технічні можливості (бурові верстати, ремонті
служби), досвід роботи вахтовим методом. Управління готове надати усі
можливості для створення спільного українськозарубіжного підприємства
для будівництва свердловин за кордоном.

Михайло Дмитрович Гой
Начальник НГВУ «Долинанафтогаз»

НГВУ «Долинанафтогаз» — одне із шести нафтогазовидобувних управлінь
в системі ВАТ «Укрнафта» більш як із півстолітнім періодом діяльності в га
лузі видобутку вуглеводнів.
Управління розробляє родовища, що розташовані на території Івано
Франківської області Долинського і Рожнятівського районів та міста Болехо
ва. За геологічним районуванням родовища відносяться до Карпатської на
фтогазоносної провінції і пов'язані з Передкарпатським прогином на границі
альпійської складчастої споруди Карпат і двох платформ.
Найстарішим є Ріпнянське родовище, видобуток нафти з якого почато 1887
року. За весь період експлуатації родовищ видобуто понад 50 мільйонів тонн
нафти і 18 мільярдів куб.м нафтового і природного газу. Для підтримання пла
стової енергії в поклади закачано понад 182 мільйони куб.м води.
За обсягом видобутку управління впевнено займає провідне місце серед
нафтопромислових районів України, хоча за своєю площею є найменшим.
Основна увага приділяється перспективам нарощування сировинної бази.
Як свідчать матеріали геологогеофізичних досліджень, в Долинському ра
йоні наявні значні обсяги ресурсів вуглеводнів, особливо це стосується струк
тур другого ярусу на значних глибинах залягання, що в майбутньому можуть
стати надійним джерелом нарощування сировинної бази і збільшення нафто
газовидобутку.
Сьогодні внаслідок природного виснаження родовищ управлінню вдало
ся стабілізувати видобуток вуглеводнів, що позитивно впливає на економі
чний і соціальний розвиток району. Управління залишається лідером нафто
газовидобутку на Прикарпатті. Колектив нафтовиків пройшов вельми склад
ний процес адаптації до нових ринкових умов господарювання. Долаючи еко
номічні труднощі, систематично виконує свої завдання. Такі результати до
сягнуті завдяки введенню в дію нових свердловин, пробурених в застійних
зонах, активному впровадженню нових методів і технологій інтенсифікації ви
добутку нафти і газу, авторами яких здебільшого є інженернотехнічний пер
сонал управління, а також відновленню і реконструкції підземного та назем
ного нафтового обладнання.
Колектив завжди відзначався високим рівнем організації виробництва. На
підприємстві постійно йде робота щодо впровадження у виробництво новітніх
досягнень науковотехнічного прогресу, передового зарубіжного досвіду.
Свого часу колективом управління керували досвідчені нафтовики й умілі
організатори М. К. Воронецький, В. А. Гринь, Й. М. Костур, М. П. Гнип, а з
2003 року його очолив М. Д. Гой. Після закінчення 1975 року ІваноФранків
ського інституту нафти і газу та здобувши фах інженерамеханіка, М. Д. Гой
послідовно пройшов шлях від майстра до начальника управління.
Високий професіоналізм керівника як умілого сучасного менеджера,
вимогливість до себе і до підлеглих — запорука успішної роботи цілого
колективу.

77503, ІваноФранківська обл.,
м. Долина, вул. Промислова, 7,
тел./факс: (03477) 95617
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Державне акціонерне товариство

Петро Васильович Мороз
Голова правління ДАТ «Укрспецтрансгаз»

77503, ІваноФранківська обл.,
м. Долина, вул. Промислова, 3,
тел./факс: (03477) 25311, 25310.
Еmail: trgaz@dolnet.com.ua
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Голова правління ДАТ «Укрспецтрансгаз» — Петро Васильович Мороз.
Народився 24 квітня 1954 року в с. Хопнів Ківерцівського району Волин$
ської області. В 1977 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спе$
ціальністю «Обладнання та технологія зварювального виробництва»; в 2004
році — Українську державну академію залізничного транспорту за спеціаль$
ністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».
Сумлінна праця П. В. Мороза неодноразово була відзначена нагородами:
орденом «За трудові досягнення» ІV ступеня, Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України, почесною відзнакою НАК «Нафтогаз України» І ступеня,
орденом Святого архістратига Михаїла, грамотою Верховної Ради України
«За вагомі досягнення у праці, високу професійну майстерність».
ДАТ «Укрспецтрансгаз» — спеціалізоване підприємство НАК «Нафтогаз Ук$
раїни», основними видами діяльності якого є: надання послуг з перевезення
скрапленого вуглеводневого газу залізничним транспортом у власному рухо$
мому складі від заводів$виробників до споживачів на теренах нашої країни та
за кордоном; ремонт та технічне обслуговування спеціалізованих газових за$
лізничних вагонів$цистерн. Основні споживачі послуг товариства — компанії
ТНК BP, ВАТ «Укрнафта», ДК «Укргазвидобування», АТ «Укртатнафта», ЗАТ «ЛУ$
КОР».
Історія створення ДАТ «Укрспецтрансгаз» сягає січня 1964 року, коли згідно
з наказом № 18$К ВО «Союзгаз» було створено Долинський товарно$транс$
портний пункт для транспортування скрапленого вуглеводневого газу, випу$
щеного Долинським газопереробним заводом. Протягом трьох з половиною
десятиліть свого розвитку він реформується у фірму «Укртрансгаз», на базі
якої в 1998 році створюється державне акціонерне товариство «Укрспец$
трансгаз».
Сьогодні в структурі ДАТ «Укрспецтрансгаз» працює 7 експлуатаційних
дільниць по відвантаженню скраплених газів із заводів$виробників України
та ремонтно$випробувальна база в м. Долина, що забезпечує надійну та без$
печну експлуатацію залізничних вагонів$цистерн.
Товариство отримало ліцензію Мінтрансу України та сертифікат відповід$
ності УкрСЕПРО на право надання послуг із перевезення скраплених вугле$
водневих газів у власних залізничних цистернах, а також працює над створен$
ням та впровадженням систем менеджменту якості відповідно до вимог стан$
дарту ISO 9001$2000. Ремонтно$випробувальний пункт підприємства атесто$
вано в системі сертифікації УкрСЕПРО, що свідчить про високу якість та рівень
виконання необхідних видів ремонтів спеціалізованих газових цистерн.
ДАТ «Укрспецтрансгаз», яке очолює Петро Васильович Мороз, є надійним
перевізником скрапленого газу. Зберігши і навіть збільшивши обсяги транс$
портування скрапленого газу (щорічно сотні тисяч тонн), підприємство от$
римує стабільні прибутки. Значна частина коштів вкладається в оновлення
рухомого складу, а також у реконструкцію ремонтно$випробувальної бази,
виробничо$побутових будівель та споруд, у покращення умов праці та побу$
ту працівників. Першочергову увагу товариство приділяє кваліфікаційним,
організаційним та технічним вимогам, викладеним у «Ліцензійних умовах
провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення
пасажирів, вантажів залізничним транспортом», виконання яких забезпечує
надійність та безпеку при наданні послуг з перевезення скраплених вугле$
водневих газів.
Свідченням успіхів товариства є низка дипломів та пам'ятних відзнак: у
номінації «За збереження і створення нових робочих місць» (2001—2005 роки)
серед підприємств нафтової і газової промисловості; «За найвищий рівень
соціального захисту працівників», «100 кращих товарів України» в номінації
«Роботи або послуги, які виконуються або надаються у побутовій та вироб$
ничих сферах»; «Кращі товари Івано$Франківської області»; «Лідер транспорт$
ної галузі». У першому півріччі 2005 року товариство визнано кращим плат$
ником податків по Івано$Франківщині.
«Укрспецтрансгаз» надає спонсорську і благодійну допомогу малозабез$
печеним верствам населення, школам, дитбудинку, установам культури,
медичним закладам. Серед перспективних завдань товариства — подаль$
ше оновлення рухомого складу залізничних газових вагонів$цистерн, техніч$
не переозброєння та реконструкція ремонтної бази, нарощення обсягів пе$
ревезення, сприяння розвитку економічного потенціалу та подальшого інтег$
рування нашої держави в світове економічне співтовариство.

Відкрите акціонерне товариство

Василь Петрович Вівчарик
Голова правління
ВАТ «Агронафтогазтехсервіс»,
генеральний директор підприємства
«Коломийська нафтогазова компанія
«Дельта»
78260, ІваноФранківська обл.,
Коломийський рн,
смт Гвіздець, вул. Івана Франка,
тел./факс: (03433) 61507,
тел.: (03433) 21903.
Еmail: angts@yes.net.ua

Товариство засноване в 1954 році. На сьогодні ВАТ «Агронафтогазтех$
сервіс» має набутий багаторічний досвід проведення будівельно$монтажних
робіт по будівництву газопроводів низького, середнього та високого тисків,
облаштуванню газонафтових родовищ та будівництву газокомпресорних та
газорозподільних станцій.
ВАТ «Агронафтогазтехсервіс» володіє парком необхідної техніки для бу$
дівництва нафтогазопроводів, серед арсеналу якої є: трубоукладальники,
бульдозери, екскаватори, автокрани, вантажні автомобілі, зварювальні аг$
регати та ін.
За останні роки побудовано дві газокомпресорні станції за проектами
ВАТ «Вніпітрансгаз» для ДК «Укртрансгаз». Проводилося будівництво під'їзних
доріг та площадок під бурові установки в гірській місцевості для буріння
свердловин.
Завершено будівництво газопроводу «Банчени—Молниця» через р. Прут
у Чернівецькій області та газопроводу «Тустань—Поплавники» в Івано$
Франківській області.
В даний час розпочато будівництво газопроводів «Ростоки—Надвірна» та
«Яремче—Микуличин» у Надвірнянському районі. Проводиться будівництво
підвідного газопроводу та газифікація с. Виноград Городенківського району.
ВАТ «Агронафтогазтехсервіс» є засновником спільного українсько$ка$
надського підприємства «Дельта». Крім того, підприємство співпрацює з
ДП «Західукргеологія» (м. Львів), ВАТ «Вніпітрансгаз» (м. Київ), ВАТ «Івано$
Франківськгаз» (м. Івано$Франківськ).
На сьогоднішній день компанія ВАТ «Агронафтогазтехсервіс» є операто$
ром по розробці та дослідно$промисловій експлуатації Слободо$Рунгур$
ського та Малиновецького нафтових родовищ, Косачівського та Пилипів$
ського газових родовищ.

Спільне українськоканадське підприємство

78200, ІваноФранківська обл.,
м. Коломия,
вул. Січових Стрільців, 28,
тел./факс: (03433) 20287,
тел.: (03433) 20350,
22964, 22774.
Еmail: secretary@delta.ko.if.ua

Підприємство засновано 5 червня 1996 року розпорядженням Коломий$
ської райдержадміністрації за № 227.
«Дельта» є приватною інвестиційною компанією з канадським капітало$
вкладенням, що займається видобутком нафти, газу та газоконденсату в Ук$
раїні шляхом розвідки, освоєння, розробки та експлуатації нафтових і газо$
вих родовищ, розташованих на території України.
Коломийська нафтогазова компанія «Дельта» бере участь в інших видах
діяльності, пов'язаних із нафтогазовою промисловістю, включаючи транспор$
тування, переробку, підготовку та реалізацію нафти, газу та продуктів їхньої
переробки, а також є учасником усіх видів комерційних операцій, пов'язаних
із вищезгаданою діяльністю. Крім цього, підприємство виконує сейсмороз$
відувальні роботи на території України та за її межами, використовуючи
120$канальну станцію «Бізон спектра» американського виробництва. Бурін$
ня нафтових і газових свердловин проводиться власною буровою установ$
кою GVS$3070/2 словацького виробництва (вантажопідйомність — 70 тонн).
Зарубіжні інвестори задоволені кваліфікацією українських спеціалістів, які
працюють над проектом, що здійснює СП «Дельта», та механізмом повер$
нення інвестицій, що вкладаються в українську економіку.
Особливо вагомі результати були одержані на Дебеславецькому та Че$
ремхівсько$Струпківському газових родовищах: з червня 1998 року компа$
нія отримала можливість забезпечити природним газом власного видобутку
населені пункти Коломийщини, Снятинського та сусідніх районів області.
Сьогодні компанія «Дельта» проводить видобуток нафти на Слободо$Рун$
гурському нафтовому родовищі та займається дорозвідкою даного родови$
ща. Крім того, розпочалась розвідка Косачівського газового родовища.
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Мирон Степанович Романів
Директор Бурштинської
теплової електричної станції

77112, ІваноФранківська обл.,
м. Бурштин,
тел./факс: (03438) 43130,
тел.: (03438) 42181, 42233.
Еmail: kanc@butes.west.energy.gov.ua
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Директор Бурштинської теплової електричної станції — Мирон Степано
вич Романів.
Народився 26 січня 1952 року в с. Куничі Галицького району ІваноФран
ківської області. Одружений, має двох дочок.
У 1967 році, після навчання у Насташинській восьмирічній школі, вступив
до Бурштинського енергетичного технікуму, який з відзнакою закінчив у 1971
році. З 1971 до 1976 р. навчався на енергетичному факультеті Національно
го університету «Львівська політехніка». З жовтня 1976 року за направлен
ням розпочав трудову діяльність на Бурштинській ТЕС на посаді електромон
тера. Відтак пройшов шлях від інженера, майстра, старшого майстра, за
ступника начальника цеху до начальника цеху. З березня 1998 року М. С. Ро
манів — директор Бурштинської ТЕС, однієї з потужних на Україні теплових
електростанцій.
Щоденні турботи Мирона Степановича Романіва — це комфортні, безпечні
умови праці, ділові, доброзичливі стосунки в колективах цехів, відділів, зла
года і добробут в родинах, а ще — підтримка і розвиток українських націо
нальних традицій, культури, мови.
Бурштинська теплова електрична станція (до 1996 р. — Бурштинська дер
жавна районна електростанція (БДРЕС)) є одним з найбільших в Івано
Франківській області підприємств, на частку якого припадає 24 % проми
слового виробництва.
Бурштинська ДРЕС була базовим підприємством у Львівській енергосис
темі, яка обслуговувала п'ять областей України. До того ж, 30 % виробленої
електроенергії (майже 5 млрд кВтг щороку) через Міжнародну енергосисте
му «Мир» вона постачала на експорт до Болгарії, НДР, Польщі, Угорщини,
Чехословаччини, Румунії. Досягнення бурштинських енергетиків двічі, у 1967
та 1971 роках, презентувались на ВДНГ СРСР у Москві. А влітку 1974 р. у
Бурштині відбувся Міжнародний симпозіум енергетиків країнчленів Ради
Економічної Взаємодопомоги.
Відповідно до Указу Президента України за № 282/95 від 04.04.1995 р.
«Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України», з
квітня 1995 року Бурштинська ДРЕС на правах відокремленого структурного
підрозділу увійшла до складу енергогенеруючої компанії ДАЕК «Західенерго»
(з квітня 2000 р. — ВАТ «Західенерго»). З 1996 року приватизується в єдино
му майновому комплексі акціонерного товариства. Орган управління —
НАК «Енергетична компанія України».
З 1 липня 2002 р. Бурштинська ТЕС працює від'єднано від ОЕС України,
паралельно і під контролем UСТЕ (Союз централізованого транспорту і роз
поділу електроенергії), в режимі т. зв. «острова», забезпечуючи енергопос
тачання 3х областей Західної України (Закарпатської — повністю, Івано
Франківської та Львівської — частково), а також експорт до Угорщини та Сло
ваччини.
Бурштинська ТЕС виробляє електричну і теплову енергію, виконує ремон
ти, налагоджування та обслуговування обладнання, роботи з капітального
будівництва, реконструкцію та ремонт об'єктів, будівель і споруд.
Бурштинська теплоелектростанція є неодноразовим переможцем й дип
ломантом численних конкурсів і рейтингів. Трудовий колектив БТЕС нагород
жено грамотами Мінпаливенерго та Кабінету Міністрів України із врученням
пам'ятного знаку.
Бурштинська ТЕС стала зразком реального втілення планів щодо участі
України в євроінтеграційних процесах і нині пропонує взаємовигідну співпра
цю вітчизняним та іноземним інвесторам у питаннях реконструкції та модер
нізації електростанції.

Відокремлений підрозділ Державного територіальногалузевого
об'єднання «Львівська залізниця»

Сергій Іванович Пугач
Керівник ІваноФранківської
дирекції залізничних перевезень

76001, м. ІваноФранківськ,
вул. Привокзальна, 15,
тел./факс: (03422) 25313

Львівська магістраль, до складу якої входить й ІваноФранківська дирек
ція залізничних перевезень, — одна із найстаріших залізниць України.
Залізниця через м. Станіслав (ІваноФранківськ) була прокладена в 1866
році при побудові залізничної колії «Львів—Ходорів—Станіслав—Чернівці».
У 1869 році залізницю продовжено до Ясс (Румунія). Із січня 1875 року роз
почато рух на Стрий, в січні 1884 року на Гусятин, 19 листопада 1881 року на
Вороненку. На той час місто Станіслав стало залізничним вузлом, лінії колій
розходились у п'яти напрямках.
На початку 1890х років до двох наявних залізничних дирекцій у Львові й
Кракові долучилась третя дирекція в місті Станіславі, яке мало вигідне гео
графічне положення.
ІваноФранківське відділення організовано наказом НКПС від 02.12.1939
року за № 229/Ц; поновило свою роботу в 1944 р. згідно наказу № 389/Ц НКПС
від 26.04.1944 року.
Керівник підприємства — Сергій Іванович Пугач.
ІваноФранківська дирекція залізничних перевезень є організаційною лан
кою залізничного транспорту, яка здійснює перевезення пасажирів, вантажу
та пошти у регіоні (ІваноФранківська, Чернівецька області, частково Закар
патська область) та іншу господарську діяльність, зокрема:
 надає послуги користування залізничними коліями, спорудами та при
строями для забезпечення потреб у перевезеннях вантажів і пасажирів в
межах ІваноФранківської, Чернівецької, Закарпатської областей;
 організовує та здійснює вантажнорозвантажувальні роботи;
 надає послуги щодо перевантаження вантажів з вагонів одної колії у ва
гони іншої колії, перестановки та переведення вагонів з колії одної ширини
на колію іншої ширини, декларування митних вантажів тощо;
 забезпечує збереження вантажів, багажу, вантажобагажу та пошти на
шляху слідування та на станціях;
 організовує забезпечення мобілізаційної готовності технічних засобів
ІваноФранківської дирекції та готовність до роботи аварійнотехнічних
підрозділів, захисних споруд і спеціальних об'єктів в умовах надзвичайних
та аварійних ситуацій, організовує та керує роботами з ліквідації їх наслідків;
 здійснює маркетингову діяльність та рекламу транспортних послуг з ме
тою залучення додаткових обсягів перевезень, забезпечує розвиток та роз
ширення сфери транспортних послуг для споживачів;
 організовує надання послуг комплексного транспортного обслуговування
вантажовласникам;
 забезпечує, згідно з галузевими науковотехнічними нормативами, впро
вадження єдиної науковотехнічної та інвестиційної політики, покращення
технічного оснащення виробництва, удосконалення технологічних процесів,
застосування передових технологій;
 здійснює заходи, спрямовані на підвищення якості та конкурентоспро
можності транспортних послуг, досліджує ринок транспортних послуг, роз
робляє перспективні плани розвитку інфраструктури та розширення сфери
транспортного обслуговування.
Зусиллями ІваноФранківської дирекції залізничних перевезень прова
диться значна робота по ремонту та реставрації будівель вокзальних ком
плексів. Так, за останні 19992006 роки відремонтовано капітальним ремон
том вокзали на станціях Галич, Долина, ІваноФранківськ, Коломия, Надвірна,
Ворохта, Снятин. Ремонтуються і встановлюються нові посадкові платфор
ми, проводиться робота по вкладанню колій на залізобетонних шпалах. На
підприємстві приділяється велика увага створенню комфортних умов та
підвищенню якості послуг для пасажирів на вокзалах і в поїздах.
Загальна довжина колій складає 1 384 км. У складі дирекції 71 станція,
штат працівників — 1 815 чол., а разом із відособленими підрозділами (ло
комотивними, вагонними депо, дистанціями колій, зв'язку і електропоста
чання та іншими службами) становить близько 9 850 чол.
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ІваноФранківська філія ВАТ «Укртелеком»

Петро Іванович Романів
Директор Івано Франківської філії
ВАТ «Укртелеком»

76014, м. ІваноФранківськ,
вул. Академіка Сахарова, 32,
тел./факс: (0342) 523616,
тел.: (0342) 523652
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ІваноФранківська філія ВАТ «Укртелеком» бере свій початок з 1944 року,
коли було створено Станіславське обласне управління зв'язку.
Останніх 12 років філію очолює Петро Іванович Романів (уродженець
с. Вільхівці Городенківського району), членкореспондент Академії зв'язку Ук
раїни ім. О. С. Попова, почесний зв'язківець України.
ІваноФранківська філія є домінуючим оператором фіксованого зв'язку в
області (охоплює близько 90 % цього ринку) і надає такі телекомунікаційні
послуги:
 міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;
 послуги передавання даних;
 Інтернетпослуги;
 надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;
 ISDN;
 відеоконференцзв'язок;
 телеграфний зв'язок.
В області філія експлуатує 457 АТС загальною номерною ємністю
231,7 тис. номерів, з них 178 цифрових АТС номерною ємністю 89,7 тис. но
мерів.
За останніх 5 років в області впроваджено цифрові транзитні вузли в усіх
райцентрах та містах обласного підпорядкування, що дозволило значно по
ліпшити якість телефонного зв'язку, особливо сільського.
Приділяє філія увагу і покращенню культури обслуговування користувачів
послугами зв'язку. З цією метою завершується в області реконструкція
відділень «Телекомсервіс».
Крім традиційних послуг телефонного зв'язку філія пропонує широкий
спектр нових послуг, якот:
 найпопулярніша в Україні торгова марка «Ого!» — широколінійний до
ступ до мережі Інтернет за технологією ADSL в обласному центрі, усіх рай
центрах, містах обласного підпорядкування, місті Бурштині та селищах
міського типу Вигода, Отинія та Заболотів;
 комутований безпарольний доступ до мережі Інтернет «Відкритий доступ»;
 організація віртуальних приватних мереж VPN MPLS.
З 2006 року філія надає телекомунікаційні послуги (міжміського та міжна
родного зв'язку) з використанням універсальних передплачених карток
«ВСЕсвіт».
Керівництво філії опікується своїми працівниками. Так, за останні роки для
працівників підприємства побудувано понад 150 квартир.
Зв'язківці не залишаються осторонь нагальних проблем своїх пенсіонерів,
дбають про ветеранів війни, не обходять увагою дітейсиріт. Колектив філії —
це єдина команда, яка працює на позитивний імідж нашого краю і держави в
цілому.

Техбудинок цеху електрозв’язку смт Верховина

Товариство з обмеженою відповідальністю

Василь Михайлович Герега
Директор ІФФ «Оптіма Телеком»

76018, м. ІваноФранківськ,
вул. Незалежності, 34,
тел./факс: (0342) 501062,
відділ продаж телефонних ліній
тел.: (0342) 501055,
відділ Інтернета
тел.: (0342) 5010 65.
Еmail: office.if@optima.com.ua

Директор ІФФ «Оптіма Телеком» — Василь Михайлович Герега.
Народився 25 лютого 1957 року в с. Струпків Коломийського району Івано
Франківської області. Одружений, виховує двох синів — Володимира та
Андрія.
У 1976 р. закінчив Львівський електротехнікум зв'язку. Після служби в армії,
навчався і закінчив у 1982 році Львівський політехнічний інститут за спеці
альністю «Радіоінженер». У 1998 р. навчався в Міжнародному інституті ме
неджменту м. Києва.
З 2001 року призначений директором ТзОВ «Оптіма Телеком».
Телефонна компанія «Оптіма Телеком» — найбільший в Україні недержав
ний оператор зв'язку, який провадить широку роботу з модернізації телеко
мунікаційних систем в м. Києві та обласних центрах України. За кінцеву мету
своєї діяльності компанія ставить надання абонентам високоякісних та не
дорогих послуг зв'язку та Інтернета, що відповідають світовим стандартам.
Компанія заснована в листопаді 1994 року в м. Дніпропетровську. Сьо
годні вона обслуговує понад 350 000 абонентів у Дніпропетровську, Києві,
Севастополі, Запоріжжі, Херсоні, Ялті, Миколаєві, Одесі, Кривому Розі.
У 2006 році «Оптіма Телеком» обєднала свої зусилля з оператором теле
фонного зв'язку компанією «Фарлеп», додавши ще 220 тисяч абонентів. Та
ким чином, новоутворений холдинг «Оптіма Фарлеп» розширив свій вплив
на Донецьк, Маріуполь, Львів.
Філії «Оптіма Телеком» присутні в 16ти великих містах України, що може
бути зручним для користувачів послуг з філіальною структурою. Абонент філії,
переїжджаючи в міста області (ІваноФранківськ, Калуш, Надвірну), отримує
телефонну лінію за місцем проживання безкоштовно.
В ІваноФранкіську «Оптіма Телеком» включилась у телефонну мережу
загального користування у вересні 2002 року і працює на станціях двох типів:
SI2000 та Ericsson. У 2006 році «Оптіма Телеком» почала надавати послуги
зв'язку в районних центрах області — Калуші та Коломиї. В планах на 2007
рік планується відкрити відділення і включитись в мережу загального корис
тування в містах Надвірна, Яремче, Долина.
Станом на 01.01.07 р. в ІваноФранківську «Оптіма Телеком» обслуговує
близько 10 400 абонентів.
Цінова політика розрахована на найширші верстви населення і відповідає
граничним тарифам Держкомзв'язку та інформатизації України. Надаються
різноманітні скидки, крім цього, можливе встановлення телефонів у кредит.
Всі роботи виконуються телефонною компанією «під ключ» і в стислі термі
ни. Якість зв'язку відповідає міжнародним стандартам і забезпечує: миттє
вий вихід на міжміський та міжнародний напрямки; прискорений тональний
набір «тачтон»; визначення номера за європейським стандартом Caller ID.
«Оптіма Телеком» надає своїм абонентам додаткові сервісні послуги: дру
га лінія, перехоплення та переадресація дзвінка, конференцзв'язок, па
роль та ін.
У сфері Інтернетпослуг «Оптіма Телеком» дає можливість користуватись
Інтернетом по дозвону (Dialup) за послугою Call Back («зворотний дзвінок»)
з використанням карток «Оптимальний Інтернет», що продаються у більш ніж
50 магазинах міста номіналом 2, 5, 10, 25 годин; крім цього, забезпечує швид
кісний Інтернет (ADSL), що дозволяє одночасно користуватись телефоном і
працювати в Інтернеті зі швидкістю у 100 разів більшою порівняно з Dialup.
ІваноФранківська філія швидкими темпами розвитку надійно і заслуже
но забезпечила собі місце серед підприємств зв'язку міста та області. Або
нентами компанії в м. ІваноФранківську стали багато банків, чимало дер
жавних підприємств, установ, навчальних та спортивних закладів міста, а
також крупні компанії, якот: «Укрнафта», «Нафтохімік Прикарпаття», «Івано
Франківськгаз».
ТзОВ «Оптіма Телеком» цілеспрямовано працює над створенням позитив
ного іміджу не тільки серед своїх клієнтів, а й серед потенційних майбутніх
абонентів.
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Закрите акціонерне товариство

Іван Дмитрович Симотюк
Голова правління
ЗАТ «Коломийське заводоуправління
будівельних матеріалів»

Нарада у голови правління

Майданчик вивантаження готової продукції

78200, ІваноФранківська обл.,
м. Коломия,
вул. Григора Тютюнника, 14,
тел./факс: (03433) 23521,
тел.: (03433) 23927
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Голова правління ЗАТ «Коломийське заводоуправління будівельних мате
ріалів» — Іван Дмитрович Симотюк. Будівельній галузі Прикарпаття присвя
тив 40 років свого життя, з них 25 років пропрацював керівником заводоуп
равління.
Свій трудовий шлях Іван Дмитрович розпочав у 1966 році зі слюсаря в цен
тральній механічній майстерні Коломийського заводоуправління будівель
них матеріалів. Тут зростав як майстер цеху формовки, начальник заводу
№ 3. Працюючи на підприємстві, паралельно навчався в ІваноФранківсько
му інституті нафти і газу, який закінчив 1972 року.
У 1997 році Івана Дмитровича призначили головним інженером, а через
три роки — директором підприємства. В 1994 році його обрали головою прав
ління ЗАТ «Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів».
За сумлінну роботу і трудові досягнення колективу І. Д. Симотюк нагород
жений орденами «Знак пошани» та Трудового Червоного Прапора. З нагоди
13ої річниці Дня незалежності України І. Д. Симотюку присвоєно звання «По
чесний громадянин м. Коломиї». За досягнення і заслуги перед українським
народом та Українською православною церквою в 2005 році нагороджений
знаком ордена «За патріотизм» та орденом Святого Миколая. За особисті
професійні досягнення, за вагомий внесок в оздоровлення економіки неза
лежної України, розбудову будівельної галузі та розвиток інтеграційних про
цесів в 2006 році Івану Дмитровичу присвоєно почесне звання «Ділова лю
дина України».
І. Д. Симотюк бере активну участь і в громадському житті: 2006 року він обра
ний депутатом Коломийської міської ради п'ятого демократичного скликання.
ЗАТ «Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів», створене в
1994 році на базі організації орендарів, нині є одним з найбільших вироб
ників та постачальників керамічних будівельних матеріалів у західних обла
стях України.
На даному етапі у складі ЗАТ «Коломийське заводоуправління будматері
алів» є три заводи по виробництву керамічних стінових матеріалів, а саме: цегли
керамічної рядової порожнистої потовщеної, каменів керамічних, а також цех
по виробництву кахель пічних для печей і камінів. Всі заводи та цехи розміщені
на території міста Коломиї. В технічних лініях заводів №№ 1, 3 використовується
по одній тунельній печі, а з початку 2004 року на заводі № 4 працює дві ту
нельні печі. Випал кахель здійснюється у трьох муфельних печах.
Основною сировиною для виробництва продукції є місцеві глини, які ви
добуваються в двох кар'єрах заводоуправління, розташованих поблизу за
водів. Для стабілізації якісних показників продукції та з метою економії при
родного газу при випалі продукції заводи використовують відходи вуглезба
гачення ЛьвівськоВолинського вугільного басейну.
З 1997 року підприємство випускає цеглу, сертифіковану в системі Укр
СЕПРО, що підтверджено сертифікатами відповідності, виданими Івано
Франківським ДЦСМС.
Колектив підприємства постійно працює над покращенням якості про
дукції, нарощуванням та підвищенням технічного рівня виробництва, ефек
тивним використанням енергетичних ресурсів. Провадиться спеціальна ро
бота з науководослідними і конструкторськими організаціями.
Все технічне переозброєння заводів, проведення ремонтних робіт
здійснюється власними силами заводів, цехів і служб підприємства. Два за
води мають під'їзні залізничні колії, що дає можливість відправляти продук
цію споживачам залізничним транспортом.
Продукція підприємства користується підвищеним попитом у споживачів,
широко реалізується в ІваноФранківській, Закарпатській, Одеській областях,
у м. Києві та в Молдові.
Підприємство працює стабільно, ритмічно, прибутково, своєчасно спла
чує податки та здійснює інші фінансові зобов'язання. У 2003 та 2004 роках
заводоуправління стало переможцем Всеукраїнської акції «100 сумлінних
платників податків». З 2002 по 2006 роки колектив підприємства ставав лау
реатом регіональних конкурсів «Кращі товари ІваноФранківської області»,
за що нагороджений дипломами за високу якість продукції.
Найбільшим і найціннішим надбанням акціонерного товариства за останні
роки є створення згуртованого, дружнього і працелюбного колективу робіт
ників, інженернотехнічних працівників та службовців.

Товариство з обмеженою відповідальністю

Василь Васильович Пукіш
Директор ТзОВ «Завод «Техмаш»

77305, ІваноФранківська обл.,
м. Калуш6,
вул. Промислова, 5,
тел./факс: (03472) 75756,
тел.: (03472) 75250, 27299.
Email: tehmash@kl.if.ua
www.zavodtehmash.com.ua

Директор ТзОВ «Завод «Техмаш» — Пукіш Василь Васильович. Розпочав
трудову діяльність на підприємстві в 1976 р. майстром механоскладальної
дільниці. У 1980 р. переведений на посаду начальника механоскладальної
дільниці, а в 1986 р. — на посаду заступника начальника цеху по виробни
цтву. Неодноразово отримував премії за раціоналізаторські розробки в сфері
металообробки та машинобудування. З 1988 р. працював заступником ди
ректора по виробництву. Починаючи з липня 2007 р. обіймає посаду дирек
тора заводу.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод «Техмаш» за свою більш
як 40річну діяльність стало надійним партнером багатьох відомих вітчизня
них і закордонних фірм, якот: ЗАТ «ЛУКОР», ТОВ «КроноУкраїна», «UHDE»,
«Linde», «Korthaus» та ін.
Сферою діяльності підприємства є виготовлення різноманітного нестан
дартного обладнання (реакторна та теплообмінна апаратура), широкого
спектра металоконструкцій та трубопроводів. Завод виконує надійний про
тикорозійний захист та монтажні роботи. Підприємство також надає послу
ги з проведення механічних випробувань та хімічного аналізу металів, кон
тролює неруйнівними методами зварні шви та виконує їхню термічну оброб
ку, діагностує устаткування і металоконструкції на корозійне зношення, про
водить навчання й атестацію зварників.
ТзОВ «Завод «Техмаш» має розгалужену структуру: кожен вид діяльності
проводиться в окремому цеху.
В механічному цеху виготовляються деталі та вузли до нестандартного
устаткування, теплообмінної апаратури, посудин, що працюють під тиском,
запасні частини до хімічного та гірничого обладнання, інструменти, прес
форми, штампи, насоси для перекачування агресивних речовин, компресо
ри для перекачування хлору, проводиться статичне та динамічне балансу
вання деталей та вузлів діаметром до 1 800 мм та максимальною довжиною
2 300 мм.
Котельний цех є базовим підрозділом ТзОВ «Завод «Техмаш» з переробки
листового та профільного металопрокату. Має достатні виробничі площі й
потужності для виготовлення і ремонту нестандартного устаткування: вели
кооб'ємних ємностей, посудин, що працюють під тиском 1—4 груп, повітро
збірників, бойлерів, гартівних колон, трубопроводів пари та гарячої води, ви
робів із листового титану. Виготовляються ємності, трубопроводи, газохо
ди, електролізери різних типів та інші нестандартні вироби.
Цех металоконструкцій спеціалізується на виготовленні різноманітних
металевих конструкцій: ферм, колон, опор, площадок, сходових маршів, веж
мобільного зв'язку, кабельних естакад, порталів високовольтних мереж, вен
тиляційних повітропроводів, водостічних труб, парапетів, карнізних зливів,
металевих покрить для термоізоляції труб, запірної арматури, устаткування
та інших виробів з різноманітних сталей.
У власному ливарному цеху заводу виготовляються відливки зі сталі, ча
вуну, латуні, алюмінієвих і бронзових сплавів та проводиться їхня механічна
обробка.
Ремонтномонтажне управління здійснює монтажні роботи при будівництві
нових промислових об'єктів, а також їх капітальний ремонт та реконструк
цію. Маючи мобільні автокрани фірм «Фаун» та «Лібхер» вантажопідйомні
стю від 30 до 100 тонн, РМУ вийшло на перші позиції серед монтажних органі
зацій в регіоні.
Цех антикорозійних сполук і покрить проводить: хімзахист зовнішніх по
верхонь металоконструкцій та обладнання лакофарбовими матеріалами,
футерування ємнісного устаткування для кислих та лужних середовищ, гу
мування деталей та ємнісного устаткування, виготовлення гумотехнічних
виробів, гумування валів 500—600 мм з використанням імпортних матері
алів, виготовлення виробів з армованих пластиків, піскоструминну очистку
різних типів поверхонь.
Завод може виконувати замовлення в комплексі, починаючи від розробки
технічної документації, виготовлення продукції й закінчуючи її перевезенням
та монтажем по місцю встановлення. У кожному конкретному випадку вико
ристовується індивідуальний підхід спеціалістів заводу для забезпечення
дотримання вимог технічної документації.
Всі роботи виконуються на основі державних ліцензій та дозволів.
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Комунальне підприємство

Микола Броніславович Саєвич
Генеральний директор
комунального підприємства
«ІваноФранківськводоекотехпром»

Адмінкорпус Черніївського комплексу
водоочисних споруд

Водозабір на р. БистрицяНадвірнянська

76011, м. ІваноФранківськ,
вул. Ботанічна, 2,
тел./факс: (03422) 23526,
(0342) 775157.
Email: vip@ttk.if.ua, water@ttk.if.ua
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Генеральний директор підприємства — Микола Броніславович Саєвич.
Комунальне підприємство «ІваноФранківськводоекотехпром» є основним
надавачем послуг водопостачання та водовідведення в м. ІваноФранківську
(забезпечує водою 95,2 % загальної потреби у воді), у м. Тисмениці та при
леглих селах, обслуговує дощову каналізацію міста, 4 міських фонтани, зай
мається прокладанням та ремонтом мереж, їх кореляцією, надає проектні,
автотранспортні та інші види послуг.
На обслуговуванні підприємства знаходяться: водоочисний комплекс у
с. Чернієві виробничою потужністю 90 тис. куб.м на добу, очисні споруди про
пускною спроможністю 145 тис. куб.м на добу, водопровідні мережі та водо
води протяжністю 521,1 км, каналізаційні мережі та колектори протяжністю
263,8 км, дощова каналізація протяжністю 184,2 км.
У 2006 р. на баланс прийнято 5,9 км водопровідних мереж, 2,5 км каналі
заційних мереж, 0,2 км дощових мереж. У 2004 р. було виконано ремонт на
Черніївському комплексі водоочисних споруд, на станції аерації.
У 1957 р. в місті був заснований водоканал, який функціонує і сьогодні.
Однак підприємству довелось пережити певні економічні труднощі: в 1991 р.
відбулося розділення ІваноФранківського водоканалу на два самостійні
підприємства — з обслуговування водопровідного та каналізаційного го
сподарства, а в 2003 р. для виведення їх з кризового становища ці підприєм
ства були знову об'єднані в одне й отримали назву «Комунальне підприєм
ство «ІваноФранківськводоекотехпром». При об'єднанні новостворене
підприємство стало правонаступником величезних боргів за електроенер
гію, з податків та заробітної плати, боргів перед іншими підприємствами.
Нині КП «ІваноФранківськводоекотехпром» стало прибутковим; вчасно
сплачує податки та збори, а також реструктуризовані борги попередніх
підприємств. Здійснюється оновлення матеріальнотехнічної бази, оскільки
зношеність основних фондів становить 43 %.
У 2007 р. підприємство святкує своє 50річчя. Середньоспискова чи
сельність працівників утсанови на 1 січня 2007 р. становила 678 чоловік. На
ростаючими темпами проводиться заміна мереж. У рамках програми енер
гозбереження на кількох насосних станціях встановлено насоси швецької
фірми «Flugt» та насоси «WILO».
На даний час підприємство працює над такими завданнями:
 впровадження енергозберігаючих технологій;
 заміна енергоємного обладнання на сучасніше, менш енергоємне;
 зменшення втрат води у мережах;
 оновлення транспортної бази підприємства;
 впровадження електролізної установки для знезараження питної води;
 реконструкція водозабору з підземних джерел та ін.
Розроблено «Стратегічний план діяльності підприємства до 2010 р.».
Здійснюється робота над новими проектами, що впроваджуватимуться за
допомогою кредиту від Світового банку.
Планується впровадження проектів для повної автоматизації насосних
станцій, будівництва лінії обробки осаду стічних вод з використанням біога
зу, мініГЕС та низки інших проектів.
Незважаючи на тимчасові труднощі в державній сфері житловокомуналь
ного господарства, КП «ІваноФранківськводоекотехпром» зберігає
стабільність і, орієнтуючись на сучасні технології, покращує якість надання
послуг своїм споживачам. Про це свідчить низка нагород, присвоєних
підприємству, зокрема: диплом Державного комітету України з питань жит
ловокомунального господарства «Провідне підприємство України» (2004 і
2005 роки), Почесний диплом та медаль «Лідер галузі» Національного бізнес
рейтингу України в галузі «Збір, очищення та розподілення води» (2006 рік).
У 2006 році КП «ІваноФранківськводоекотехпром» визнано кращим платни
ком податків в м. ІваноФранківську. У 2007 році підприємство увійшло до
числа кандидатів на здобуття Почесного диплому «Україна. Кращі підприєм
ства» Міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття».

Державне міське підприємство

Арсентій Андрійович Блашук
Директор державного міського підприємства
«ІваноФранківськтеплокомуненерго»

76007, м. ІваноФранківськ,
вул. Богдана Хмельницького, 59А,
тел./факс: (03422) 63511.
Email: plan@tke.if.ua

ДМП «ІваноФранківськтеплокомуненерго» — це єдина організація, яка
забезпечує тепловою енергією місто ІваноФранківськ. Станом на 1 січня
2007 року потужність підприємства склала 669,6 Гкал/год, кількість котелень
становила 38 одиниць, довжина теплових мереж налічувала 150,2 км, жит
лова опалювальна площа — 2 124,5 тис. кв.м, кількість абонентівфізичних
осіб — 46 тис., кількість споживачівюридичних осіб — 613.
Усвідомлення того, що безперебійне постачання всіх споживачів теплом
та гарячою водою є основною умовою нормальної життєдіяльності міста,
спонукає колектив підприємства до постійного пошуку раціонального вико
ристання енергоносіїв, освоєння нових технологій, поліпшення якості нада
них послуг та зниження їх вартості.
На підприємстві освоєно проведення власними силами як поточного, так
і капітального ремонту всього теплового обладнання. Власними силами ви
конуються також пусконалагоджувальні роботи та режимоналагоджувальні
випробування котлів. На котельнях підприємства проведено заміну мало
ефективних пальників на пальники з високим ККД. На ЦТП встановлені висо
коефективні пластинчаті теплообмінники. Кілька років поспіль реконструк
ція теплових мереж підприємства проводиться із заміною замортизованих
труб на попередньо ізольовані. Попередня ізоляція труб здійснюється на
спеціалізованій дільниці підприємства, що дає відчутну економію коштів.
Значна увага на підприємстві приділяється питанням енергозбереження
та зниження втрат тепла і води в мережах. Зокрема, у вересні 2004 року на
котельні по вул. Федьковича запущено в експлуатацію когенераційну уста
новку потужністю 1 МВт. Це дало можливість при одночасному підігріву га
рячої води задовольнити потребу в електроенергії на третину, при цьому її
вартість у півтора рази нижча за вартість покупної електроенергії. Зараз про
водиться робота по підготовці до введення в експлуатацію другої, більш по
тужної когенераційної установки.
В останні роки підприємство «ІваноФранківськтеплокомуненерго» стало
одним із провідних серед теплопостачальних підприємств України, що неод
норазово відмічено Державним комітетом житловокомунального господар
ства України, Міжгалузевою асоціацією з розвитку систем теплопостачання
«Укртеплокомуненерго», Інститутом рейтингових досліджень Асамблеї діло
вих кіл України та іншими українськими та закордонними громадськими
організаціями. Не залишився без уваги і керівник підприємства, якого неод
норазово було нагороджено за розробку якісно нових підходів до формуван
ня економічної моделі підприємства.
У 2001 р. першим в системі комунальної теплоенергетики України
підприємство здійснило перехід на розрахунки з населенням за послуги
підприємства із використанням двоставкового тарифу. Досвід підприємства
у застосуванні таких тарифів вивчений і запозичений іншими підприємства
ми теплоенергетики.
Крім основної діяльності (виробництва теплової енергії), підприємство
проводить за замовленнями населення і юридичних осіб перевірку водяних
лічильників, пусконалагоджувальні й монтажні роботи теплових установок,
виготовляє ковані вироби та надає інші послуги.
Підприємством розроблений «Стратегічний план дій на 2005—2010 роки»,
який був обговорений і схвалений громадськістю міста. План передбачає по
дальше підвищення якості послуг, зокрема перехід до цілодобової подачі га
рячої води, покращення стану теплових мереж, значне зменшення втрат теп
лової енергії та гарячої води, проведення низки енергозберігаючих заходів.
ДМП «ІваноФранківськтеплокомуненерго» взяло під свою опіку найстарі
ший стадіон міста «Гірка»: після реконструкції стадіон став місцем відпочин
ку багатьох жителів міста та ареною проведення спортивномистецьких свят,
в яких бере участь також хоровий колектив працівників підприємства «Чор
нобривці» — лауреат обласного конкурсу хорових колективів. При профкомі
підприємства в 1997 році групою прихильників та ентузіастів гри у футбол
створений також футбольний клуб «Тепловик», учасник обласних змагань.
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Бальнеогрязьовий курорт України

Михайло Романович Падучак
Головний лікар ДП «Санаторій «Черче»

ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»

Черченський живець — мальовничий куточок
опільського краю, що своїми унікальними
природними факторами повертає людям най"
дорожчий скарб — здоров’я

77015, ІваноФранківська обл.,
Рогатинський рн, с. Черче,
тел./факс: (03435) 29690,
тел.: (03435) 29690,
71244, 71221
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Керівник і головний лікар ДП «Санаторій «Черче» — Михайло Романович
Падучак.
У дочірньому підприємстві «Санаторій «Черче» закритого акціонерного то#
вариства лікувально#оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоз#
доровниця» проводиться санаторно#курортне лікування захворювань органів
опори та руху. В санаторії функціонує реабілітаційне відділення на 60 ліжок
для хворих, що перенесли травми, та пацієнтів із захворюваннями опорно#
рухового апарату, а також відділення реабілітації хворих із цереброваскуляр#
ною патологією на 30 ліжок.
У процесі лікування проводяться такі оздоровчі процедури:
# сірководневі купелі (сульфатно#гідрокарбонатно#кальцієва вода із
вмістом сірководню від 30—60 мг/л), які збільшують проникність клітинної
оболонки, що сприяє нормальному притоку поживних речовин до клітин,
підвищують діяльність ферментів і гормонів в організмі, покращують обмін
речовин у серцевому м'язі та периферичний кровообіг, знімають біль, підви#
щують резистентність організму, сповільнюють згортання крові — таким чи#
ном попереджується тромбоутворення, підвищується інтенсивність віднов#
них процесів у пошкоджених тканинах, що сприяє розсмоктуванню запаль#
ного вогнища;
# торф'яні грязі регулюють процеси тканевого обміну, стимулюють функції
ендокринних залоз, сприяють розсмоктуванню інфільтратів, утворених в ре#
зультаті запального процесу, покращують кровообіг та трофіку хворих органів
і тканин, зменшують біль.
В санаторії «Черче» можна також отримати кваліфіковані послуги в галузі
сучасної фізіотерапії (в т. ч. лазеротерапії), електрогрязьолікування, рефлек#
сотерапії, психотерапії, мануальної терапії, фітотерапії, лікувальної фізкуль#
тури і механотерапії, інгаляторію, апаратних і лабораторних методик діагно#
стики, провести процедури підводного витягнення хребта, підводного душу#
масажу, отримати стоматологічну допомогу.
Дані профілактично#лікувальні процедури показані при таких захворюван#
нях: дегенеративно#дистрофічні захворювання хребта та суглобів, запальні
процеси хребта та суглобів, стани після перенесених травм опорно#рухово#
го апарата, захворювання центральної та периферичної нервових систем (в
т. ч. стани після перенесених інсультів та черепно#мозкових травм), захво#
рювання периферичних судин, запальні процеси жіночої статевої системи (в
т. ч. безпліддя) та запальні процеси чоловічої статевої системи.
В санаторії «Черче» створені усі умови для комфортного проживання і ціка#
вого проведення дозвілля.
До послуг відвідувачів двомісні номери з усіма зручностями, двомісні та
одномісні номери з покращеними умовами, двокімнатні двомісні номери
«люкс». Харчування в санаторії 4#разове (для дітей 5#разове), в одну зміну
діє кімната для комерційного харчування.
В оздоровниці працює клуб з кінозалом, бібліотека, є також літній танцю#
вально#розважальний майданчик, майданчики для гри у волейбол та бадмін#
тон, футбольне поле, настільний теніс, більярдна. Для відпочиваючих про#
водяться також екскурсії історичними місцями Рогатинщини, Прикарпаття і
Карпат. На території санаторію знаходяться магазин і кафе.

Готельновідпочинковий комплекс

Людмила Пахомівна Ларікова
Директор готельно"відпочинкового
комплексу «Лісова пісня»

Директор комплексу — Людмила Пахомівна Ларікова.
Всього за 30 км від Івано#Франківська, на роздоріжжі Гута—Рожнятів, в
екологічно найчистішій зоні Європи, гостинно відчиняє двері готельно#відпо#
чинковий комплекс «Лісова пісня».
Ошатні будинки швейцарського стилю здалека привертають увагу подо#
рожніх. Завітавши всередину, тут можна покуштувати смачні страви україн#
ської та європейської кухні.
Комплекс «Лісова пісня» — це:
# ресторан у старовинному стилі XVIII ст.;
# готель із двомісними та тримісними номерами класу «півлюкс» та буди#
ночок «Мавки» на дубі, де відпочинок видаватиметься справжнім раєм;
# сауна з фіточаями, узварами, басейн з холодною джерельною водою (для
дітей здійснюється підігрів);
# більярдний зал та можливість провадити спокійну задушевну бесіду біля
каміна;
# конференц#зал для ділових зустрічей, тренінгів, семінарів та прийому
іноземних делегацій;
# оригінальне і незабутнє відзначення заручин, весіль, днів народження,
ювілеїв та інших пам'ятних дат;
# автентична народна та сучасна музика, караоке;
# незабутній відпочинок і для закоханої пари, і для компанії друзів, і для
сімей з дітьми;
# цікаві мандрівки мальовничими місцями краю, піші та кінні прогулянки
лісом, туристичні марштути з відвідинами скиту Манявського та одного з най#
більших в Європі Манявського водоспаду;
# катання на санях, лижні прогулянки засніженим лісом;
# бажаючі дізнатись про сиву давнину Карпатського краю мають гарну
можливість відвідати Музей народного побуту та етнографії в с. Саджава.
Отже, не зволікайте, бо вже давно час у казку. Час послухати, про що шу#
мить таємничий ліс, який манить до себе мальовничими стежками, про що
хоче розповісти цвіркун та яку пісню кохання виспівує пташка в терні, про що
перешіптуються зорі у високості і яку дорогу освічує місяць закоханій парі. А
це можливо тільки у «Лісовій пісні».

77700, ІваноФранківська обл.,
Богородчанський рн, с. Глибівка,
ліс біля с. Дзвиняч,
тел.: (0342) 501015,
(03471) 36232.
Email: lisovapisnya@meta.ua
http://www.karpaty.info/temp/www/
lisova.pisnya
http://www.karpaty.info/temp/www/
lisova.pisnya/restoran
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Офіційний дилер «Audi AG»
в ІваноФранківській області

«Ауді Центр ІФ» — це сучасний автомобільний центр у Івано Франківській
області, що є офіційним дилером автомобілів «Audi AG».
Центр є втіленням європейського стилю та вишуканості, адже вся будівля
виконана за стандартами офіційного імпортера автомобілів в Україні — ав'
томобільної групи «ВІПОС». Вже десять років автогрупа «ВІПОС» разом з
«Audi».
За час своєї діяльності фірма'виробник розробила модельний ряд висо'
коякісних автомобілів, що з року в рік покращували свої технологічні харак'
теристики. Уже в 20'х роках модель «Horch 8» стала символом високої якості,
а модель NSU Ro 80 (1968 р.) визнана переможцем у номінації «Найкращий
автомобіль року».
Сьогодні моделі нового покоління автомобілів «Audi» також, як правило,
перемагають у різноманітних конкурсах. Згадаймо хоча б перший в історії
автомобілебудування конкурс на звання кращого у світі автомобіля. До 2006
року проводили лише конкурси на кращий автомобіль у Європі, США, Японії.
Але нарешті було вирішено об'єднати усі конкурси в одному і назвати його
«World Car of the Year» (WCOTY). У ньому могли взяти участь автомобілі, які
продаються щонайменше на двох континентах і не менш ніж у п'ятьох краї'
нах світу. Серед багатьох серйозних конкурентів із різних країн переможцем
у даній номінації став «Audi A6», який зумів випередити автомобілі «Porche 911»
і «Volvo S40/V50».
До уваги шанувальників автомобілів з найсучаснішими технічними харак'
теристиками та оригінальним дизайном в салоні представлено весь модель'
ний ряд автомобілів «Audi». Також вперше в Івано'Франківській області спеці'
алістами центру впроваджена нова система «Trade in», що дає можливість
обміняти будь'який вживаний автомобіль на новий.
Для першокласних автомобілів — необхідне і належне обслуговування,
тому підприємство комплексно вміщує станцію технічного гарантійного та
післягарантійного обслуговування. Станція забезпечена найкращим суча'
сним обладнанням європейського рівня: тут проводиться комп'ютерна діа'
гностика двигунів та електрообладнання на професійному стенді; комплек'
сний ремонт ходової, двигунів та КПП; ультразвукова очистка та промивка
інжекторів; заправка автокондиціонерів; регулювання оптики; заміна мастил;
тюнінгування автомобілів та заміна скла; проведення ТО автомобілів; шино'
монтаж; балансування; мийка, хімчистка та полірування авто.
В автоцентрі та на СТО працює висококваліфікований персонал (понад 30
чоловік). Кожен працівник центру пройшов навчання у кращих викладачів
Європи, систематично вивчає он'лайн курси, а також відвідує спеціалізовані
семінари, що зазвичай відбуваються у столиці України.
Дилерське підприємство «Ауді Центр ІФ» займає територію загальною
площею 2 000 кв.м, з яких 450 кв.м відведено під автосалон, а близько 1 000
кв.м — під станцію технічного гарантійного та післягарантійного обслугову'
вання. Крім цього, кожен відвідувач може приємно провести час у кафе'барі
центру. Для зручності замовника на випадок кредитування чи страхування
безпосередньо на території центру розташоване відділення «Райффайзен
БАНКу АВАЛЬ».
Запрошуємо всіх у світ досконалості, прогресивності та вишуканості —
в «Ауді Центр ІФ»!

76026, м. ІваноФранківськ,
вул. Гетьмана Мазепи, 168Б,
тел./ факс: (0342) 508185,
cервіс
тел.: (0342) 508111,
продаж
тел.: (0342) 508187.
Email: оffice@audi.if.ua
www.Audi.if.ua
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Торгова марка

Олександр Шинкарук
Керівник ТМ «Срібна Карта»

Творча агенція «Срібна Карта»
Творча агенція «Срібна Карта» займається організацією та проведенням
видовищних заходів і дозвілля: фестивалів, конкурсів, презентацій, корпо'
ративних вечірок, свят і урочистостей, весіль, а також технічним забезпечен'
ням (світло, звук, проектор) і виготовленням рекламних роликів. Крім цього,
підприємство надає фото' та відеопослуги.
Уже 14 років ТА «Срібна Карта» покращує буття, дає заряд позитивних
емоцій та веселого настрою своїм клієнтам, серед яких відомі установи,
фірми та провідні заклади Івано'Франківська та України. Оригінальна режи'
сура, індивідуальні сценарії створюють феєрію справжнього свята в діапа'
зоні від стилю етно до сучасного видовища, інтерактивно відтворюючи дію з
глядачами.
Професійні послуги ведучого та виконавців різноманітного жанру виріз'
нятимуть кожну подію, оздоблюючи її веселим настроєм і тривалими при'
ємними спогадами.
Дисконтний клуб «Срібна Карта»
Нещодавно рекламна агенція «Срібна Карта» започаткувала новий проект —
«Дисконтний клуб «Срібна Карта».
Не секрет, що у кожній серйозній фірмі передбачена своя система знижок
для постійних клієнтів. Для зручності, для реальної економії часу та грошей і
працює даний проект.
«Дисконтний клуб «Срібна Карта» — це оригінальне видання, в якому мож'
на отримати інформацію про акції та постійні знижки від фірм міста.
На членів клубу чекає приємна нагода придбати товар або отримати по'
слугу, зекономивши кошти. Всюди, де є логотип «ДК «Срібна Карта», — зона
дії дисконтної мережі. Рекламодавець зобов'язаний надати знижку пред'яв'
нику дисконтної картки. Підставою для отримання знижки на товари чи по'
слуги в тій чи іншій фірмі є дисконтна картка багаторазового користування.
При цьому діють дисконтні картки двох категорій: ДК постійного клієнта і «Пре'
стиж СК» для учасників дисконтного клубу.
Для шановних рекламодавців участь у цьому престижному проекті несе
також реальну вигоду, як'от: помірна ціна за рекламні послуги в ексклюзив'
ному виданні терміном на рік, професійно розроблений дизайн та якісне полі'
графічне видання. Рекламна сторінка (кольорова іміджева реклама плюс чор'
но'білий блок для додаткової інформації) несе функцію подвійного реклам'
ного удару. За допомогою дисконтної картки рекламодавець може дослід'
жувати ефективність реклами, як такої.

76010, м. ІваноФранківськ, а/с 575,
тел.: (0342) 500465,
моб. тел.: (093) 5728288.
Email: sribna.karta@gmail.com
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Адміністрація міста ІваноФранківська
76018, м. ІваноФранківськ,
вул. Михайла Грушевського, 21,
тел.: (0342) 556515
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ІваноФранківськ — східні ворота Карпат — розташований на південному
заході України на відстані 150—300 км від кордонів Польщі, Румунії, Угорщи
ни, Словаччини.
ІваноФранківськ — місто обласного значення, адміністративний, економі
чний і культурний центр ІваноФранківської області. Територія міста —
92,8 кв.км. Чисельність населення — 233,7 тис. чол.
Історія міста ІваноФранківська бере початок із заснування у межиріччі
річок Бистриць Надвірнянської і Солотвинської старовинного села Заболот
тя. Було споруджено фортецю, яка з часом перетворилася у торговий, ремі
сничий і культурний центр Галичини. У 1662 році місто отримало магдебурзьке
право і стало відоме як Станіславів. У 1919 році місто Станіславів було сто
лицею Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). У 1962 році, через
330 літ після заснування, місто Станіславів перейменовано в Івано
Франківськ, на честь Великого Каменяра Івана Франка.
Місто ІваноФранківськ помітно оновило своє обличчя. Проведено рекон
струкцію площі Ринок, майдану Шептицького, скверу на Валах, де споруд
жено пам'ятний знак до 2000ліття Різдва Христового. Проведено рекон
струкцію вулиць, будівництво нових доріг — Надрічної та Проектної, віднов
лено історичні пам'ятки — катедральний собор, Художній музей, обласну
філармонію, облмуздрамтеатр, впорядковано меморіальний сквер, вулицю
Страчених.
У сучасному ІваноФранківську зростає мережа освітніх та медичних зак
ладів. У п'ятьох державних вищих навчальних закладах III—IV рівнів акреди
тації навчається понад 30 000 студентів за 74 спеціальностями. У шістьох не
державних вищих навчальних закладах ІІІ—ІV рівнів здобувають освіту май
же 6,5 тис. студентів ще за 30 спеціальностями. У Прикарпатській філії На
ціональної академії внутрішніх справ України вищу освіту здобувають 534 сту
денти.
Великі перспективи міста пов'язані з близькістю Карпат як унікального ре
гіону туризму, відпочинку та рекреації. У місті започатковано проведення ба
гатьох фестивалів — фестин хорової музики «Від Різдва до Великодня», фе
стивалю народної творчості, присвяченого 190річчю від дня народження
Т. Г. Шевченка, фестивалюконкурсу молодіжної музики «Едельвейс», Всеук
раїнського конкурсу хорової музики ім. Д. Січинського, Міжнародного фес
тивалю «Родослав».
Місто зв'язане мережею автомобільних та залізничних шляхів з країнами
Європи та СНД. Відстані від ІваноФранківська до:
 сусідніх обласних центрів та деяких міст України є такими:
Львова та Чернівців — 130 км,
Тернополя — 140 км,
Ужгорода —289 км,
Рівного — 292 км,
Вінниці — 386 км,
Києва — 550 км,
Одеси — 816 км,
Дніпропетровська — 939 км;
 найближчих європейських столиць:
Варшави — 500 км,
Будапешта — 620 км,
Братислави — 815 км,
Праги — 900 км,
Берліна — 970 км,
Софії — 1 130 км.
Прямим залізничним сполученням ІваноФранківськ (через Львів) з'єдна
ний з: Берліном, Будапештом, Братиславою, Варшавою, Вроцлавом, Крако
вом, Мінськом, Москвою, Прагою, СанктПетербургом.
Постійні міжнародні авіарейси в аеропорт м. Львова (130 км від Івано
Франківська) здійснюються з Варни, Варшави, Відня, Москви, Неаполя, Риму,
Франкфурта.
Міжнародний аеропорт «ІваноФранківськ» має зручне географічне роз
міщення в центрі Західної України і розташований на відстані 180—300 км
від кордонів Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини. Аеропорт забезпечує
обслуговування повітряних суден всіх типів та має пропускну здатність 400
пасажирів за 1 год.

Сьогодні ІваноФранківськ — адміністративний, економічний і культурний
центр області, місто зі значним промисловоекономічним та науковим по
тенціалом, широкими можливостями для розвитку як внутрішніх міжрегіо
нальних, так і зовнішніх міждержавних зв'язків.
ІваноФранківськ підтримує зв'язки з багатьма торговими і економічними
представництвами посольств та консульств в Україні. Враховуючи наявність
висококваліфікованої робочої сили (ІваноФранківськ в часи колишнього
Союзу був центром випуску електронної та іншої науковомісткої техніки для
потреб військової галузі), легкий доступ до сировинних ресурсів та їх значні
запаси, зручне географічне розташування міста неподалік кордону Євро
пейського союзу, щороку збільшується зацікавленість внутрішніх та інозем
них інвесторів до нашого міста.
Перспективним є промисловий потенціал міста.
Промисловість ІваноФранківська представлена підприємствами маши
нобудування, металообробки, деревообробної, легкої, харчової промисло
вості, промисловості будівельних матеріалів. За останні роки освоєно нові
види конкурентоздатної продукції на підприємствах ВАТ «Птахокомбінат», ВАТ
«Харчосмакова фабрика», ВАТ «Хлібокомбінат», ВАТ «Ласощі», ЗАТ «Солід»,
ВАТ «Виробничоторговельне швейне підприємство «Галичина», ВАТ «Шкіря
не підприємство «Плай», ВАТ «Арматурний завод». На ВАТ «Автоливмаш» ос
воєно виробництво обладнання для сміттєпереробного заводу, на ВАТ «Ло
комотиворемонтний завод» — вантажної автомотриси нової модифікації.
Завдяки пошуку нових інвесторів на базі ВАТ «Івіта» засновано ТзОВ «Україн
ська побутова техніка», на якому налагоджується випуск пральних машин
«Ардо». На ВАТ «Родон» планується виробництво мікроперемикачів та клаві
атур для комп'ютерів. Значних обертів набирає виробництво пресів, арма
тури для електростанцій, газових котлів, сучасних систем обліку енерго та
теплоносіїв (у місті виробляється 42,9 % промислових газових лічильників
по Україні), мікросхем та побутової техніки. Значне збільшення обсягів про
дукції характерне також і для деревообробної та меблевої галузей, де запо
чаткована співпраця з естонськими та німецькими компаніями. Динамічно
розвивається в місті будівельна галузь.
Промислові підприємства розташовані по периметру міста, а соціально
культурні заклади, адміністративні та банківські установи — в його центральній
частині. В місті зареєстровано понад 7 тис. суб'єктів підприємницької діяль
ностіюридичних осіб, з них 5,5 тис. — суб'єкти малого бізнесу. Зростання
кількості зареєстрованих та діючих підприємств зумовлено насамперед спро
щенням процедури їх реєстрації. Створена як окрема структура Реєстраційна
палата реєструє понад 200 суб'єктів малого бізнесу щомісяця.
Ділова активність в ІваноФранківську щороку зростає, що пов'язано, на
самперед, з пожвавленням інвестиційних процесів. Це стосується як вели
ких підприємств, так і малого бізнесу, частка якого у загальному обсязі ви
робництва продукції складає у місті 22,6 %.
Послідовна реалізація курсу ринкових перетворень та євроінтеграційних
процесів в області та місті ІваноФранківську сприяла зростанню та поглиб
ленню економічних відносин з багатьма країнами світу. А з наближенням кор
донів Єврозоюзу до України значно зріс зовнішньоторговельний оборот
підприємств ІваноФранківська та зацікавленість іноземних інвесторів у пе
ренаправленні вільних валютних потоків в регіони зі сприятливим інвести
ційним кліматом та європейським, демократичним напрямком розвитку.
Зовнішньоекономічну діяльність здійснюють підприємства, які працюють
з партнерами із 63 країн світу. Щороку стабільно зростає експорт товарів по
всіх товарних групах.
Прямі іноземні інвестиції, спрямовані в економіку ІваноФранківська, ста
новлять 18,3 % від загальнообласного обсягу. Сьогодні інвестори, які вкла
дають кошти в ІваноФранківські підприємства, представляють понад 20
країн світу. Майже третя частина прямих іноземних інвестицій в економіку
міста надійшла з Німеччини. Найбільшу зацікавленість інвестори виявляють
до легкої, деревообробної галузей промисловості та торгівлі.
Влада міста працює над спрощенням процедури реєстрації підприємств,
створенням більш прозорих умов роботи виконавчих та податкових органів,
захистом інтересів наших іноземних партнерів.

Обласна державна податкова адміністрація

Історичний центр міста

Сучасний кінотеатр «Люм’єр»

ІваноФранківський обласний
музичнодраматичний театр ім. ІванаФранка
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Архітектурна пам'ятка міста —
Калуська міська рада

Адміністрація міста Калуша
77300, ІваноФранківська обл.,
м. Калуш, вул. Гагаріна, 1,
тел./факс: (03472) 22537, 60840,
тел.: (03472) 60019, 60969.
Email: kmvk@artefact.net
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Калуш розташований на північному сході ІваноФранківської області у пе
редгір'ї Карпат, на березі найчистішої річки Європи — Лімниці.
Однією з головних переваг міста є вигідне географічне розташування. Доб
ре розвинута транспортна мережа поєднує його з Центральною Європою та
Заходом через повітряні лінії, залізничні та автомобільні шляхи.
Так, в обласному центрі, м. ІваноФранківську, знаходиться аеропорт,
спроможний регулярно приймати важкі транспортні літаки («Боїнг767»,
ІЛ76 та ІЛ86). За 70 км від міста Калуша, в м. Стрий Львівської області, є
летовище, що після реконструкції служитиме для транспортних повітря
них перевезень між Європою, Далеким Сходом, Японією.
Залізницею регіон пов'язаний з ІваноФранківськом та Львовом, де схо
дяться залізничні маршрути з 9ти різних напрямків: Польщі, Угорщини, Біло
русі, Росії та всіх кінців України.
Мережа автомобільних доріг єднає Калуш з містами: ІваноФранківськом
(30 км), Львовом (110 км), Ужгородом (280 км), Києвом (600 км), Варшавою
(500 км), Віднем (550 км), Будапештом (600 км), Прагою (830 км), Одесою
(840 км), Мюнхеном (1100 км). Відстань до кордону з Польщею становить
150 км, Словаччиною — 300 км, Румунією, Угорщиною — 240 км.
Калуш займає територію площею 6 453,5 га. Кількість населення стано
вить 67,4 тис. чол.
Територія міста входить до складу Наддністрянського правобережного
кліматичного підрайону і характеризується помірноконтинентальним кліма
том, м'якою, з частими відлигами і нестійким сніговим покриттям зимою та
прохолодним літом.
Середньорічна температура +7,1°С. Максимальна середньомісячна тем
пература спостерігається в липні (+17,4 °С), мінімальна — в січні (4 °С).
Абсолютний максимум температур буває в серпні (+35 °С), а мінімум у січні
(31 °С). Середня тривалість безморозного періоду — 170 днів, вегетацій
ного — 210 днів.
За рік в середньому випадає 788 мм опадів, у тому числі в теплий період —
613 мм, у холодний — 175 мм. Середня вологість повітря найтеплішого міся
ця становить 62 %, а холодного — 85 %.
Надра Калуського району багаті на корисні копалини: калійні руди, торф,
газ, глини, суглинки, гіпс, пісок. До родовищ світового значення відноситься
КалуськоГолинське родовище калійних солей, яке є сировиною для вироб
ництва калійних добрив, металічного магнію, солі харчової тощо. Розвідана
площа родовища становить близько 40 кв.км.
Перша письмова згадка про Калуш була знайдена в дванадцятитомнику
«Галицьких гродських книг» і датована 27 травнем 1437 року. Назва міста
правдоподібно походить від слова «калюші», що означало природні сольові
джерела, в яких у давнину добували сіль.
До 1549 року Калуш залишався селом, що входило до складу Галиць
кого староства, яке перебувало в той час під Польською короною. У 1549
році польський король Сигизмунд Август уповноважує Белзького воєво
ду, коронного гетьмана і галицького старосту Миколу Сенявського засну
вати місто Калуш з відповідною юрисдикцією на самоврядування. З цього
року Калуш стає «вільним містом на магдебурзькому праві» з власним гер
бом, де на червоному полі, оточеному лаврами й увінчаному короною, зоб
ражені пірамідки солі й літера «К». В місті був створений міський магіст
рат (міська рада).
В Калуші протягом всього середньовіччя і нового часу розвивалося ремі
сництво: харчове, текстильноодягове, шкіряне, металообробне, керамічне
і побутове; працювали спиртоочищувальний завод, фабрика рому і лікеру,
щорічно продукувалося понад 30 тис. гектолітрів доброякісного пива. Сла
вилася і найстаріша фірма у Галичині «Ливарня дзвонів», власниками якої були
брати Людвик і Михайло Фельчинські.
Завдяки вдалому географічному розташуванню Калуш з давніхдавен був
центром торгівлі та відомий своїми промислами. Але справжнього проми
слового розвитку місто набуло в 70х роках XX століття, коли було побудова
но калійний комбінат та ряд заводів хімічного виробництва. Сьогодні Калуш
є одним із крупних промислових центрів Західної України. В місті добре роз
винуті такі галузі, як хімічна, текстильна, машинобудівельна, целюлознопа
перова, будівельна.
Прямі іноземні інвестиції в економіку міста внесено партнерами з 12 країн
світу. Вони становлять 39,8 млн дол. США, в тому числі з Сербії — 32 млн,
Швеції — 2,9 млн, Угорщини — 2,6 млн, Німеччини — 1,3 млн дол. США.
Завдяки сприятливому економічному середовищу зареєстровано понад

1 тис. суб'єктів підприємницької діяльності, з них 23 великих і 795 малих
підприємств, а загальна кількість підприємців становить 3 369 чол., які ви
робляють понад 100 видів продукції.
Для забезпечення високого рівня обслуговування покупців ТОВ «Вінісін»
веде будівництво сервісного центру на 8 тис. кв.м. ВАТ «Калуський завод
будівельних машин» виготовляє для німецької фірми металоконструкції для
сонячних батарей. Із залізобетонних виробів ТзОВ «3 Бетони» змонтовано
торгові центри «Метро» в містах Харкові, Кишеневі, Одесі, Луганську, Кри
вому Розі тощо, залізобетонний каркас текстильної фабрики, торговий
центр «Велика кишеня» в м. Кіровограді, торговорозважальний центр «Ав
рора» в м. Києві. А, наприклад, такі види продукції, як асили, поліетилен,
тафтингові покриття та ряд продуктів нафтохімічної промисловості вироб
ляються в Україні тільки у м. Калуші.
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності відбувається в напрямку при
скорення темпів зростання двосторонньої торгівлі шляхом впровадження
у виробництво європейських стандартів та технічних вимог, підтримки
місцевого товаровиробника, покращення умов для експорту продукції. З
міста вивозиться продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисло
вості (полімерні матеріали, пластмаси та каучук, текстиль та вироби з тек
стилю, мінеральні продукти) у 22 країни світу: СНД та Балтії, Європи, США
та Канади, Азії. Зовнішньоторговельний баланс по місту Калушу має пози
тивне сальдо.
Будівництвом займаються 83 організації.
У сфері торгівлі в місті функціонує 243 підприємства роздрібної торгівлі, з
них 8 закладів із сучасними прогресивними формами обслуговування, 67
підприємств ресторанного господарства. 170 підприємств надають побутові
послуги населенню, працює 12 автозаправних станцій.
Активно діє розгалужена мережа банківських установ, розвиваються по
слуги у сфері туризму та рекреації. Враховуючи те, що більшість підприємств
міста є високотехнологічними, Калуш характеризується високим освітнім
рівнем. Все це створює всі можливості для розвитку інфраструктури та спри
яння встановленню привабливості бізнесового іміджу міста.
Окрім промислового потенціалу, місто є надзвичайно привабливим у істо
ричнокультурному плані. Адже тут народилися або пов'язали з містом свою
творчу діяльність відомі всьому світу письменники, митці, науковці, зокре
ма, Іван Франко — видатний український письменник, учений та громадський
діяч, Антон Могильницький — літератор, посол до парламенту Відня, Гри
горій Смольський — видатний художник, Іван Рубчак — автор та співак, Бог
дан Рубчак — вчений, поет, професор Іллінойського університету в Чикаго
(США), Олесь Бабій — письменник, літературознавець, Павло Ковтун — ху
дожник, мистецтвознавець, громадський і політичний діяч, Костянтина Ма

Сучасний торговий комплекс «Гостинний дім»

Торговий центр «Прометей»
та каплиця Божої Матері

Православна церква на проспекті Лесі Українки
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Церква Святого Архістратига Михаїла

лицька — письменниця, перекладач, педагог та багато інших відомих, яск
равих особистостей, які зробили вагомий внесок до розвитку та становлен
ня української культури, історії міста, історії Галичини.
Сьогодні у місті Калуші налічується 66 пам'яток історії, культури та архео
логії, серед яких варто відзначити костел Св. Валентина (перебудований у
середині ХІХ ст.), церкву Святого Архістратига Михаїла, приміщення Народ
ного дому і міської ради (початок ХХ ст.).
Основними культурнопросвітницькими осередками міста є: палаци куль
тури «Мінерал» та «Юність», народні доми в житлових масивах «Підгірки»,
«Загір'я», «Хотінь», Історикокраєзнавчий музей, музейсадиба імені Івана
Франка, виставочний зал та Картинна галерея. Працюють 2 дитячих школи
естетичного виховання, в яких навчається 790 учнів, кінотеатр, 8 бібліотек.
Калуш має 10 спортивних шкіл, 2 плавальні басейни та 49 спортивних май
данчиків.
Започатковані й проводяться чотири регіональні фестивалі, які останнім
часом перетворилися на всеукраїнські та міжнародні. Відбуваються масові
заходи з відзначення державних та національних свят, дитячі ранки, презен
тації, молодіжні вечори, розважальні програми. Плідно розвивається співпра
ця з містамипартнерами ЛітлРок (США), Горліце і Кондзєжин Козлє
(Польща), Бачка Паланка (Сербія).
Три критичних питання — розвиток інфраструктури бізнесу та створення
інформаційної системи, залучення інвестицій, розвиток комунальної інфра
структури — вибрані як вирішальні чинники для подальшого розвитку міста
та місцевої економіки. Для кожного з цих питань складені окремі плани дій,
впровадження яких має вести до покращення конкурентної позиції міста
Калуша.
Стратегія розвитку ґрунтується на амбітному баченні майбутнього зро
стання і на трьох ретельно відібраних критичних питаннях. Комунальна інфра
структура належить до універсальних чинників, що обумовлюють розвиток
місцевих економік, тоді як критичні питання, пов'язані з покращенням місце
вої бізнесінфраструктури та залученням інвестицій (зовнішніх), віддзерка
люють очікуваний високий потенціал зростання, що має генерувати успішне
впровадження стратегії.
У листопаді 2005 року міська рада Калуша затвердила стратегічний план
економічного розвитку міста, що створювався у співпраці з проектом «Еко
номічний розвиток українських міст» Агентства США з економічного розвит
ку, радники якого виконували функції консультантів комітету стратегічного
планування.
Специфіка економічного розвитку міста полягає в наступному:
 місцева економіка виявляє ознаки консолідації після нещодавніх про
цесів приватизації та реструктуризації, які супроводжувалися становлен
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ням і зростанням динамічного сектора малих та середніх підприємств. У
економіці Калуша велику роль відіграє нафтохімічна компанія «ЛУКОР»
(віднедавна — «Карпатнафтохім»), яка є найбільшим роботодавцем та ос
новним експортером;
 наявність висококваліфікованих трудових ресурсів, розвиненої вироб
ничої і соціальної інфраструктури, природних ресурсів;
 традиційні підприємства нещодавно пройшли процес реструктуризації
та скорочення, стан більшості з них виглядає стабільним;
 місцева економіка має винятково високий рівень експортної орієн
тації. Шість компаній експортують більше половини своєї продукції. За
гальний рівень експортної орієнтації становить 72 % (включаючи нафто
промисловий комплекс ТОВ «Карпатнафтохім») і повністю забезпечуєть
ся десятьма компаніями, здебільшого виробничими підприємствами.
Лише 9 % товарів і послуг калуських підприємств реалізується в Івано
Франківській області, а 18 % — в інших регіонах України. При цьому в місті
діє митний пост.
Калуською міською радою підготовлено наступні інвестиційні пропозиції:
 будівництво мінігідроелектростанцій на річках Лімниця та Сівка. Дане
будівництво дасть можливість забезпечити електроенергією собівартістю 6—
8 коп. за 1 кВтг на потреби насосних водопостачання та водовідведення. Це
значно покращить фінансові показники комунальних підприємств міста, при
зведе до економії електроенергії до 1 млн грн. в рік, покращить якість надан
ня послуг жителям міста;
 будівництво коогенераційних установок на котельнях міста в районі ву
лиць Рубчака, Малицької та Пушкіна — впровадження даного проекту дасть
можливість забезпечити власною електроенергією насосну 2го підйому, ка
налізаційну насосну станцію № 3 по вул. Євшана. Коогенераційні установки,
призначені для комбінованого виробництва тепла та електроенергії, знизять
енергетичні витрати комунальних підприємств на 50—80 %;
 будівництво резервуарів води в районі вул. Височанка для забезпечення
цілодобового постачання міста водою. Відмітка вул. Височанка на 10—15 м
вища за відмітку 9типоверхових будинків міста, що дає змогу при будівництві
резервуарів на цій вулиці подавати воду цілодобово без використання енер
гетичних затрат за рахунок перепаду висот та ліквідації 23 насосних станцій
3го підйому;
 будівництво вітрових станцій на Домбровському кар'єрі: враховуючи аб
солютну відмітку висоти насипів Домбровського кар'єру, це дасть можливість
забезпечити роботу вітрових станцій цілодобово. Вироблена електроенер
гія спрямовуватиметься на потреби міста.
Умови залучення інвестицій будуть визначатися під час проведення пе
реговорів.

Пам'ятник Т. Г. Шевченку поруч із
відреставрованим костелом Св. Валентина

Архітектурна пам'ятка міста — Народний дім
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Музей народного мистецтва Гуцульщини
і Покуття ім. Й. Кобринського

Адміністрація міста Коломиї
78200, ІваноФранківська обл.,
м. Коломия,
просп. Грушевського, 1,
тел./факс: (03433) 24602,
тел.: (03433) 23932, 25812.
Еmаіl: tower@kо.іf.uа
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Місто Коломия займає територію площею 41,149 кв.км. Кількість населен
ня становить 61,0 тис. чол.
Місто розташоване на південному заході України, в південносхідній ча
стині ІваноФранківської області, на лівому березі річки Прут (ліва притока
р. Дунай), на Передкарпатській височинній фізикогеографічній області
Зовнішніх Карпатах, на висоті 243 м над рівнем моря. Рельєф Коломиї рівнин
нотерасний, загальний похил поверхні на схід.
Коломия по периметру міської зони межує зі спілками селян Коломий
ського району. Основна водна артерія — річка Прут, у межах міста в неї
впадають річки Пістинька, Коломийка, Радилівка, Косачівка, Чорний Потік
та ін.
Місто Коломия знаходиться в мальовничому районі — це чудове місце для
проживання, бізнесу, роботи та відпочинку. Помірноконтинентальний, во
логий клімат, прохолодний влітку та м'який взимку, є досить сприятливим для
господарської діяльності населення. Середньорічна температура повітря ста
новить 7,3 0С.
Середнє число безморозних днів в році — 163. Вегетаційний період скла
дає 211 днів. Середньорічна кількість дощових днів у рік становить прибли
зно 100, опадів випадає близько 658 мм.
Коломия — одне зі старовинних міст України. Перша літописна згадка про
місто належить до 1241 року і стосується коломийської солі.
Вивчення речових джерел, що висвітлюють історію Коломиї, підтверджує,
що територія сучасного міста починає інтенсивно заселятися з VII ст. до н. е.
Первісні коломияни займалися землеробством і скотарством, використовую
чи залізні знаряддя праці. З першої половини І тис. н. е. на сучасній території
міста проживають носії культури карпатських курганів, які за своїми ознаками
були пов'язані зі слов'янським етногенезом. Важливими подіями в житті коло
миян позначилися VІ—VІІІ ст.ст., коли на південнозахідному кордоні Київської
центральної держави виникає, розвивається і виконує певні політичні та соці
альноекономічні функції поселення сучасної Коломиї. Усі ці передумови при
звели до створення та становлення Коломиї торговельної, центру посеред
ницької торгівлі на перехресті шляхів із Західної до Східної Європи.
Розвиток міста в епоху середньовіччя мав певні особливості у порівнянні з
іншими подібними містами ЦентральноСхідної Європи. Тут відбуваються
польськошляхецькі сеймики, укладаються міжнародні угоди між Польщею і
Волощиною. Становлення цехового ремесла, привілеї польських королів
сприяли не лише господарському розвитку цілого Покуття, а й піднесенню
Коломиї як його політикокультурного центру. До того ж, як вільне королів
ське місто Польської корони в 1395—1565 рр. Коломия отримала від короля
та сейму певні привілеї на право економічної та зовнішньоекономічної діяль
ності. У 1405 року місту надано магдебурзьке право. Найпоширенішими га
лузями ремесла у Коломиї стають кравецтво, кушнірство, ткацтво, бондар
ство, гончарство, різництво, пекарство. У здійсненні широкомасштабної
торгівлі велику роль відіграло налагодження поштового зв'язку і будівництво
шосейних шляхів.
Згодом Коломия стає другим після Львова центром культурногромад
ського життя Галичини.
Коломия — місто із самобутнім і неповторним колоритом традицій в мис
тецтві й культурі. У місті функціонує чимало закладів культурномистецького
призначення, зокрема:
 Музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття ім. Й. Кобринського,
заснований у 1926 році. У ньому експонуються найрізноманітніші види на
родного мистецтва Гуцульщини, починаючи з XVIII ст. і до наших днів. Тут
представлена різьба та випалювання по дереву, художня обробка металу,
художня кераміка, тканини, вишивки, одяг, писанки, іграшки. У фондах му
зею нараховується понад 25 000 експонатів, в бібліотеці музею міститься
понад 12 000 одиниць мистецького та краєзнавчого характеру. Серед ста
родруків особливо цінними є Святе Письмо (1682 р.), «Пояснення до Єван
гелії» (1782 р.), грамоти ХVII—ХІХ ст.ст., «Хроніка Ступницького» (1671—
1840 рр.) тощо;
 музей писанкового розпису «Писанка» — це унікальна архітектурна спо
руда в центральній частині міста, яка привертає увагу своїм виглядом та пре
красним оформленням у внутрішній частині. Колекція писанкового розпису
налічує кілька десятків тисяч експозицій різного стилю художнього оформ
лення;
 Музей історії міста Коломиї, заснований у 1990 році. Серед понад 17 ти
сяч експонатів та різноманітних виставок заслуговують на увагу велика

кількість наукової, краєзнавчої літератури, монографії, колекція книжкових
видань і періодики початку XIX—середини XX ст., стародруки ХVІІ—ХVІІІ ст.ст.;
 краєзнавчий музей «Просвіта» нараховує близько 2 500 експонатів ре
чей міського побуту з приватної колекції Романа Яворського;
 Коломийський обласний драматичний театр, відроджений наприкінці
1989 року за ініціативою міської ради та місцевої інтелігенції. У період 1939—
1962 рр. тут діяв професійний театр, у якому формувався талант відомого
актора українського кіно Василя Симчича. Сьогодні на фасаді театру відкриті
меморіальні дошки Василеві Симчичу та Іванові Озаркевичу. Саме з іменем
І. Озаркевича пов'язана історія театрального руху на Галичині;
 міський Будинок культури (Народний дім) знаходиться у приміщенні, по
будованому ще у 1892 році. У конференцзалі цього приміщення проходили
концерти, в яких брали участь відома українська співачка Соломія Крушель
ницька, артистка Марія Заньковецька, композитори Микола Лисенко, Денис
Січинський, письменники Василь Стефаник та Наталія Кобринська. У 1912
році І. Франко читав тут свою поему «Мойсей»;
 парк культури і відпочинку ім. Трильовського, який був закладений магі
стратом в першій половині XIX століття і є пам'яткою садовопаркового мис
тецтва;
 парк ім. Тараса Шевченка, закладений у 1897 році коломийськими пе
дагогами і учнівською молоддю.
В Коломиї збережено чимало пам'яток історії та культури.
Найдавнішою пам'яткою архітектури міста є Спаська церква (Благо
віщенська), збудована, як свідчать джерела, в 1587 році. 1775 року в Коло
миї в стилі бароко зведено величний парафіяльний костел, який в 1830 році
частково згорів і був відреставрований в 1895 році. Серед архітектурних па
м'яток варто назвати й наступні: міська ратуша та магістрат, споруджені в
1877 році; костел єзуїтів (нині римокатолицький костел) 1838 р.; гімназія
(тепер ЗОШ № 1), забудова у 1875—1901 рр.; Скарбничий уряд (сьогодні
ЗОШ № 9) — будова 1897 року; приміщення залізничного вокзалу (1866 р.);
Святомихайлівська церква (1855—1873 рр.).
На території міста знаходяться також пам'ятники видатним діячам —
Т. Шевченку, М. Грушевському, С. Бандері, М. Ірчану, К. Трильовському,
А. Міцкевичу та ін. Крім того, в Коломиї працюють художні колективи та вико
навці, знані за межами регіону.
Вигідне географічне розташування, зосередження в районі особливих при
родних ресурсів зі своєрідною флорою і фауною передгірних районів Карпат,
сприятлива екологія, велика кількість пам'яток архітектури різних стилів та
епох, приміська заповідна зона, збережені культурні традиції предків, відомі
мистецькі осередки і мистецькофестивальний імідж, а також історична спад
щина, без сумніву, визначають Коломийщину як туристичне місто.
В даний час у місті функціонує 8 готелів різних форм власності: готель
«Прикарпаття», готель «Писанка», кімната відпочинку ФСК «Локомотив», 2
готелі для військовослужбовців, приватний готель «Золотий лев», готельно
ресторанний комплекс «Коломия», готель «На куті».
Туристичні послуги надають 8 агентств.
Місто Коломия має всі передумови для подальшого розвитку туристичної
індустрії.
Соціальноекономічний стан міста формують промислові підприємства
таких галузей: машинобудівної, електротехнічної та металообробної; лісо
вої, деревообробної та паперової; поліграфічної; легкої; харчової та пере
робної промисловостей, а також промисловості будівельних матеріалів.
На сьогоднішній день економічний потенціал міста представлений 25 про
мисловими підприємствами (враховуючи дочірні підприємства), 11 будівель
ними організаціями, 1 автотранспортним підприємством, 247 підприємства
ми торгівлі непродовольчої групи та 183 підприємствами торгівлі продоволь
чої групи, 120 підприємствами громадського харчування, 140 підприєм
ствами побутового обслуговування населення, 10 діючими ринками. У місті
зареєстровано понад тисячу суб'єктів підприємницької діяльності (юриди
чних осіб), понад 4,8 тис. осіб здійснюють підприємницьку діяльність.
Спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги надходжень до
місцевого бюджету від діяльності малого бізнесу: надходження до бюджету
становлять близько 60,0 % від усіх поступлень.
Реалізація місцевої політики у сфері підприємництва зосереджується на
активізації діяльності щодо підтримки малого підприємництва, впровадженні
єдиної державної регуляторної політики, створенні сприятливого підприєм
ницького клімату та ринкової інфраструктури.

Одна із найдавніших пам'яток архітектури
міста — Спаська церква (Благовіщенська),
яка збудована, як свідчать джерела, в 1587 р.

Гімназія (тепер Коломийська ЗОШ № 1),
забудова 1875—1901 рр.

Костел єзуїтів (нині римокатолицький
костел по вул. І. Франка, 1838 р.)
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Залізничний вокзал, забудова 1866 року

Розвиток підприємництва і малого бізнесу є одним із пріоритетів еконо
мічної політики міської влади. В місті створений і успішно працює бізнес
центр, який допомагає підприємцям у заснуванні власної справи та веденні
бізнесу. Робота бізнесцентру в співпраці з органами місцевого самовряду
вання та громадськими організаціями сприяла значному поліпшенню умов
ведення підприємницької діяльності. Як свідчать результати соціологічного
дослідження у 8ми областях України, місто Коломия посідає одне з перших
місць за сприянням міської влади в розвитку підприємництва.
У місті реалізовується ідея громадської підтримки розвитку у вигляді про
ведення «круглих столів», громадських слухань, публічних обговорень з най
важливіших питань життєдіяльності громади. Проходять вони за широкої
участі представників влади, бізнесу, депутатів, громадських та політичних
організацій.
З метою спрощення процедури реєстрації підприємців створена і успіш
но працює Реєстраційна палата за принципом «єдиного вікна». Для приско
рення видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної
єдності працює Дозвільний центр, який видає різного роду дозвільні доку
менти суб'єктам підприємницької діяльності.
В місті проведено ряд заходів економічного розвитку громади з питань
розробки стратегії соціальноекономічного розвитку міста, визначено основні
проблеми та пріоритети розвитку, сформовано бази даних суб'єктів
підприємницької діяльності.
В період 2003—2004 рр. у місті працював проект «Участь громадськості у
визначенні пріоритетів соціальноекономічного розвитку міста Коломиї» за
підтримки Міжнародного центру перспективних досліджень, Українського
центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова та фінансової
підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Було проведено публічні об
говорення на тему: «Пріоритети розвитку міста Коломиї», участь у яких взяли
різні групи, зокрема представники влади, житловокомунального господар
ства, група гуманітарної сфери, політичні партії, громадські організації та
об'єднання, представники громади.
За результатами соціологічного опитування, публічних обговорень, кон
сультацій з експертами та підсумками науковопрактичної конференції було
розроблено аналітичний документ «Пріоритети розвитку міста Коломиї». В
рамках проекту учасниками публічних обговорень було сформовано бачен
ня наступного змісту: «Коломия — туристичний, бізнесовий, освітньокуль
турний центр з високими соціальними стандартами».
Пріоритетними напрямками розвитку економіки міста Коломиї є:
 місцева промисловість;
 малий бізнес;
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 туристична індустрія;
 комунальне господарство.
Формування позитивного інвестиційного іміджу міста Коломиї — головне
завдання, яке стоїть перед владою та громадськістю на сьогодні. Саме від
уміння налагоджувати взаємовідносини з потенційними інвесторами та заці
кавленість у максимально ефективному використанні наявних переваг і силь
них сторін у залученні інвестиційного капіталу залежить вкладання ресурсів
в економіку м. Коломиї.
Загальний обсяг іноземних інвестицій, які надійшли в економіку міста Ко
ломиї на 01.04.2006 року склав 4,6 млн дол. США. Іноземні інвестори най
більше вкладають капітал у харчову промисловість та виробництво з дере
вини. Основна частина іноземних інвестицій надходить з Ізраїлю, Сполуче
них Штатів Америки та Німеччини.
Промисловими та комунальними підприємствами міста з метою залучення
до співпраці потенційних інвесторів розроблені інвестиційні пропозиції. Дана
інформація поширена серед ділових кіл міста та області.
Інвестиційні пропозиції спрямовані на впровадження нових технологій
виробництва сільськогосподарської техніки, освоєння нових технологій ви
готовлення електротехнічної продукції, виготовлення навчального обладнан
ня, введення нових технологій у харчовій промисловості, виробництво висо
коефективних технологій паперової продукції, впровадження енергозбері
гаючих технологій, переробку, утилізацію та знешкодження побутових
відходів тощо.
Спосіб залучення інвестицій пропонується у вигляді створення спільних
підприємств, участі у спільному виробництві, інвестиційних вкладень, надан
ня грошових або товарних кредитів. Розглядаються також інші пропозиції на
взаємовигідних умовах.
Очікуються наступні результати залучення інвестиційних вкладень:
 створення нових робочих місць та вирішення питань зайнятості насе
лення;
 збільшення обсягів промислового виробництва;
 впровадження інноваційних видів продукції;
 розширення номенклатури продукції;
 підвищення рівня якості конкурентоспроможності продукції та послуг;
 вирішення проблем соціальноекономічного розвитку, зокрема щодо
енергозабезпечення та комунальної сфери;
 реалізація комплексу заходів щодо забезпечення ефективної роботи
підприємств машинобудівної та металообробної промисловості, обробки
деревини та виготовлення виробів з неї, целюлознопаперової промисло
вості та видавничої справи, легкої промисловості.
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На порозі бойківського краю обабіч гірської річки Сукіль, в гірській улого
вині на висоті 400 м над рівнем моря розташувалось місто Болехів.
Болехів, Волохів — котре з цих понять є визначальним у походженні на
зви, важко сказати, бо виникнення міста Болехова сягає в глибину століть.
Перша письмова згадка про місто Болехів датується 1371 роком. У 1603 році
місту було надано магдебурзьке право. З кінця XIV по другу половину XVIII сто
ліття Болехів входив до складу Польського королівства, з 1772 року — до складу
Австрії, а з1919 року — знову до Польщі. Після війни Болехів став районним
центром, який було ліквідовано 1964 року.
Болехів здавна був відомий, як торговий, солевидобувний, шкірооброб
ний та деревообробний центр. В місті працювали мануфактурні виробниц
тва: дублення шкіри, швацькі, сукновальні, ткацькі майстерні, млини, з кінця
ХІХ ст. розвивалась деревообробна промисловість.
З жовтня 1993 року Болехів набуває статусу міста обласного значення.
Воно розташоване на окраїні ІваноФранківської області, межує з
Львівською областю, на 9 км віддалене від відомого курорту Моршин. Через
місто проходять автомагістралі загальнодержавного значення Стрий—Бо
лехів—ІваноФранківськ—Чернівці та обласного значення Болехів—Козакі
вка (дорога веде до Поляницького регіонального ландшафтного парку та ком
плексної пам'ятки природи загальнодержавного значення «Скелі Довбуша»),
дільниця Львівської залізниці Стрий—Болехів—ІваноФранківськ, а також
транзитний нафтопровід «Долина—Дрогобич» і одна з найбільших у світі лінія
електропередач ЛЕП750.
Територія міської ради становить 300,9 кв.км.
У підпорядкуванні міської ради перебувають шість сільських рад: Гузіїв
ська, Козаківська, Міжрічанська, Підберезька, Поляницька, Тисівська, а та
кож 11 сіл. На території Болехівської міської ради мешкає 21,2 тис. осіб, зок
рема в місті Болехові — 10,6 тис. осіб.
В Болехові проживали та творили відомі діячі літератури, історії та культу
ри: посол до австрійського парламенту о. І. Озаркевич, письменники Н. Коб
ринська і Є. Петрушевич, єврейський історик Дов Бер, лікармеценат К. Іка
лович, скульптори М. Черешньовський і М. Гаврилко, педагог, автор перших
підручників з математики українською мовою О. Савицький, краєзнавець
Р. Скворій, поетдисидент, священик Я. Лесів. Часто відвідували Болехів Іван
Франко, Іван Павлик та інші діячі літератури.
На Болехівщині діє 11 бібліотек (з них 9 сільських), 10 закладів культури клуб
ного типу, з яких 9 — у сільській місцевості. Найкращим сільським закладом з
культурнопросвітницької роботи є клуб с. Підбереж. Тут проводиться багато
різноманітних масових заходів, працюють гуртки художньої самодіяльності.

Скелі Довбуша в Бубнищі

Народний дім міста Болехова репрезентують народні аматорські ансамблі
«Народні джерела» та «Горицвіт».
В місті функціонують Державний музей історії міста Болехова та Музей
Наталії Кобринської. Візитерами музеїв є не тільки наші земляки, але й гості
зі США, Канади, Англії, Німеччини, Польщі, Ізраїлю, Італії, Росії. Постійно
відвідують експозиції туристи з Моршина та Трускавця.
Серед визначних пам'яток історії та культури Болехівщини можна назвати
пам'ятники Володимиру Великому, Наталії Кобринській, Соломії Крушель
ницькій, Юрію Мушаку, пам'ятник Невідомому солдатові та ряд інших. Важ
ливим об'єктом культурного значення є пам'ятка архітектури — синагога, збу
дована в кінці ХІХ століття. В даний час приміщення потребує капітального
ремонту.
На території Болехівської міської ради діють дитяча школа мистецтв, ди
тяча юнацькоспортивна школа, 8 загальноосвітніх шкіл І—ІІІ ступенів, 4 дош
кільних заклади, Прикарпатський лісогосподарський коледж.
Економіка м. Болехова представлена наступними галузями матеріально
го виробництва: промисловістю, лісовим господарством, рибним господар
ством, торговельним обслуговуванням населення.
Провідною галуззю економіки міста, в якій сконцентрована більша части
на виробничих фондів і де зайнята значна кількість населення, є обробна
промисловість.
Основними промисловими підприємствами міста є: ВАТ «Шкіряник»,
ВТ ТзОВ «Елрун», ТзОВ «Світ шкіри», ТзОВ «Болехівський завод будівель
них матеріалів», ДП «Болехівський лісгосп» та СП ТзОВ «Кутська лісова ком
панія».
Чисельність працівників, зайнятих у всіх сферах економічної діяльності
міста Болехова, складає 2,8 тис. осіб, у т. ч. в промисловості — 0,9 тис. осіб.
Питома вага працівників промисловості становить 37 % зайнятого населен
ня міста. В середньому за рік у місті виробляється промислової продукції на
58 млн грн.
Найбільшу питому вагу у виробництві займає легка промисловість — 79,5 %
(ВАТ «Шкіряник» — 51,2 %, ТзОВ «Світ шкіри» — 22,5 % та ВТ ТзОВ «Елрун» —
5,8 %). Основною спеціалізацією є випуск шкірсировини.
Майже 6,3 % загального обсягу промислового виробництва міста припа
дає на продукцію деревообробної галузі (ДП «Болехівський лісгосп» та
СП ТзОВ «Кутська лісова компанія»).
Промисловість будматеріалів, до якої відноситься ТзОВ «Болехівський за
вод будматеріалів», виробляє стінові матеріали (цеглу). Питома вага проми
словості будматеріалів складає 14,2 % загального обсягу промислового ви
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робництва міста. Середньорічний випуск цегли становить 13,0 млн штук.
Зовнішньоекономічна діяльність характеризується перевагою експорту
над імпортом (коефіцієнт покриття — 2,4). Із загальної суми експорту 91 %
продукції поставляється у країни Європи, в тому числі 60 % — до Італії, 20 % —
у Словаччину. Із загальної суми імпорту 86 % продукції припадає на країни
Європи, в тому числі 62 % — на Італію. Серед груп товарів, які експортують
ся, вагому частку займає шкіряна сировина (45 %), деревина та вироби з де
ревини (47 %).
Протягом 2003—2005 років в економіку міста вкладено понад 2 млн дол.
США прямих іноземних інвестицій. Найбільші обсяги інвестицій надійшли з
Ізраїлю та Італії.
На території міської ради зареєстровано 117 СГД — малих підприємств
(юридичних осіб) та 885 фізичних осіб.
Малі підприємства працюють майже у всіх сферах економіки: у торгівлі,
промисловості, будівництві, в лісовій та рибній галузях. У структурі малого
бізнесу і надалі переважає торгівля та громадське харчування.
Основним видом діяльності суб'єктів господарювання, зайнятих у галузі
промисловості, є деревообробка. Ними виготовляються пиломатеріали, ла
мелі гнуті клеєні, шпон струганий, столярна плита, євровікна та двері дерев'я
ні, меблі.
Сільськогосподарські угіддя на території Болехівської міської ради зай
мають 9,3 тис. га. Основна частина угідь припадає на орні землі, 27 % займа
ють пасовища, 24 % — сіножаті, 2 % — багаторічні насадження. У володінні
громадян знаходиться 5,67 тис. га землі.
Оскільки значна частина території Болехівської міської ради розташована
в гірській місцевості, то більша половина обсягів сільськогосподарського
виробництва (76 %) припадає на продукцію тваринництва.
На Болехівщині виробництво більшості видів сільськогосподарської про
дукції сконцентроване в індивідуальних підсобних господарствах населення.
Медичну допомогу на території Болехівської міської ради надають: Боле
хівська центральна міська лікарня, Поляницька сільська лікарська амбулато
рія, 8 фельдшерськоакушерських пунктів.
Болехівська центральна міська лікарня містить 100 ліжок стаціонару та
поліклінічне відділення на 200 відвідувань в день.
Одним із пріоритетних напрямків соціальноекономічного розвитку Боле
хівщини є туризм.
На території Болехівської міської ради знаходиться декілька об'єктів, які є
предметом зацікавлення туристів. Це комплексна пам'ятка природи загаль
нодержавного значення «Скелі Довбуша», Поляницький регіональний ланд
шафтний парк, озеро Гірське. Цікавим туристичним об'єктом є найвища в
регіоні гора Магура (1 365 м), біля підніжжя якої були розташовані старшин
Памятник Івану Франку
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ська школа «Олені» групи УПАЗахід та підстаршинська школа «Беркути».
Скелі Довбуша — неповторна пам'ятка природи, архітектури, скельний і
печерний комплекс періоду раннього середньовіччя, розташований побли
зу села Бубнище Болехівської міської ради. Унікальні природні умови, непе
ревершені за красою скелі вражають своєю величністю та неповторним ланд
шафтом. В скелях є три печери чітких геометричних форм. Народні перека
зи пов'язують історію цих печер з перебуванням тут народного месника Олек
си Довбуша. В районі комплексу «Скелі Довбуша» туристи мають можливість
здійснити прогулянки на конях (верхи або на спеціально обладнаних брич
ках чи санях).
Оригінальним у геоботанічному і ландшафтному відношенні є гірський
масив у межах Сколівських Бескидів — Поляницький регіональний ланд
шафтний парк. Майже 80 % території зайнято лісами: у заповідній зоні знач
ну площу займають чисті букові насадження віком від 60 до 160 років; не
значна частка належить мішаним ялицевобуковим та буковосмерековим
лісам.
На території парку знаходиться гідрологічна пам'ятка природи місцево
го значення озеро Гірське. Озеро карстового походження, розташоване на
висоті 700 метрів над рівнем моря, площа — 0,75 га, глибина — 18 метрів.
Місто є привабливим для інвестицій, тут великий ринок праці. Міська вла
да всіма можливими методами сприяє інвесторам у становленні їхнього
бізнесу, особливо тим, хто створює нові робочі місця.
Перспективи розвитку території — в розбудові інфраструктури туризму
на базі скель Довбуша, озера Гірське, гірських сіл Козаківка, Поляниця, Буб
нище, Сукіль, Буковець, а також у піднесенні легкої та деревообробної про
мисловості.
З метою залучення вітчизняних та іноземних інвестицій розроблено два
інвестиційні проекти:
 проект «Створення туристичнорекреаційної зони «Скелі Довбуша» на
території Болехівської міської ради»;
 проект «Організація сільського зеленого туризму».
Ідея проекту «Створення туристичнорекреаційної зони «Скелі Довбуша»
на території Болехівської міської ради» полягає у будівництві об'єктів для про
живання, відпочинку та розваг, оглядових та спортивних майданчиків, канат
ної дороги, розвитку зимових видів спорту, організації кінних та пішохідних
туристичних маршрутів.
Інвестиційний проект «Організація сільського зеленого туризму» розроб
лений з метою сприяння розвитку сільського зеленого туризму на Болехів
щині як одного з важливих напрямків розвитку гірського краю.
Умовами залучення інвестицій є кредит та спільне підприємство. В ре
зультаті реалізації даних проектів будуть створені нові робочі місця.
Пам’ятник жертвам комуністичного терору
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Перша історична згадка про Яремче датується 1787 роком. Місто почало
розвиватись після будівництва у 1894 році залізниці Станіслав—Яремче—Во
рохта—Рахів — ця залізниця, прокладена в складних гірських умовах з чи
сленними кам'яними мостами і тунелями, є пам'яткою інженерного мистецтва.
Протягом ХІХ століття чисельність населення на околицях Яремче зросла:
чудові краєвиди, водоспади, скелі, родючість землі — усе це приваблювало
все нових поселенців. Яремче розвивалось як дачне містечко, куди приїжджа
ли відпочиваючі з Відня, Варшави, Кракова, Львова та інших міст. З часом
курорт Яремче профілюється як кліматологічний.
В 1977 році Яремче отримує статус міста обласного підпорядкування. До
нього віднесені населені пункти Дора, Ямна, Микуличин, Татарів, Яблуниця,
Ворохта, Вороненко, Поляниця. Сьогодні чисельність постійного населення
складає 21,6 тис. чоловік при густоті населення 33 чол./кв.км.
Загальна площа території Яремчанщини — 0,66 тис. кв.км. Географічно вона
охоплює південнозахідну частину ІваноФранківської області, в центрі Україн
ських Карпат у межах гірських формувань Горган, ПокутськоБуковинських
Карпат та Чорногори. Основною річковою артерією на території міськради є
річка Прут, витоки якої знаходяться на північних схилах Чорногори на висоті
понад 1 750 м. Швидкість ріки складає 1,5—3 м/сек. Найбільші притоки Пруту —
Прутець Яблуницький, Жонка, Кам'янка, Піга, Прутець Чемегівський.
Загальний земельний фонд становить 65,66 тис. га. З них використову
ються для ведення сільського господарства 10,7 %. Структура земельного
фонду виглядає наступним чином: рілля — 664 га, сіножаті — 3 278 га, пасо
вища — 2 773 га, багаторічні насадження — 234 га.
У природноресурсному потенціалі міста центральне місце посідають
лісові ресурси. Близько 87 % території Яремче вкрито лісами.
Природний склад лісів досить багатий та різноманітний і представлений
цінними промисловими породами, в основному буковоялицевосмереко
вими, а на висоті 1 100—1 200 м — смерековими. Букові ліси з домішкою
явора, ясена, ялиці та смереки поширені на схилах до 500—600 м.
У надрах Яремче залягають запаси нафти і газу. Найбільші родовища роз
міщені в с. Микуличин, мікрорайоні Дора та с. Татарів. Яремчанщина також
багата на запаси сировини для виготовлення будівельних матеріалів (піско
вик, гравій, менілітові сланці).
На території міста Яремче розвідано води таких типів: слабомінералізо
вана гідрокарбонатнонатрієва із підвищеним вмістом органічних речовин
(типу «Нафтуся»), хлориднокарбонатнонатрієва малої мінералізації (типу
«Брусницька», «Миргородська»), мінеральна вода, хімічний склад якої на
ближений до Моршинської.
Майже половина території Яремчанської міськради — 31 тис. га — розта
шована в межах Карпатського державного природного національного парку
(ДПНП) — першого в Україні природного парку, який було утворено в 1980 році.
Загальна площа парку — 50,3 тис. га. Основною метою його створення є збе
реження унікальних для Центральної Європи природних ландшафтів, що
відзначаються багатим генофондом, наявністю рідкісних пралісових екоси
стем і значним рекреаційним потенціалом, а також сприяння підтриманню
екологічного балансу в регіоні.
Місто має налагоджений зв'язок (залізничний та автомобільний) з іншими
містами України і закордону. Відстань (автошляхом) від м. Яремче до Києва —
570 км, до ІваноФранківська — 65 км, Румунії — 80 км, Угорщини, Словач
чини, Польщі — близько 180 км.
Територія Яремчанської міської ради — один з найважливіших рекреацій
них районів Карпатського регіону та України в цілому.
На теренах Яремчанщини зосереджено ряд пам'яток історії та культури
загальнодержавного і місцевого значення.
Під час Першої та Другої світових війн Карпати були театром бойових дій,
що призвело до руйнації деяких будинків та вілл, а також кам'яного мосту —
акведука через р. Прут в Яремче. Але частина споруджень залишилася не
ушкодженою. Деякі з них сьогодні мають історичну та художню цінність.
Пам'ятками архітектури є церкви Різдва Богородиці (XVII cт.) та Петра і Пав
ла (30ті роки XX ст.) у Ворохті, церква Пресвятої Трійці XVII cт. у Микуличині,
церкви Св. Пророка Іллі (30ті ХХ ст.) та Архістратига Михаїла (XIX ст.) в Дорі,

церква Успіння Богородиці в Яремче (XIX ст.), церква Івана Милостивого в
Ямній (1840 р.).
Оригінальністю і високим художнім рівнем відзначаються споруди ряду
рекреаційних об'єктів: санаторійпрофілакторій «Яремче» (м. Яремче), ресто
ран «Гуцульщина» (м. Яремче), база відпочинку «Карпати» (м. Яремче), база
відпочинку «Легенда» (мікрорайон Дора), ресторанготель «Беркут» (с. Яб
луниця) та ін.
Функціонують Крайовий музей визвольних змагань та Музей імені мит
рополита Шептицького у м. Яремче.
Населення краю зберегло народні звичаї та обряди, найбільш цікавими з
яких є гуцульська «Розколяда», Андріївські вечорниці, Водохрестя, купальське
свято «Гуцульська берегиня» тощо.
Яремчанщину неодноразово відвідували такі відомі особистості, як Іван
Франко, Б. Лепкий, М. Коцюбинський, О. Кульчицька, С. Людкевич, І. Вільде
та ін.
Яремче — регіон традиційно туристичний. В даний час на території міста
функціонує 31 туристичнорекреаційний та спортивний заклад, загальною
потужністю 3 872 місць. Окрім цього, у сфері приватного зеленого туризму
послуги з проживання надають 107 садиб на 1 120 місць, що дає можливість
нарощувати лікувальнооздоровчі, туристичні, спортивні послуги, в тому числі
й для іноземних туристів.
Супутньою сферою туризму є сфера послуг. Яремче — чудове місце для
здійснення походів та піших прогулянок. Популярними є велосипедні та кінні
тури, сплавлення по гірських ріках на плотах та каное, полювання та рибо
ловля. В місті розроблено 22 пішохідні маршрути, які проходять територією
Карпатського національного природного парку, Ворохтянського та Деля
тинського держлісгоспів.
Рельєф території та тривалість снігового покриву сприятливі для розвит
ку різних видів гірськолижного спорту. Серед найбільш знаних місць для зи
мових видів спорту можна назвати:
 м. Яремче: малі підйомники;
 с. Яблуниця: канатнокрісельні та бугельні підйомники на горі Коза, Ми
кулінка.
 смт Ворохта: комплекс трамплінів, дві підвісні канатнокрісельні доро
ги, одна з яких веде до лижного стадіону;
 с. Поляниця: гірськолижний комплекс «Буковель». До послуг відпочива
ючих 20 000 м трас, 7 канатних доріг, 5 мультиліфтів. Біля підніжжя підйом
ників знаходяться прокатні пункти з лижним спорядженням, сноубордами,
сноумобілями та сноутюдами. На території «Буковеля» розміщені колиби,
ресторан, піцерія, сауна, фітнесцентр, ігровий зал, парковка.
В усіх центрах необхідне спорядження та уроки катання на лижах можна
замовити на місці. Послуги прокату спортивного спорядження в регіоні на
дають 32 cуб'єкти підприємницької діяльності.
На території Яремчанської міської ради задіяно у виробництві п'ять про
мислових підприємств, зокрема: СП ТзОВ «Ворохтянська лісова компанія»,
ТОВ «Татарівський лісозавод», СП ТзОВ «ВестВуд», ПП «Керманич і К», ПВКФ
«Скем».
Пріоритетними галузями розвитку економіки є:
 сприяння розвитку підприємництва;
 всесторонній розвиток туризму й інших видів господарської діяльності,
які тісно з ним пов'язані, а саме торгівлі та сфери послуг;
 реформування житловокомунального господарства.
Місто Яремче належить до групи інвестиційно привабливих регіонів Ук
раїни. Привабливість інвестиційного клімату Яремчанщини зумовлена низ
кою факторів, а саме:
 створено комплексний потенціал для розвитку всіх складових рекреа
ційної індустрії: кліматолікування, туризму, гірськолижного спорту, санатор
нокурортного оздоровлення, відпочинку;
 наявний промисловий потенціал і перспективи його розвитку;
 високий ступінь орієнтації економіки регіону на експорт;
 розвинута інфраструктура транспорту і зв'язку;
 розвинута деревообробна галузь.

Готель «Говерла»

Пансіонат «Первоцвіт»

Ресторан «Первоцвіт»

Туристичний комплекс «Буковель»
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У мальовничому куточку ІваноФранківщини — передгір'ї українських
Карпат, на південний захід від обласного центру розташований Богородчан
ський район. Населення — 68,9 тис. чоловік, густота населення — 86 чол.
на 1 кв.км. Площа — 798,95 кв.км, що становить 5,7 % території Івано
Франківської області. Кількість населених пунктів району — 41, в тому числі
сіл — 39, селищ — 2.
Богородчанщина межує з Тисменицьким, Надвірнянським, Рожнятівським
і Калуським районами області та Закарпаттям.
Клімат району помірноконтинентальний, вологий, з прохолодним літом
та м'якою зимою. Середньолипнева температура у рівнинній частині стано
вить +18 градусів, у гірській — від +12 до +16 градусів, середньосічнева 4,
6 градусів відповідно.
Адміністративним центром району є селище міського типу Богородчани,
яке знаходиться за 18 км від ІваноФранківська. Перша письмова згадка про
Богородчани належить до 1441 р. Статус міста отримано в 1631 р.
Богородчанський район має цікаву і багату історію. Про давність заселен
ня цього краю свідчать результати археологічних розкопок на території села
Старуні, в результаті яких тут виявлено десять стоянок первісних людей. Окрім
цього, археологами в 1907 та 1929 роках знайдені залишки мамонта і носо
рога, скелети котрих зберігаються в музеях Кракова та Львова. Проживали
на території підгірського краю і племена часів трипільської культури (сере
дини IV—кінця III тисячоліття до нашої ери).
В перших століттях нашої ери на берегах Золотої Бистриці жили слов'янські
племена білих хорватів. Поблизу сіл Грабовець і Горохолино виявлено рештки
городищ давньокиївського періоду.
1848 рік, відомий в історії як «весна народів», приніс Галичині звільнення
від кріпацтва.
Перша світова війна залишила важкий слід на Богородчанській землі. Май
же в кожному селі діяли Січові стрільці. Так, зокрема, богородчанин Теодор
Мартинець, сотник УГА, 1 листопада 1918 року вперше підняв над львівською
ратушею синьожовтий прапор.
Саме на теренах району, в Чорному лісі, базувалися бойові загони УПА під
командуванням полковника Різуна, тут прославився і майор Сокіл — Костян
тин Петер.
Немає такого села на Богородчанщині, яке б не пройшло випробування
пеклом Другої світової війни, сталінським режимом. Люди не корилися, чи
нили шалений опір. Останнім актом непокори комуністичній системі було са
моспалення богородчанця Олекси Гірника в Каневі.
На території Богородчанщини чимало архітектурних пам'яток. Так, осібно
стоїть в історичному літописі краю чоловічий монастир Манявський скит, за
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снований шляхтичем із Княгинина Йовом Княгиницьким. Після закриття ця
споруда довший час була в занепаді й стояла пусткою. В 1980 році скит відре
ставрували і перетворили на музей. З 1996 року тут знову відкрито діючий
монастир, в якому є і монахи, і послушники. У 2002 році на території скита
збудовано нову Воздвиженську церкву, де нині проводяться богослужіння.
Поблизу монастиря знаходиться славнозвісний Блаженний камінь, куди, як і
до самого монастиря, проліг туристський путівець.
Досі в Росільній зберігається церква Святих Апостолів Петра і Павла, збу
дована ще на початку XVII століття. Ця дерев'яна споруда зведена без жод
ного цвяха.
Відомий Богородчанський район і літньою резиденцією єпископа Гната
Хомишина, який у 2001 році беатифікований Ватиканом, — домініканським
костелом в смт Богородчани.
На території краю знаходиться унікальний природний об'єкт — Манявський
водоспад (висота падіння води — 16 метрів), який є одним з найвищих у Кар
патах.
Район має ще один унікальний природний об'єкт — це диво природи, єди
ний в Україні постійно діючий вулкан, який знаходиться в с. Старуня.
В Богородчанському районі працюють такі музеї: Музей етнографії і по
буту в с. Саджава, де зібрано понад 3 тисячі експонатів; відділ обласного
краєзнавчого музею в смт Солотвин, заснований педагогомкраєзнавцем
О. А. Феданком у 1958 р.
Цікавим і насиченим є культурномистецьке життя краю.
В Богородчанському районі налічується 36 клубних закладів, 40 бібліо
тек, 3 музичні школи. В них працює 267 клубних формувань, в яких бере участь
3 901 учасник. При цьому 21 колектив має звання «Народний аматорський».
У кожному закладі культури відбуваються урочистості з нагоди злуки ук
раїнських земель в єдину Українську державу, тематичні вечори «Сила вели
кої злуки». Традиційними у районі святами є:
 свято духовної пісні,
 фестиваль авторської пісні та співаної поезії «Червона Рута»,
 фестиваль молодіжної популярної пісні «Співаю тобі, Україно»,
 конкурс стрілецької і повстанської пісні.
В районі започаткована і проводиться мистецька акція «Мистецтво одного
села». Цікаво і змістовно відбувались масові заходи до Шевченківських днів.
Широко відзначаються річниці від дня народження Л. Українки, І. Франка.
Основними економічними складовими соціальноекономічного розвит
ку району є галузь промисловості, сільське господарство, мале підприєм
ництво.
Основними бюджетоутворюючими підприємствами економіки району
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виступають підприємства УМГ «Прикарпаттрансгаз», а саме:
 Богородчанське лінійне виробниче управління магістральних газопро
водів, яке займається транспортуванням газу;
 Богородчанське виробниче управління підземного зберігання газу, ос
новною функцією якого є забезпечення надійності транзиту газу на експорт
магістральними газопроводами;
 Богородчанське тепличне господарство, котре займається вирощуван
ням та реалізацією сільськогосподарської продукції.
Промисловість є однією з провідних галузей економіки Богородчанщини.
Пріоритетною в районі вважається деревообробна промисловість — вона
займає одне з провідних місць на загальнодержавному рівні. Ця галузь од
нією з перших в районі досягла стабілізації і протягом останніх років наро
щує обсяги товарної продукції.
До підприємств деревообробної промисловості належать: Солотвинський
держлісгосп, Дзвиняцька філія ТзОВ «Уніплит», ТзОВ «Олпол».
На території району розвивається і добувна промисловість, яку представ
ляє ДП «Богородчанинафтогаз». Підприємство займається введенням в ек
сплуатацю старих нафтових родовищ, відновленням ліквідованих свердло
вин з метою видобутку на території регіону нафти.
Машинобудівна галузь району репрезентована Солотвинським дочірнім
підприємством «Промекс» ВАТ «ІваноФранківськпромприлад». Дане
підприємство займається виробництвом комплектуючих частин промисло
вох лічильників газу.
Харчову галузь рагіону представляють: ТзОВ «Богородчанський молоко
завод», який займається заготівлею і виробництвом молока та молочної про
дукції; ПП «Ольва», котре спеціалізується на заготівлі й виробництві м'яса;
КП «Укрпродсервіс», основний профіль якого — випічка хліба і хлібобулочних
виробів. Випічкою хліба і хлібобулочних виробів в районі займається 9 пека
рень (власність приватних підприємств, а також підприємцівфізичних осіб).
У сфері малого підприємництва функціонує 160 діючих малих підприємств
та 1 825 підприємцівфізичних осіб.
В сільськогосподарському виробництві зайнята третина населення райо
ну. Площа сільськогосподарських угідь краю становить 31 936 га, з них ріллі —
18 556 га, пасовищ — 5 843 га, сінокосів — 3 355 га, багаторічних насаджень —
441 га. Ліси складають 41 643,5 га; водойми — 775,2 га.
Пам’ятник Тарасу Шевченку
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Виробниками сільськогосподарської продукції в районі є 17 фермерських
господарств, 1 сільськогосподарський кооператив, 2 товариства з обмеже
ною відповідальністю.
Галузь туризму є однією з найбільш перспективних сфер економіки Бого
родчанщини. Регіон має необхідні передумови для її розвитку: природно
кліматичний потенціал, мальовничі краєвиди, цілющі мінеральні джерела,
чисте повітря гірських лісів, унікальні архітектурні пам'яткі, мережу рекреа
ційних закладів (2 готелі, 4 санаторнокурортних заклади, 10 закладів гро
мадського харчування).
Однією з найбільших перспектив розвитку району являється гірськолиж
ний туризм. Є можливість встановлення підйомників в смт Солотвин, в селах
Космач, Луквиця, Пороги, Гута. Це дасть поштовх для створення взаємо
зв'язаної туристичної інфраструктури району в гірській місцевості, що, в свою
чергу, призведе до подальшого розвитку, для якого необхідно буде обов'яз
кове створення нових туристичних, культурних та інших об'єктів.
На базі табору «Чота крилатих» у с. Луквиця є можливість займатися авіа
моделізмом, дельтапланерним та парапланерним спортом.
Стратегічний напрям розвитку району — досягнення високих і стабільних
соціальноекономічних показників, які можуть реалізовуватися завдяки інве
стиційній політиці. З цією метою розроблено інвестиційний план реалізації
стратегії розвитку району за пріоритетними напрямками:
 туристичнорекреаційний напрямок. По цьому напрямку розроблено 3
інвестиційні проекти, згідно яких потреба в інвестиціях складає 1,5 млн грн.;
 напрямок сільськогосподарського виробництва: розроблено 4 інвес
тиційні проекти, потреба в інвестиціях складає 1,3 млн грн.;
 напрямок деревообробної промисловості: розроблено 2 інвестиційні
проекти, потреба в інвестиціях складає 1,0 млн грн.;
 напрямок розширення виробництва будівельнооздоблювальних матеріалів:
розроблено 1 інвестиційний проект, потреба в інвестиціях складає 1,5 млн грн.
Накопичений століттями господарський досвід, працелюбність і тради
ційно висока ділова активність місцевого населення, створена поколіннями
промислова і сільськогосподарська база, розвинутий малий і середній бізнес
при активному залученні інвестицій дадуть можливість значно наростити об
сяги виробництва в районі, створити нові робочі місця, а разом з тим, покра
щити соціальноекономічний рівень розвитку району.
Манявський водоспад
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Адміністрація
Верховинського району
787000, ІваноФранківська обл.,
смт Верховина, вул. Івана Франка, 20,
тел.: (03432) 21242, 21353
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Верховинський район об'єднує 43 населених пункти і розташований у
найбільш високогірній південній частині ІваноФранківської області. Терито
рія району становить 1,26 тис. кв.км. Населення — 29,6 тис. осіб, причому
міського населення 5 471 тис. чол., а сільського — 24 127 тис. чол.
На заході район межує із Закарпатською областю, на північному заході — із
Надвірнянським, на півночі — з Косівським районами ІваноФранківської об
ласті, на сході — з Чернівецькою областю, на півдні та південному заході — з
Румунією. Відстань до обласного центру — 150 км.
Адміністративним, господарським і культурним центром району є селище
міського типу Верховина (620 м н. р. м.), розташоване на березі р. Чорний
Черемош, за 150 км від обласного центру і за 31 км від залізничної станції
Ворохта.
Верховинський район утворений в 1966 році. У письмових джерелах се
лище Верховина (до 1962 року — село Жаб'є) вперше згадується в 1424 році.
За давніх часів місцеві жителі займалися скотарством, мисливством і част
ково землеробством.
Рельєф району — це гірська місцевість з пониженнями по річкових доли
нах. На території району знаходяться найбільші вершини Східних Карпат, а
також друга за висотою нашої країни гора — Піп Іван (2 020 м). Майже вся
територія вкрита лісом.
Клімат району помірно континентальний із порівняно м'якою зимою, у ви
сокогір'ях природні й кліматичні умови набагато суворіші.
Річки району відносяться до типу гірських річок. Основною рікою є Чере
мош з притоками. 86,1 тис. га займають землі лісового фонду.
Лісистість району становить 68,6 %. Лісова рослинність представлена в
основному смерекою, ялицею, буком та сосною гірською. Із трав'янистих
рослин в лісах переважають кислиця, брусниця, зелені мохи та ін. Флора ра
йону багата на реліктові види, тобто залишки рослинного світу давніх часів.
Серед третинних — сосна кедрова європейська, різні види гірських осик, а
також представники Червоної книги України — арніка гірська, тирлич жов
тий, родіола рожева, баранець звичайний, любка дволиста та інші.
Завдяки географічному положенню та специфіці природнокліматичних
умов район відзначається своєрідною і досить багатою та різноманітною фа
уною. Характерними представниками є олень благородний, козуля євро
пейська, дикий кабан, ведмідь, глухар, різні види плазунів, земноводних, риб.
Верховинський район — визнаний лікувальнооздоровчий центр. Саме
Верховина є найбільш багатим на мінеральні води регіоном України. Тут зна
ходиться понад 100 джерел мінеральних вод, при цьому 10 досліджених дже
рел мінеральних вод за своїми лікувальними якостями та хімічним складом
близькі до знаменитих кавказьких мінеральних джерел «Нарзан».
Народногосподарський комплекс району сформований у відповідності з
його природними ресурсами та умовами: його основу складає лісове госпо
дарство, деревообробна галузь і сільське господарство. Промисловий по
тенціал району зосереджений на деревообробній і харчовій промисловості.
Зокрема, провідними підприємствами галузі в районі є районний лісгосп,
ДП «Гринявське лісове господарство», ВАТ «Компанія «Верховина» та ДП
«Верховинське лісове господарство». Деякі підприємства району, наприклад,
ТзОВ СП «Крона», ВАТ «Компанія Верховина» займаються інноваційною діяль
ністю, впроваджуючи у виробництво виготовлення каліброваних стінових
брусів, фальшбрусів та вагонки радіусної.
Агропромисловий комплекс району об'єднує 87 фермерських госпо
дарств, близько 12 тис. індивідуальних господарств, приватне сільського
сподарське підприємство «Надія», товариство з обмеженою відповідальні
стю «Водограй», підприємство «Заготівельник» та ряд підприємців, що на
дають послуги в аграрній галузі.
Площа земель району складає 125,4 тис. га, з них вкриті лісом площі ста
новлять 89,5 тис. га, сільськогосподарські угіддя — 32,2 тис. га (зокрема,
площа ріллі — 0,87 тис. га, сінокосів — 12,0 тис. га, пасовищ — 20,0 тис. га).
Станом на 01.01.2007 року на обліку в районі перебуває 1 396 суб'єктів
підприємницької діяльності, з них фізичних осіб — 970, юридичних — 426.
Кількість малих підприємств на 10 тис. населення становить 38, чисельність
працюючих на малих підприємствах — 535 осіб.
З метою підтримки та подальшого розвитку підприємництва, для підго
товки рекомендацій щодо роз'яснення проблемних питань, що виникають у
суб'єктів підприємницької діяльності, при голові районної державної адміні
страції функціонує координаційна рада з питань розвитку підприємництва.
Районним центром зайнятості постійно проводяться навчання, семінари,
підготовка та перепідготовка кадрів для сфери малого підприємництва.

З метою вирішення проблем зайнятості сільського населення проводиться
робота з організації власного бізнесу в сфері сільського зеленого туризму
та відродження народних промислів.
Удосконалено реєстраційну та дозвільну процедури. З метою спрощення
процедури започаткування підприємницької діяльності діє офіс, який
здійснює реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності за принципом
«єдиного вікна». Також функціонує Дозвільний центр із видачі документів доз
вільного характеру за принципом організаційної єдності. Центром розроб
лено 25 технічних регламентів на здійснення дозвільних процедур.
Торговельна мережа району нараховує 289 об'єктів торгівлі та громад
ського харчування, 169 закладів знаходиться у приватній власності суб'єктів
підприємницької діяльності. Протягом останнього року розпочали роботу 14
нових закладів торгівлі. Розширюється торговельна мережа в сільській місце
вості. Відкрився магазин на віддаленому присілку Сеньківське Яблуницької
сільської ради. Завершуються роботи по введенню в дію 12 нових магазинів
в центрі Верховини.
Одним із пріоритетних напрямків розвитку району є туризм. В районі фун
кціонує місцевий осередок Спілки сприяння розвитку сільського зеленого
туризму. Для відпочиваючих організовуються різні заходи: щорічні гуцульські
фестивалі, концерти троїстих музик, показ гуцульських вечорниць та гу
цульського весілля, розваги біля ватри, танці, змагання, відвідування бого
служінь у церквах. Велика увага надається відпочинку туристів і дітей зі
східних регіонів України під час Різдвяних і Великодніх свят, а також на Івана
Купала.
Пріоритетними є зимові види спорту — стрибки з трампліну на лижах і
гірськолижний спорт.
Медична допомога населенню району надається центральною районною
лікарнею, де функціонує 170 стаціонарних ліжок, двома дільничними лікар
нями — Білоберезькою на 20 стаціонарних ліжок та Яблунецькою на 10 стаці
онарних ліжок і 10 ліжок денного стаціонару, районною поліклінікою на 245
відвідувань за зміну, двома лікарськими амбулаторіями в селах Зелене і Кра
сноїлля на 15 відвідувань у зміну та 10 ліжок денного стаціонару в кожній, а
також 39 фельдшерськоакушерськими пунктами.
Крім цього, при ЦРЛ цілодобово функціонують дві фельдшерські бригади з
надання невідкладної медичної допомоги та по одній бригаді з 3 години дня
до 9 години вечора при Білоберезький і Яблуницькій дільничних лікарнях.
У районі вжито цілий ряд заходів щодо розвитку освіти, проводиться на
лежна робота з реалізації державної політики в освітянській галузі. З цією
метою підготовлено і подано на розгляд районної ради програму «Освіта на
2006—2015 роки», діє програма «Обдарована молодь» на 2002—2010 роки.
В районі функціонує 35 шкіл, з яких 13 — І—ІІІ ступеня, 10 — І—ІІ ст., 8 — І ст.,
2 навчальновиховні комплекси, ліцей, вечірня школа. Відкрито дитячі
дошкільні заклади в селах Черемошна, Буковець, В. Ясенів, а також ведуть
ся роботи з відкриття дитячого садка в с. Голови.
У дитячоюнацькій спортивній школі діє 39 навчальних груп, з якими пра
цює 21 штатний тренер. У школі культивуються 4 види спорту (футбол, вільна
боротьба, гірськолижний спорт, стрибки на лижах з трампліна).
Школою підготовлено 1 майстра спорту, 4 КМС, 5 першорозрядників та
десятки спортсменів масових розрядів. Учні школи є активними учасниками
і призерами районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань.
Культурномистецьку роботу в районі організовують і проводять 39 клуб
них установ, 38 бібліотек та Верховинська дитяча школа мистецтв.
В музеях М. Грушевського, Івана Франка (с. Криворівня), Гната Хоткевича
(с. Красноїлля) організовуються виставки, оновлюються експозиції.
При центральній районній бібліотеці працює клуб духовної краси, який об'є
днує людей для культурного, інтелектуального та духовного спілкування.
Художні колективи Верховинщини знані за межами краю. Зокрема, влітку
2006 р. відбулася поїздка у м. Мєхово Старостового повіту КазімежаВєлька
(Польща) дитячого зразкового танцювального колективу «Гуцулята» із с. Ільці
та вокальної групи районного Будинку культури. Того ж року фольклорноет
нографічний колектив «Арніка» із с. Яблуниця представляв у Румунії гуцуль
ське народне мистецтво. Народний аматорський танцювальний колектив
с. Віпче взяв участь у Міжнародному фестивалі в м. Яшберень (Угорщина).
Понад 100 учасників художньої самодіяльності брали участь у ХVI гуцуль
ському фестивалі в м. Коломия «Коломийка2006», причому всі колективи
відзначені дипломами та призами.
Віддалена Верховинщина помітно розвивається як в економічному плані,
так і в соціальному, вносить свої вагомі здобутки у потенціал області.

Верховинська церква

Гуцульський фестиваль в селищі Верховина,
Співоче поле

Лікувальнооздоровчий
комплекс «Верховина»

Селище Верховина
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Адміністрація Галицького району
77100, ІваноФранківська обл.,
м. Галич, пл. Волі, 1,
тел.: (03431) 21394,
21243, 21720
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Давній Галич — колишня столиця ГалицькоВолинського князівства, унікаль
на історикоархеологічна пам'ятка всеукраїнського та всесвітнього значення.
Згадка про Галич як осередок давнього слов'янського поселення сягає 898
року. Ця дата є історичним першоджерелом, що засвідчує спадкоємність ук
раїнства, першооснови державності.
Найвищого розквіту Галицька земля досягла завдяки двом видатним істо
ричним постатям — Ярославові Осмомислу та Данилові Галицькому. У 1367
році Галич одержав магдебурське право і став центром Галицької землі у
складі Руського воєводства.
В усі часи Галич був хранителем культурних, історичних, державних тра
дицій українського народу. Тут укладали державні документи, писали літопи
си, переписували та друкували Євангеліє, споруджували білокам'яні храми,
аналогів яким не було в усьому світі, на цій землі працювали славнозвісні га
лицькі зодчі та майстри.
Галич дав назву цілому регіону України — Галичині.
Починаючи з 1940 року і донині місто Галич є районним центром, що зна
ходиться у північносхідній частині ІваноФранківської області.
Населення налічує 64,9 тис. жителів. Загальна площа становить 0,7 тис. кв.м.
Район розташований у вигідному економічногеографічному положенні —
між такими промисловими центрами: ІваноФранківськ, Львів, Тернопіль,
Стрий, Калуш, з якими з'єднаний густою сіткою сполучень. Адміністратив
ний центр — Галич — віддалений від ІваноФранківська на 26 км по автома
гістралі та 29 км по залізниці.
Залізничні станції знаходяться в м. Галичі, м. Бурштині, с. Дубівцях.
За адміністративнотериторіальним устроєм район поділяється на 2 міські,
1 селищну та 38 сільських рад, які об'єднують 71 населений пункт.
Надра району багаті на корисні копалини, поклади будівельних матеріалів:
мергелю, гіпсу, піску, гравію, вапняку, цегельночерепичної сировини. Ме
жигірськоДубівецьке родовище є сировинною базою ВАТ «ІваноФранків
ськцемент».
Наявність в районі розвіданих запасів жовтих глин (понад 100 млн куб.м) ство
рює можливість для будівництва сучасного цегельночерепичного заводу.
Надра землі, крім корисних копалин, містять значні запаси мінеральних вод.
Багатством і красою району є ліси, які простягнулися через усю його те
риторію і займають площу 12,2 тис. га, або майже 17 % загальної площі.
Вигідне географічне розташування району дозволяє налагоджувати взає
мозв'язки з країнами Європи, з якими існує пряме автомобільне та залізни
чне сполучення.
Провідними галузями промисловості є електроенергетична, харчова, пе
реробна та виробництво будівельних матеріалів.
В районі працюють Бурштинська ТЕС, ВАТ «Холдингова компанія «Домо
будівник», ДП ДАК «Хліб України «Галицький комбінат хлібопродуктів», ПП «Елі
та», ВАТ «Механічний завод», ПП «Лімниця» тощо.
Бурштинська ТЕС випускає електричну, теплову енергію, керамзит, шла
ковий гравій, шлакоблоки. Вона є найбільшим промисловим виробником в
районі (понад 95 % промислової продукції району).
ВАТ «Механічний завод» займається випуском електровітрових установок,
конструкцій павільйонів та каркасів металевих меблів.
ВАТ «Холдингова компанія «Домобудівник» виготовляє вироби зі збірного
залізобетону та товари народного вжитку. В даний час на підприємстві спільно
з львівськими науковцями впроваджується виробництво будівельних сумі
шей, складником яких є зола, освоєно виробництво пінобетону із викорис
танням золовідходів.
ПП «Лімниця» займається заготівлею і переробкою молока. На заводі діє
4 цехи, які виробляють масло селянське, сир твердий, сир звичайний, сме
тану, йогурти різних видів. Постійно освоюються прогресивні технології з ме
тою переорієнтації на виробництво нових конкурентноздатних видів продукції.
Швидкими темпами розвивається малий бізнес. На сьогодні в районі пра
цює 1 393 підприємства та 240 малих підприємств.

Зовнішньоекономічною діяльністю займаються 3 суб'єкти підприємниць
кої діяльності. Найважливішими партнерами району є Польща, Німеччина,
Нідерланди.
Загальна площа сільськогосподарських угідь району становить 50 550 га,
з них ріллі — 37 411 га, сіножатей — 2 305 га, пасовищ — 10 143 га.
Відповідно до природних умов району сільськогосподарські угіддя при
датні для вирощування кормових, овочевих, зернових і технічних культур,
відгодівлі худоби на м'ясо і молоко.
Пріоритетними напрямками залучення інвестицій є вирощування та пе
реробка технічих культур (цукрового буряка, льонудовгунцю, ріпаку), пере
робка овочів та фруктів.
В районі діє 65 навчальних закладів, з них 61 загальноосвітня школа, 2
гімназії, енерготехнікум, Бурштинське вище професійне училище торгівлі та
ресторанного сервісу.
До послуг мешканців району 67 клубних закладів, 68 бібліотек, діють по
над 300 колективів народної творчості.
Медична допомога населенню надається центральною районною лікар
нею, медсанчастиною Бурштинської ТЕС, Більшівцівською номерною лікар
нею, 7 амбулаторіями та 58 фельдшерськоакушерськими пунктами.
В районі функціонує санаторнокурортний комплекс «Сокіл», який в літній
період обслуговує дітей, а в осінньозимовий період працює в режимі сана
торіюпрофілакторію для дорослих. Санаторійпрофілакторій належить Бур
штинській ТЕС (ВАТ «Західенерго»), ДЛОК «Сокіл» — профкому Бурштинської
ТЕС. Комплекс введений в експлуатацію у 1975 році; складається з 12 кор
пусів, будівлі двоповерхові. У ДЛОК «Сокіл» налічується 320 місць, в сана
торіїпрофілакторії — 50 місць. Номери дво і чотиримісні.
Заклад розташований за 150 км від найчистішої річки регіону Лімниці.
Відстань до найближчого населеного пункту — 3 км, до районного центру —
16 км, до обласного — 26 км.
Спеціалізація ДЛОК «Сокіл» — організація відпочинку і оздоровлення дітей,
санаторіюпрофілакторію — лікування захворювань кістковом'язової сис
теми та опорнорухового апарату.
В процесі оздоровлення дітей та лікування хворих застосовуються такі
лікувальні процедури: озокерит, парафін, лікувальне болото із с. Черче, різно
манітні фізпроцедури, хвойні, соляні ванни, сауна з басейном, душ Шарко,
підводний масаж, вітамінізовані лікувальні чаї тощо.
Торговельне обслуговування населення району здійснює 292 магазини,
39 кіосків, 65 підприємств громадського харчування та 3 гуртові бази. Діють
3 змішані ринки продажу продовольчих, промислових товарів та сільсько
господарської продукції.
На базі комплексу пам'яток історії та культури древнього Галича, об'єдна
них спільною географічною територією та пов'язаних між собою історично і
ландшафтно, з 1994 року функціонує Національний заповідник «Давній Га
лич». Головним його завданням є дослідження, відновлення, збереження, та
популяризація історикокультурної спадщини району.
На території заповідника діють три музеї: Музей народної архітектури і
побуту Прикарпаття в комплексі с. Крилос, музей історії Галича «Митропо
личі палати» та Музей історії караїмської громади м. Галича. На території за
повідника знаходиться понад 60 пам'яток архітектури.
В районі також діють Музей визвольних змагань (м. Бурштин) та істори
коетнографічний музей «Берегиня» (м. Бурштин).
З 1 січня 2005 року в районі створено Національний природоохоронний
парк.
Володіючи значним рекреаційним потенціалом та можливостями у задо
воленні постійно зростаючого попиту на туристичні послуги, існує можливість
спільно з потенційними інвесторами реалізувати ряд проектів зі створення
сучасних туристичних комплексів, а також об'єктів сільського зеленого ту
ризму. Наявність найбільшого водного дзеркала сприятиме розвитку вод
ного туризму та риболовлі.

Галичина могила (с. Крилос)

Старостинський замок

Музей народної архітектури і побуту
Прикарпаття (с. Крилос)

Новобудови Галича
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Адміністрація
Городенківського району
78100, ІваноФранківська обл.,
м. Городенка,
вул. Івана Богуна, 11
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Городенківський район займає територію площею 74,2 тис. кв.км. Адміні
стративний, господарський та культурний центр району — місто Городенка.
Всього в районі нараховується 50 населених пунктів, з них: міст — 1, селищ —
1, сіл — 48. Населення району складає 58,2 тис. осіб.
Городенківський район утворено у 1939 році. Він розташований в північно
східній частині ІваноФранківської області. Район межує на півночі й північно
му сході з Тернопільською областю, на південному сході з Чернівецькою обла
стю, на півдні зі Снятинським районом, на південному заході з Коломийським
районом та на заході з Тлумацьким районом ІваноФранківської області.
Городенківський район належить до степової зони правобережжя Дністра.
Рельєф району хвилястий із загальним похилом на південний схід, вхо
дить до складу першого Надвірнянського та другого Південносхідного аг
рокліматичних районів.
Клімат району помірно континентальний. Середньорічна температура ста
новить 7,3 0С. Кількість опадів за рік — понад 600 мм. Найбільша кількість опадів
спостерігається у червні—серпні (від 80 до 88 мм), найменша — у грудні—бе
резні (від 26 до 28 мм). У зимовий період випадає 13 % від річної норми опадів,
сніговий покрив зберігається до 100 днів. Середня тривалість безморозного
періоду становить 150—160 днів, вегетаційного періоду — 205—220 днів.
В районі переважають вітри північнозахідного і південносхідного на
прямків. Середня швидкість вітру 2,9 м/с.
Городенка — одне зі старовинних міст Прикарпаття, розташоване в
південній частині Галицького Покуття, за 15 км від другої за величиною ріки
України — Дністра. То ж не дивно, що Городенківщину сьогодні називають
Придністров'ям.
На часи правління галицького князя Ярослава Осмомисла (1152—1197)
припадає перша згадка про Городенку. Це скупе повідомлення без будьякої
обширної інформації знаходимо в Галицькому літописі.
З середини XIV ст. починається новий етан в історії Придністров'я. Він зв'я
заний з боротьбою польського короля Казимира III, який протягом 1340—
1349 рр. вів боротьбу за ГалицькоВолинські землі і, лише взявши Львів, оста
точно приєднав їх до Польщі. Цей історичний акт призвів до зміни структури
населення краю.
В 1589, а згодом в 1621 роках Покуття зазнало нападу з боку татар. Тоді ж
було спалено Коломию, вщент зруйновано Михальче, після чого воно вже не
змогло піднятися до рівня містечка. Саме ці обставини сприяли тому, що з
XVII ст. все більшого значення в Придністров'ї набуває Городенка.
Свого часу шляхтич Христофор Стржемеський на урвищі правого берега
р. Ямгорів побудував замок. Городенка, що була звичайним поселенням (се
лом), знаходячись на перехресті торгових шляхів, виконувала функцію рин
ку. Старостою ринку був Олександр Ільський — литовець із Гродно. Замок
мав оборонний характер, хоч особливою міцністю не відзначався.
Через два десятки років воєвода брацлавський з Бучача Ян Потоцький
юридично підніс Городенку до статусу міста. 13 лютого 1668 р. король Ян
Казимир (1609—1672) визнав цей статус і надав місту магдебурзьке право.
Історія Городенки середини XVIII ст. тісно пов'язана з ім'ям Миколи По
тоцького, який більшу частину свого життя прожив у цьому місті, хоч мав
великі маєтки на Покутті й Поділлі, проте прагнув перетворити Городенку
на «магнатську столицю», тому й сприяв розвитку будівництва, ремесла й
торгівлі у місті.
Першою величною спорудою в місті був вірменський костел. Ця споруда й
сьогодні вражає своєю монументальністю.
У 1743 р. в Городенці на кошти Миколи Потоцького розпочато будівництво
великого римокатолицького костелу Непорочного Зачаття Діви Марії і мо
настиря місіонерів при ньому. Тоді ж було зведено великий, мурований трьох
арочний міст через річку Ямгорів, відомий сьогодні як «Три мости».
Є в Городенці ще одна церква, Миколинська, мурована в 1793 році. Це
єдина культова споруда на Фільварковому куті, зведена на місці дерев'яної
церкви з такою ж назвою.
Після надання місту магдебурзького права пожвавила свою діяльність
єврейська община. В 1743 р. пан граф Потоцький надав общині привілеї в
купецтві й торгівлі і виділив місце під будівництво синагоги й цвинтаря. В місті
діяло декілька синагог, які відвідували євреї в залежності від роду занять і
соціального стану.
Городенка наприкінці XVIII ст. була досить великим, як на ті часи, містом, в
якому налічувалося 774 будинки і мешкало 5 тис. чол. В місті проходили ве
ликі ярмарки.

В 1910 р. було розпочато спорудження першої української приватної
гімназії, яка відіграла важливу роль в подальшій історії Городенки, в пробуд
женні національної самосвідомості городенківців. У 1914 р. відкрито першу
шестирічну школу для дівчат.
Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. у місті поча
ли відбуватися радикальні зміни у формуванні національної ідеї та самосвідо
мості його громадян.
24 серпня 1992 р. з нагоди дня незалежності в Городенці відкрито пам'ят
ник Т. Шевченку, а до святкування 50річчя УПА було встановлено меморі
альні дошки генералхорунжому УПА Р. Шухевичу та сотнику УПА, команди
ру старшинської школи в Городенці П. Васкулу.
В районі нараховується 55 храмів, 4 пам'ятки національного значення та
23 пам'ятники архітектури і меморіальні дошки.
В селі Торговиця знаходиться Музей ім. Леся Мартовича, в селі Копачинці —
музей «Борцям за волю України», в селі Поточище — Музей бойової слави, в
місті Городенка — кімнатамузей художниці Параски Хоми, історикокрає
знавчі кімнати в селах Воронів, ОлієвоКоролівка, Далешево, в селищі Чер
нелиця.
В галузі культури працює 237 різношарових колективів, з них 28 носять
почесне звання «Народний аматорський».
Активну роботу по організації культурномистецьких заходів проводять
хорові колективи «Дністрові зорі», «Просвіта», оркестр народної музики «По
кутські музики», танцювальні колективи «Покутянка», «Пролісок», троїсті му
зики з с. Торговиця, фольклорний ансамбль «Не сумуй» із с. Топорівці.
В районі функціонує 50 будинків культури, 48 бібліотек, 1 кінотеатр, 2 му
зичні школи, 1 дитячоюнацька спортивна школа.
Провідною галуззю району є агропромисловий комплекс. На Городенків
щині господарську діяльність в сільськогосподарській галузі провадять: 23
агроформування різних форм власності, які мають в користуванні 14,4 тис.
га ріллі, 25 фермерських господарств, що використовують 2,5 тис. га ріллі, а
також 22,4 тис. га ріллі знаходиться в особистих господарствах населення.
Всього в обробітку перебуває 393 тис. га ріллі.
В даний час в зоні обслуговування Городенківського племпідприємства
працює 22 пункти по штучному заплідненню.
В районі створено три племінні ферми: СВК «Воля» присвоєно статус
«Племзавод по симентальській породі», агрофірмі «Чернелицька» присвоє
но статус «Племінний репродуктор з розведенням ВРХ симентальської по
роди», ПФГ «Поточище» — «Племрепродуктор симентальської породи та ук
раїнської червонорябої породи молочного напрямку». На завершальній
стадії знаходяться роботи в тому ж напрямку по СВК «Шевченка».
Втілюються в життя інвестиційні проекти щодо використання тваринниць
ких приміщень колишніх комплексів по вирощуванню птиці та великої рога
тої худоби, які викуплені фірмами «СнятинськаНова» та ЗАТ «Птахофабрика
«Авангард» для вирощування птиці.
Промислове виробництво Городенківського району представлять такі
підприємства: ВАТ «Городенківський сирзавод», ВКФ «Городенківський цегель
ний завод», ТзОВ «Карпатська агропромислова компанія» та ТзОВ «Аверс93».
Сприятливе географічне розташування, кліматичні умови, наявність низ
ки історикокультурних пам'яток, природних парків закладають передумови
розвитку туристичної галузі в краї.
Зокрема, Дністровським каньйоном прокладено два туристичних марш
рути: водний — від села Лука до села Городниця та піший — від села Копа
чинці до села Михальче.
В районі працює оздоровчий табір для школярів «Перлина Придністров'я».
Приватними підприємцями готується чотири садиби для надання послуг
сільського зеленого туризму: три в селі Михальче і одна в селі Хмелева.
Розвиток району на близьку і дальшу перспективу відбуватиметься за та
кими напрямками:
 в аграрному секторі: розвиток птахівництва на базі колишніх тваринниць
ких комплексів, ферм; будівництво заводу по виробництву яєчного порош
ку; виробництво та переробка насіння технічного ріпаку на екологічно чисте
паливо; виробництво та переробка цукросировини; відгодівля ВРХ на про
мисловій основі (смт Чернелиця); заготівля і переробка зерна на муку;
 у промисловості: видобуток і переробка вапняків, виробництво сухих буді
вельних сумішей; реконструкція і переобладнання цегельного заводу в м. Го
роденка; розробка родовищ каменю пісковику в селах Стрільче, Городниця.
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Адміністрація Долинського району
77500, ІваноФранківська обл.,
м. Долина, вул. Незалежності, 5,
тел.: (03477) 27004, 27003
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Долинський район розташований в західній частині ІваноФранківської
області, на відстані 58 км від обласного центру. Загальна площа території
району — 1,25 тис. кв.км. На Долинщині нараховується 44 населені пункти.
Район межує зі Львівською, Закарпатською областями, Рожнятівським та Ка
луським районами ІваноФранківської області. Найближчі районні центри —
м. Калуш та Рожнятів ІваноФранківської області, м. Стрий Львівської області,
м. Міжгір'я Закарпатської області.
Населення району становить 70 149 осіб, в т. ч. міське населення — 22 884
особи, сільське — 47 265 осіб. Густота населення — 56 чол./кв.км. За даними
Всеукраїнського перепису населення 2001 року, в районі зафіксовано 98,6 %
населення, яке вважає себе за національністю українцями. Крім українців, в
районі проживає 1 236 громадян інших національностей, що складає 1,76 %
загальної кількості населення.
Клімат району помірноконтинентальний, вологий, прохолодний влітку та
м'який взимку. Середня тривалість безморозного періоду становить 155—
160 днів, вегетаційного — 205—215 днів. Весняні приморозки припиняються
в середньому в третій декаді квітня. Осінні приморозки настають у третій де
каді вересня. За умовами тепловологозабезпечення й особливостями роз
поділу інших метеорологічних факторів у регіоні виділено два кліматичні рай
они:
 надмірно зволожений, помірно теплий, що охоплює передгірську части
ну району;
 надлишково зволожений, що охоплює гірську частину району і ділиться
на два вертикальних підрозділи: помірно теплий в гірських долинах та про
холодний до висоти 1 000 м і холодний вище 1 000 м.
Гідрографію району утворює група річок, які своїми сильно розгалужени
ми верхів'ями починаються на північних схилах Карпатських гір, на висоті
понад 1 000 м над рівнем моря, де річна сума атмосферних опадів становить
900—1 500 мм.
Найбільшою річкою Долинського району є р. Свіча, яка бере свій початок з
хребта Вишківських Горган, на висоті 1 155 м. Загальна довжина річки —
167 км. Другою за величиною є р. Мізунка, що починається за хутором Сіда
(поблизу Вишкова). Довжина річки — 51 км. В смт Вигода вона впадає в
р. Свічу. Всі річки району гірського типу і належать до басейну р. Дністер.
Великих природних озер в районі немає. Одним з найбільших є Долинське
озеро, яке займає площу 25 га. Середня глибина водойми складає 2,5 м. За
паси води в озері — близько 600 тис. кв.м.
Історія Долинщини сягає сивої давнини. Місто Долина виникло у другій
половині X ст. і належить до найстаріших міст Прикарпаття. Заселення ту
тешніх земель, скоріше за все, зумовлено тим, що тут виявлені поклади солі,
а ліси багаті на ділову деревину, гриби та ягоди. Перші згадки про Долину
пов'язані з правлінням польського короля Владислава Ягайла. У 1525 році на
клопотання городян Долині було надане магдебурське право і право на «роб
лення солі», а трохи пізніше — «на палення горілки».
Поруч з Долиною виникали і розвивалися інші населені пункти, де також
було виявлено соляні джерела. Так з'явилися Тростянець, Солуків, Слобода
Долинська, Раків та ін. Місцеве населення взялося видобувати ропу, а пер
ша долинська солеварня — прообраз сьогоднішнього солекомбінату — з'яви
лася лише в 1900 році.
У XVI ст. повітове містечко захопили польські магнати, і воно почало пере
ходити від одного орендаря до іншого. При першому поділі Польщі 1772 року
землі Долинщини потрапляють до рук АвстроУгорщини, яка зберегла своє
панування до 1918 року.
Коли в Україні з'явилась можливість здобути державну незалежність, ба
гато жителів міста і повіту стали на захист Західноукраїнської Народної Рес
публіки, гарячою лавиною влилися в ряди Української Галицької армії. Після
того, як УНР (Українська Народна Республіка) перестала існувати, в Долину,
а це був 1919 рік, знову повернулася польська влада.
У тридцяті роки на теренах Долинщини виникають підпільні осередки ОУН.
Тут буває провідник Організації українських націоналістів Степан Бандера,
оскільки його родина жила в с. Тростянець.
Долиняни мужньо боролися проти німецькофашистських загарбників
(1941—44 рр.), протидіяли новому приходу більшовицької влади. Уже в 60ті
роки на Долинщині, зокрема в селах Кальні, Лужках, Слободі Болехівській,
Солукові, зародилася нова політична організація — Український національ
ний фронт. Його зверхниками були Дмитро Квецко, Михайло Дяк, Ярослав
Лесів, Зиновій Красівський, Микола Крайник.

Хоч і славилася Долина своєю сіллю, та найбільше про неї довідалися тоді,
коли тут в 1950 році розпочалося промислове виробництво нафти. Нафто
вою називають її і сьогодні.
Долинщина займає значну територію Бойківщини, а села Вигодського та
Витвицького напрямків становлять її основну частину. Нині Бойківщина охоп
лює переважно гірську територію Карпат ІваноФранківської і Львівської об
ластей, де ще зберігається історикокультурна реальність минулого, за якою
стоять певні традиції, явища народної культури і побуту. Бойківський коло
рит найбільше зберігся в селах Липі, Лужки, Сенечові та інших гірських по
селеннях району — там, де дотримуються установлених предками традицій
духовної культури.
З метою відродження, збереження і примноження культурних надбань
населення в районі працюють 43 клубні і 43 бібліотечні установи, дві музичні
й одна художня школа, в яких задіяно 287 дипломованих спеціалістів.
На теренах Долинщини нараховується 164 пам'ятки історії та культури, з
них історії — 90, архітектури — 51, археології — 8, мистецтва — 15. Гошів
ський монастир та 30 церков, які діють в районі, належать до пам'яток сак
рального мистецтва.
Заснований у 1570 році Гошівський монастир отців Василіян і церква Пре
ображення Господнього стали місцем паломництва християн з різних країн
світу, які йдуть сюди, щоб помолитися чудотворній іконі Божої Матері на Ясній
Горі. Ясна Гора незабаром буде включена до всеукраїнських туристичних мар
шрутів.
В районі знаходяться такі музеї: музей «Бойківщина» (культурноетногра
фічний напрям) — м. Долина; Музей Оксани Грицей (біографічний напрям) —
м. Долина; музей «Лемківщина» (етнографічний напрям) — м. Долина; Му
зей Красівського (біографічний напрям) — с. Витвиця; Музей Івана Франка
(біографічний напрям) — с. Лолин; музейбункер «Роберта» в урочищі Яво
рина (історичний напрям) — с. Липа.
Долинщина — один з основних промислових районів області. Економіка
району багатогранна, її пріоритетними галузями є: нафтогазовидобуток, га
зопереробка та транспортування газу, деревопереробка, легка проми
словість, туризм.
Провідною галуззю економіки району, в якій сконцентрована більша час
тина виробничих фондів і де зайнята значна кількість населення району, є
промисловість.
Промисловий потенціал району нараховує 14 промислових підприємств
з чисельністю працівників понад 4 тис. чоловік.
В районі виробляються такі види промислової продукції: нафта, попутний
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газ, сіль, сірка, залізна руда, марганець, цегельна глина, карпатські піскови
ки, природний газ, сірка, ліси, мінеральні води.
Нафтогазовий комплекс у структурі промислового виробництва становить
80 %. Найбільшими підприємствами комплексу є НГВУ «Долинанафтогаз» та
«Долинський газопереробний завод», тампонажне управління, управління
бурових робіт.
Потужні підприємства (ВАТ «Вигодський лісокомбінат», ТзОВ «Уніплит», ВАТ
«Живиця», ТзОВ «Інтер'єр», СП «КанапаУкраїна») функціонують і у лісовій та
деревообробній промисловості. В районі виготовляють також меблі для дому
і офісу, лісохімічну продукцію.
Підприємства легкої промисловості представлені, насамперед, ВАТ «До
линська бавовнопрядильна фабрика» та фірмами, що займаються пошиттям
готового одягу, — ТзОВ «Довіра», ЗАТ «Едельвейс», ТзОВ «Спецодяг».
Лісохімічна промисловість репрезентована ВАТ «Живиця», що продукує
реагенти для буріння, карбомідоформальдегідні смоли.
В районі можна також отримати поліграфічні послуги у ВКП «Долинська
друкарня».
Останнім часом осередком підвищеної економічної активності в районі
стає агропромисловий комплекс, зростає його інвестиційна привабливість.
На державному рівні розпочалося вирішення питання щодо фінансового оз
доровлення економіки АПК. Затверджується ефективний механізм кредиту
вання, передбачена фінансова підтримка селекційноплемінної роботи і на
сінництва, робіт з докорінного поліпшення земель.
Враховуючи потреби рівня споживання сільськогосподарської продукції,
проводиться вдосконалення структури посіву, створюються належні умови
для нарощування виробництва рослинницької продукції.
У 2005 році удосконалювалась система коротко і довготермінового кре
дитування придбання сільськогосподарської техніки на умовах лізингу.
В районі налагоджена і функціонує мережа заготівельних пунктів по за
купівлі тваринницької продукції. Заготівлею у населення сільськогосподар
ської продукції займаються 60 заготівельних пунктів. 111 підприємців нада
ють послуги особистим селянським господарствам, зокрема: 18 — по за
готівлі сільськогосподарської продукції, 30 — по обробітку землі, 25 — по бу
дівельноремонтних роботах, 12 — по ремонту техніки, 26 — по побутовому
обслуговуванню населення.
Долинський район має прекрасні природні умови для розвитку туризму:
половина території району розміщена в гірській місцевості. Туризм в районі
поступово стає джерелом поповнення бюджету. Більш інтенсивного розвит
ку набуває зимовий, подієвий та відпочинковопізнавальний види туризму.
На даний час на території району функціонує кілька відомих санаторних
закладів: «Джерело Прикарпаття», «Перлина Карпат», «Пролісок». В оточенні
гір і річки Свіча знаходиться оздоровча база «Бескид». На межі Закарпаття і
Прикарпаття розташована база відпочинку «Високий перевал», на якій ство
рені умови для зимового відпочинку та занять гірськолижним спортом. В пе
ріод літніх канікул відпочинок та оздоровлення дітей проводиться в лікуваль
нооздоровчих таборах «Карпати» та «Дружба», в санаторіїпрофілакторії
«Перлина Карпат».
Найбільш популярними туристичними маршрутами Долинського району
є екскурсії в Гошівський монастир, урочище Шандра, на гірські річки Свіча,
Прут, в урочище Яворина.
Все більше зацікавлення серед туристівекстремалів викликає туристи
чний маршрут вузькоколійною дорогою «Карпатський трамвай». (В минуло
му році даний маршрут відвідало понад 3 тис. туристів).
Розвивається в районі й історичноподієвий туризм.
Так, щороку в липні відбувається сходження на гору Яворина з метою вша
нування загиблих вояків ОУНУПА, турпохід «Кубок Дуплеци», приурочений
вшануванню пам'яті засновника туризму на Долинщині.
З метою популяризації району як туристичнопривабливого та розвитку
подієвого та спортивного видів туризму, 7—9 липня 2006 року на території
Старомізуньської сільської ради проходив західноукраїнський молодіжний
фестиваль з екстремальних видів спорту «Мізунська Вигода». Даний фести
валь став традиційним щорічним дійством, що збирає туристівлюбителів
екстриму.
Нарощення лікувальнооздоровчих, туристичних і спортивних послуг, в
т. ч. й для іноземних туристів, забезпечується завдяки існуючій базі тури
стичнорекреаційних закладів усіх форм власності, яка нараховує 18 одиниць
приблизно на 1 300 місць.

Послуги у сфері сільського зеленого туризму надають 8 приватних садиб.
Протягом минулих років спостерігалася тенденція активного входження
малого бізнесу в сферу туризму.
На початку 2005 року відкрито колибу у готельному комплексі «Князь
Олег», завершено будівництво готелю в м. Долина, по вул. Промислова. На
даний час ведуться роботи зі спорудження кемпінгу по вул. Обліски. Запо
чатковано розбудову туристичної інфраструктури в с. Мислівка — в даний
час розпочато роботи по будівництву котеджу, колиби та лазні в урочищі
«Юзефсталь». Також, відповідно до пропозиції інвестиційної компанії «Укр
капітал» щодо спорудження туристичного комплексу біля підніжжя гори Ве
ликий Горгулят, в с. Мислівка планується створення туристичного гірсько
лижного центру.
На даний час розроблено інвестиційні проекти щодо облаштування
інфраструктури вузькоколійної залізниці, по якій проходить туристичний
маршрут «Карпатський трамвай», та пропозиції, призначені для потенцій
них інвесторів, а саме: «Будівництво туристичного комплексу в урочищі
«Яровищі» в с. Лужки СлобідськоБолехівської сільської ради», «Організа
ція рекреаційновідпочинкової зони в с. Лолин», «Будівництво туристично
го центру в урочищі «Бовкути» на території Розточківської та Станковецької
сільської ради».
ВАТ «Вигодський ЛК» розпочато реалізацію глобальної інвестиційної про
грами «Туристичний Мізунь», результатом чого стане туристичне містечко,
до складу якого входитиме санаторій «Джерело Прикарпаття» (реконстру
йований під 3зірковий готель), кемпінг, близько 20 садиб, басейн, пляж,
спортивний майданчик, парк, колиба. Запланована сума інвестицій стано
витиме близько 3 млн дол. США.
Розвиток туристичного комплексу стимулюватиме подальше нарощення
виробництва в обслуговуючих галузях, гарантуватиме зростання бюджетних
надходжень від діяльності індустрії відпочинку та туризму.
Першочерговими завданнями є створення туристичної галузі, поклика
ної забезпечити потреби внутрішнього та міжнародного туризму з урахуван
ням природнокліматичного, рекреаційного, соціальноекономічного та істо
рикокультурного потенціалу району, його етнічних особливостей.
Специфіка району надає йому статус інвестиційно привабливого.
Інвестиційні пріоритети тієї чи іншої галузі визначаються здатністю
підприємств забезпечити високу і швидку рентабельність інвестицій. З цієї
точки зору Долинський район, де зосереджений значний рекреаційний по
тенціал, сприятливі природні та кліматичні умови, необхідна для обслугову
вання рекреаційної галузі інфраструктура, є дуже перспективним регіоном.
Головні зусилля спрямовані на закріплення сталого економічного розвит
ку району, продовжується робота над реалізацією ключової ідеї державної
промислової політики — створення конкурентоспроможного промислового
комплексу.
Найбільший внесок у розвиток промисловості здійснюють окремі
підприємства добувної і деревообробної галузей та підприємства легкої про
мисловості.
З метою ефективного функціонування підприємств легкої промисловості
залучатимуться інвестиційні кошти, а також здійснюватимуться інноваційні
заходи по освоєнню нових видів продукції та розширенню їх асортименту.
Першочерговими завданнями для сільського господарства є відновлен
ня роботи Долинського молокозаводу, а також залучення продуктивних зе
мель, що не використовуються у виробництві сільськогосподарської про
дукції, площею 200 га під посів озимого ріпаку.
Долинський район привабливий для розміщення виробництв з високими
вимогами до чистоти довкілля, а саме: традиційного виробництва — туризм,
сільське та лісове господарство; нетрадиційного виробництва — фармацев
тика, оптика, електроніка, харчова промисловість.
Із врахуванням специфіки регіону до пріоритетних напрямків розвитку, які
потребують першочергового інвестування, віднесені наступні складові гос
подарського комплексу району: туристичнорекреаційний комплекс; вико
ристання місцевих природних ресурсів, зокрема мінеральних вод, нафти,
газу, солі, глини; використання сучасних прогресивних технологій для видо
бутку нафти і газу; лісова і деревообробна промисловість; заготівля та пере
робка продукції лісових ресурсів (ягід, грибів, лікарських рослин); виробниц
тво, зберігання та місцева переробка продукції агропромислового комплек
су; легка промисловість; енергозберігаючі технології; будівництво і належна
експлуатація транспортних мереж; розвиток народних промислів.
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Місто Калуш та Калуський район розташовані у північнозахідній частині
ІваноФранківської області, в зоні Передкарпатського передгір'я. На півночі
Калуський район омивають бурхливі води Дністра, на сході і заході — плеса
річок Луква і Болохівка. Головна водна артерія регіону — річка Лімниця —
визнана найчистішою в Європі. Вона забезпечує потребу міста у питній воді.
Межує Калуський район з Галицьким і Тисменицьким на сході, з Долин
ським на заході, з Богородчанським та Рожнятівським на півдні та південно
му заході, з Рогатинським ІваноФранківської області та Жидачівським
Львівської області на півночі і північному заході.
Центром району є Калуш, місто обласного підпорядкування. Територія Ка
луського району становить 64,7 тис. га, м. Калуша — 6,5 тис. га. Населення
району — 61,7 тис. чоловік, міста — 67,4 тис. чоловік.
У складі Калуського району 54 населених пункти, Войнилівська селищна
рада та 27 сільських рад: Боднарівська, Верхнянська, Вістівська, Голинська,
Довговойнилівська, Завадківська, Завійська, Зборянська, Кадобнянська,
Копанківська, Кропивницька, Луківська, Мостищенська, Негівська, Новиць
ка, Перевозецька, Підмихайлівська, Пійлівська, Ріп'янська, Середньоугринів
ська, СівкаВойнилівська, СівкаКалуська, Студінська, Станьківська, Томашів
ська, Тужилівська, Добрівлянська.
Рельєф району горбисторівнинний, поділяється на Калуську рівнину та
Войнилівську височину. Абсолютна висота — в межах 278—350 метрів.
Надра району багаті на калійні руди, газ, торф, глини, суглинки, гіпс, пісок.
До родовищ світового значення відноситься КалуськоГолинське родовище
калійних солей. У районі виявлено запаси мінеральних вод. В селі Середнє,
поблизу селища Войнилів, розвідане родовище природної столової хлорид
нокарбонатної, магнієвокальцієвої води з хімічним складом 0,1—0,4 г/л, яка
може використовуватися для виробництва безалкогольних напоїв.
Ґрунти дерново, середньо та сильнопідзолисті поверхневооглеєні скла
дають 55 %, дерновоопідзолені оглеєні — 35 % та дерновооглеєні —10 %.
Багатством та окрасою Калущини є ліси, які простягнулися через всю те
риторію району та займають площу 17,8 тис. га, або 28 % загальної площі, й
знаходяться у користуванні Калуського держлісгоспу. Ліси краю багаті на цінні
породи дерев: дуб звичайний, червоний, бук лісовий, ялицю білу, смереку.
Різноманітний рослинний світ лісів дає екологічно чисту сировину для фар
мацевтичної галузі — конвалію, фіалку, барвінок, шипшину, малину.
Географія розташування регіону дозволяє налагоджувати вигідні взаємо
зв'язки з Центральною Європою автомобільними, залізничними шляхами та
через повітряні авіалінії.
Залізниця зв'язує Калуський район з ІваноФранківськом та Львовом, де схо
дяться маршрути з Польщі, Угорщини, Білорусі, Росії та всіх куточків України.
Калуський район утворено в 1939 році. До найдавніших поселень цього
краю відносяться села Станькова (1158 р.), Завій (XIII ст.), Голинь (1391 р.),
Новиця (XIV ст.).
З Калущиною пов'язана боротьба славних синів та доньок України за її не
залежність. Ще від часів козацької доби в історію увійшли імена отця Івана з
Грабівки (Грабівського) та Семена Височана — полковниківватажків народ
ного повстання.
Ну а те, що саме Калущина є батьківщиною справжнього символа націо
нальновизвольної боротьби українського народу — організатора та про
відника ОУН Степана Бандери (1909—1959), вихідця із с. Старий Угринів, є
неабиякою гордістю для нинішнього та майбутнього поколінь. В наші часи в
с. Старий Угринів Калуського району споруджений та діє Історикомеморі
альний музей Степана Бандери, який завжди готовий прийняти відвідувачів.
Велику культурну спадщину для українського народу залишили по собі
митці, науковці, літератори, які народилися або пов'язали свою творчу
діяльність з Калущиною. Це Іван Франко, Григорій Смольський — видатний
художник, Іван Рубчак — актор та співак театру ім. Марії Заньковецької у
Львові, Богдан Рубчак — вчений, поет, професор Іллінойського університету
в Чикаго (США), Олесь Бабій — письменник, літературознавець, Павло Ков
жун — художник, мистецтвознавець, громадський і політичний діяч, Михай
ло Козоріс — письменник, юрист, Костянтина Малицька — письменниця, пе
рекладачка, педагог.
Гостям Калущини пропонуються туристичні маршрути до музейного ком
плексу «Чорний ліс», Історикомеморіального музею Степана Бандери, до

джерела з цілющою водою на Середнянській горі, у рибні господарства ра
йону з можливістю риболовлі.
Промисловий комплекс Калуського району в основному представлено
хімічною, харчовою галузями та переробленням сільськогосподарських про
дуктів.
До підприємств хімічної промисловості відносяться: ТзОВ «Карпатнаф
тохім», яке виробляє широку гаму хімічної продукції, ТзОВ «Снєжка» (вироб
ництво фарби), ТзОВ «Оріон» (виробництво поліетиленової плівки та меблів
з натуральних порід древа).
В харчовій галузі працюють ВАТ «Калуський молокозавод» та ТзОВ «Ка
луський комбінат хлібопродуктів».
Калуський молокозавод виробляє високоякісну молочну продукцію, яка
не містить харчових добавок та консервантів: масло, сметану, молоко, сир
жирний, морозиво. Підприємство має власну сировинну базу, чималий досвід
і традиції виробництва: в селищі Войнилів 50 років тому місцеві сировари
виготовляли сир марки «Костромський».
ТзОВ «Калуський комбінат хлібопродуктів» займається виробництвом бо
рошна (пшеничне, житнє, кукурудзяне) та 6 видів круп (пшенична, пшоняна,
кукурудзяна, перлова, ячна та ін.), комбікормів. В середньому за рік комбі
нат виробляє 7,5 тис. тонн борошна, 2,0 тис. тонн круп та 2,0 тис. тонн кормів.
В районі активно розвивається малий бізнес. В секторі малого підприєм
ництва налічувєтся 1 230 індивідуальних підприємців без створення юриди
чної особи та 133 малих підприємств. Представники малого бізнесу працю
ють в галузі деревообробки, виробництва меблів, тротуарної плитки, про
дукції з молока, пошиття одягу, надання транспортних, торговельних послуг
та послуг громадського харчування. Відомим виробником металопластико
вих вікон та дверей в районі та області є ТзОВ «Європавікно», яке викори
стовує для виробництва екологічно чисту сировину.
Основну частину пасажирських перевезень забезпечують ТзОВ «Євро
АвтоБан» та ПП «Західавтотранс».
Торговельна мережа Калуського району представлена понад 245 роздріб
ними підприємствами та 40 закладами громадського харчування. Кожен на
селений пункт забезпечений стаціонарним торговельним закладом.
Сільське господарство — важливий напрямок в економіці району.
Загальна площа сільськогосподарських угідь, включаючи присадибні
ділянки, становить 39 088,5 га, з них ріллі — 26 562,3 га, пасовищ — 8 214 га,
садів — 639,6 га.
Природні умови дають можливість вирощувати кормові, овочеві, зернові,
технічні культури, займатися скотарством. Наявність численних водойм
(річок, ставків, озер) сприяє розвитку рибного господарства.
В сільськогосподарському виробництві задіяні 27 фермерських господарств
та 3 товариства. Фермерськими господарствами обробляється 3 446 га землі,
де вирощуються зернові, ріпак, овочі, картопля.
Одним із найпотужніших підприємств у сільськогосподарському вироб
ництві району і області є ТзОВ «Даноша», яке здійснює вирощування свиней.
На сьогодні підприємством проведено реконструкцію 17 тваринницьких при
міщень, в яких утримується 11 920 гол. свиней.
В районі здійснюють господарську діяльність 2 рибні господарства: КСП
«Рибгосп «Завадка», ВАТ «Бабинриба». Площа водного дзеркала ставів зай
має 282,7 га.
Район має великі резерви та перспективи щодо залучення інвестицій у
виробничу і соціальну сфери. Пріоритетними напрямами залучення інве
стицій в районі є: сільське господарство, переробна промисловість, розви
ток сфери послуг. Іноземними інвесторами залучено в економіку району
близько 20,0 млн дол. США. Лідерами за обсягами інвестицій в район зали
шаються такі країни: Данія — 67,3 %, Нідерланди — 30,7 %, Польща — 1,3 %,
Франція — 0,6 %.
Найбільш привабливими для іноземних інвесторів є сільське господар
ство (67,3 %), хімічна та нафтохімічна промисловість (32,1 %), обробка де
ревини та виробів з деревини (0,6 %).
В районі зареєстровано 6 підприємств із зарубіжними інвестиціями з на
ступними частками іноземного капіталу в статутному фонді: ТзОВ «Даноша»
(100 %), ТзОВ «Карпатнафтохім» (36 %), ТзОВ «Снєжка» (45 %), ПП «Буасюр
буа» (100 %), ПП «Мезонеколожі» (100 %), ТзОВ «ФТЕХ» (50 %).
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Пам'ятник Т. Г. Шевченкові (с. Нижній Вербіж)

Адміністрація Коломийського району
78200, ІваноФранківська обл.,
м. Коломия, вул. Верещинського, 17,
районна державна адміністрація
тел.: (03433) 47030, 47031,
районна рада
тел.: (03433) 47593, 29310.
Email: rda@yes.net.ua
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Коломийський район засновано 1939 року. Адміністративним, економічним
та культурним центром району є місто обласного підпорядкування Коломия —
одне з найдавніших поселень Галичини, перша літописна згадка про яке сягає
1241 року.
Район розташований на південному сході ІваноФранківської області. Гео
графічна зона України, в якій лежить район, — Прикарпаття. Межує з Тисме
ницьким, Тлумацьким, Городенківським, Снятинським, Косівським і Над
вірнянським районами. Загальна площа території району складає 1 026,1 тис.
кв.км; кількість населених пунктів — 83, в т. ч. селищ — 3, сіл — 80. Населен
ня становить 104 тис. осіб.
Через Коломийський край проходять автошляхи Стрий—Чернівці, Та
тарів—Кам'янецьПодільський та залізничні магістралі Чернівці—Львів і Тер
нопіль—Рахів.
Головна водна артерія району — річка Прут.
Клімат — помірно континентальний, вологий, із відносно м'якою зимою і
помірно теплим літом.
Рельєф району неоднорідний: є гориста місцевість, більшість територій —
рівнинна місцевість. Надра району багаті на природний газ, нафту, сірку, торф,
джерела мінеральної води. Рослинний і тваринний світ досить різноманіт
ний. Збереглося шість видів рослин, які занесено до Червоної книги України.
В урочищі «Княждвір» знаходиться унікальний тисовий заповідник — най
більший у Європі. На його території діє Музей фауни і мінералів Карпат.
Коломия здавна славилась як духовний центр Гуцульщини і Покуття. В Ко
ломийському музеї народного мистецтва зібрано понад 25 тис. експонатів. У
місті над Прутом народилися, жили і творили Микола Верещинський, Андрій
Чайковський, Кирило Трильовський, Лев Бачинський, Олена Кисілевська. З
Коломийщини вийшли письменники Мирослав Ірчан, Степан Мельничук і
Петро Козланюк, шевченківські лауреати Ірина Вільде, Дмитро Павличко,
Роман Іваничук, Тарас Мельничук, Василь Герасим'юк.
У селах і селищах району є 54 споруди, цінні своїм стилем, способом бу
дівництва, використанням місцевих будівельних матеріалів. Найважливіші і
найдавніші з них — костел бернардинів, келія монастиря і надбрамна дзвіниця
у Гвіздці; церква Св. Михаїла у Великій Кам'янці; дзвіниця XVIII ст. і школадя
ківка в Печеніжині; церква Вознесіння Господнього у Струпкові; церква Св. Юрія
та дзвіниця в Баб'янці; костелпам'ятка готичної архітектури в Отинії. На Коло
мийщині діють музеї Мирослава Ірчана в П'ядиках і Олекси Довбуша у Печені
жині, Музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського,
музей «Писанка» та Музей історії міста Коломия власне у Коломиї.
У районі функціонують 63 загальноосвітні школи й дві допоміжні школи
інтернати, Коломийське духовне училище, два професійнотехнічних учили
ща — Коршівське й Отинійське.
В Коломийському районі працює 12 великих та близько 30 малих проми
слових підприємств, річний обсяг виробництва продукції по району складає
близько 60,0 млн грн. По великих підприємствах річний обсяг виробництва
промислової продукції становить близько 38,2 млн грн. Тут переважає не
державний сектор, частка якого в загальному обсязі виробництва складає
90,3 %. У краї зареєстровано 1 672 суб'єкти підприємницької діяльності, з
них 229 малих підприємств та 1 443 фізичні особи.
Основні промислові галузі Коломийщини: добувна, машинобудівна, лісо
ва та деревообробна, харчова та переробна. В районі нараховується: буді
вельних організацій — 7, дорожніх — 2, житловокомунальних — 6,
підприємств торгівлі — 602, підприємств громадського харчування — 116.
Коломийський район є аграрним регіоном області. Площа сільськогоспо
дарських угідь району складає 66,5 тис. га, плодовоягідних насаджень — 2,5
тис. га. В районі розвинуті такі напрямки сільськогосподарського виробниц
тва: рослинництво (вирощування зернових, цукрових буряків, картоплі, овочів,
ягід, льону, кормових культур), тваринництво (виробництво молока та м'яса).
Площа ставів — 386 га, площа садів — 2 462 га, площа лісів — 25 327,9 га.
Багате історичне минуле та місцевість Коломийщини створюють сприят
ливі умови для розвитку туризму. Серед туристичнорекреаційних закладів
району можна відзначити: готель «Монарх» у с. Корнич, готельноресторан
ний комплекс «Лісова казка» в с. Черемхів, Музей ім. Олекси Довбуша у
смт Печеніжин, база відпочинку «Слобода» в с. Слобода, колиба «У вуйка
Василя» в с. Шепарівці, ботанічний заказник загальнодержавного значення
«Княждвірський».
Стратегічна мета району — досягнення високих і стабільних соціальноеко

номічних показників. Реалізуються зазначені завдання за допомогою інвес
тиційної політики, яка здійснюється в регіоні. Інтенсивність інвестиційного
процесу в районі підтримується на рівні, за якого реальною є структурна пе
ребудова економіки. Завдяки високим темпам роздержавлення в краї при
ватизовано майже всі підприємства, які підлягали приватизації.
Важливий напрямок реформування економіки полягає у реструктуризації
підприємств. Тому підвищена увага приділяється здійсненню організаційно
економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури
управління підприємств, здатних привести підприємство до фінансового оз
доровлення, збільшення обсягів випуску продукції, підвищення ефективності
виробництва. Завершується реформування і колективних сільськогоспо
дарських підприємств — на їх базі утворено нові ринкові формування. Це в
повній мірі забезпечує підтримування оптимального рівня концентрації ви
робництва, створення нових земельних і майнових виробничих відносин вик
лючно на приватній основі.
Регіональна промислова політика спрямована на створення сучасного,
інтегрованого у світове виробництво промисловотехнологічного комплек
су, який забезпечуватиме внутрішні потреби, конкурентоспроможний екс
порт, збільшення обсягів наукомісткої продукції як основи для інноваційного
розвитку інших секторів економіки.
Коломийський район належить до інвестиційно привабливих районів Ук
раїни. У регіоні постійно проводиться робота щодо залучення інвестицій у
розвиток економіки регіону, формування та оновлення банку даних інвести
ційних проектів. Район співпрацює з програмами Європейської співдружності
(TACIS) та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). Розроблені бізнес
плани по Коломийському ветсанзаводу. Проектом передбачається перероб
ка шкіряних відходів на кормові добавки — виробництво м'ясокісткового бо
рошна.
За 2006 рік в економіку району залучено 14 899,73 тис. дол. США прямих
іноземних інвестицій, з них 9,4 % у сільське господарство, мисливство та
лісове господарство, 74,5 % у промисловість, 16,1 % в гуртову і роздрібну
торгівлю.

Пам'ятник Олексі Довбушу

Капличка Святих Петра і Павла
(селище Печеніжин)

XVI Міжнародний гуцульський фестиваль (селище Печеніжин)

Погруддя сотнику УПА Михайлу Спартану
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Адміністрація Косівського району
78600, ІваноФранківська обл.,
м. Косів, майдан Незалежності, 11,
тел.: (03478) 21042, 24639
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Косівщина — адміністративний район із центром у місті Косові. У районі
налічується 45 населених пунктів: міст — 1, селищ — 2, сіл — 37. Число жи
телів — близько 90 тис. осіб.
Косівський район розташований у передгір'ї мальовничих Покутських Кар
пат і є одним із найбільших районів Гуцульщини. Восьми його територіям
Кабінет Міністрів України надав статусу курортних, а місто Косів і селище Кути
визнано історичними населеними пунктами, на переважну більшість яких
поширюється дія Закону «Про статус гірських населених пунктів України».
Косівщина славиться своїм історичним минулим, має достатній економі
чний потенціал та унікальні природні багатства: ліси, сади, цілющі джерела,
лікарську сировину.
У письмових джерелах Косів уперше згадується на початку XV століття.
Протягом кількох віків мешканці міста й навколишніх сіл зазнавали утисків
польських феодалів, здирства лихварів. У 1698 р. загони галицьких і закар
патських опришків захопили місто, помстилися панам за свої кривди. У 1740
році в Косові побував легендарний ватажок опришків Олекса Довбуш, і зго
дом його наступник — Василь Баюрак. А загинув Олекса Довбуш у Космачі, в
селі, яке через два століття стало своєрідною столицею повстанської Украї
ни, куди з вересня 1944 до лютого 1945 року не ступала нога енкаведистів.
Тут у майбутньому мав би бути споруджений музей із панорамою тих героїч
них подій.
Косівський район — це туристичний край, що вабить мандрівників і відпо
чиваючих із різних країн. Він здавна славиться народним декоративноужит
ковим мистецтвом. По всій Україні та за її межами відомі різьбярська школа
Шкрібляків, вироби косівських і пістинських гончарів, космацька писанка,
гуцульські ліжники та килими. Такого сузір'я творців народної краси, мабуть,
годі шукати в якомусь іншому регіоні України.
У районному центрі нещодавно відкрито Державний інститут прикладно
го й декоративного мистецтва, який готує майстрів сімох спеціальностей:
художньої обробки дерева, розпису, кераміки, художньої обробки шкіри, ви
шивки, ткацтва. У травні 2004 року в місті почала діяти новозбудована школа
мистецтв, де формуються майбутня художньоестетична цінність і само
бутність краю, що є невід'ємною складовою частиною розвитку туристичної
галузі.
У районі діють 14 музеїв, 11 з яких приватні, п'ять готелів, два санаторії,
два туристичні бюро, кемпінг, паркінг; налічується 37 пам'яток природи, ство
рено три дендропарки.
Косівщина багата природними ландшафтими, тут широко представлена
флора і фауна, серед зразків яких чимало унікальних. Значну частину тери
торії займає Національний природний парк «Гуцульщина».
Загальновідомими й ефективними є специфічні лікувальні властивості
клімату краю. Хімічний склад та запаси мінеральних вод можуть забезпечити
у перспективі їх широке використання у лікувальних цілях.
Багатообіцяючою є організація відпочинку в індивідуальному приватному
секторі, так званого «зеленого туризму», для розвитку якого створена турис
тична асоціація «Гуцулія».
Тісний взаємозв'язок між туристичною й іншими галузями сприяє багато
галузевій діяльності: рекреації, комерції і торгівлі, банківській та страховій
справі. Все це дає змогу забезпечити цілорічний прийом і комплексне об
слуговування туристів, а також працевлаштування горян.
Останніми роками в Косівському районі поліпшилися економічні показни
ки у виробництві, соціальній сфері, позитивних результатів досягнуто в ма
лому бізнесі, до якого залучено понад п'ять тисяч осіб. Пріоритетними на
прямками у розвитку малого і середнього підприємництва є лісопереробна,
туристична, харчова галузі, уже згадані художні народні промисли.
Рельєф території, тривалість снігового покриву дозволяють успішно
розвивати різні види зимового спорту. На околиці районного центру й у
селі Шешорах функціонують обладнані підйомниками гірськолижні траси.

На 15 туристичних базах рік у рік збільшується число відпочиваючих й екс
курсантів.
Неподалік від Косова розташований аеродром, який у перспективі зможе
приймати літаки середнього типу. При летовищі діє аероклуб. Багатообіця
ючим є також розвиток мисливських і рибальських господарств, водного
спорту на річці Черемош, кінного туризму (мандрівки на конях гуцульської
породи).
У районі достатньо дешевої сировини для успішного розвитку підприємств
харчової і м'ясомолочної промисловості. Наявність кормових угідь і поло
нинських пасовищ створює сприятливі умови для відгодівлі худоби. Важли
вим резервом нарощування м'ясного потенціалу регіону є господарства на
селення з великою кількістю худоби, реалізація якої поки що досить пробле
матична. Важливою умовою для місцевої м'ясної промисловості є значна
віддаленість м'ясокомбінатів, а широкий асортимент дієтичної, екологічно
чистої продукції гарантує розвиток курортнооздоровчих комплексів.
Основою для створення ще одного лікувального закладу може стати й ко
лишня Косівська солеварня з її багатими покладами солі. Перспективним є і
відновлення у районному центрі роботи 50метрового плавального басейну
з трампліном.
Останнім часом чимало уваги приділяється заготівлі та переробці дарів
природи: грибів, ягід, яблук, слив, волоських горіхів, лікарських рослин. Є в
районі й потужна сировина база для деревообробної промисловості, виго
товлення виробів з вовни, випуску широкого асортименту керамічних виробів.
Та найбільшим капіталом тут була і залишається чудова гірська природа, яку
сповна треба використовувати для масового оздоровлення й відпочинку.
Невеличке затишне містечко Косів завжди гостинно відкриває свої обійми
для кожного, хто завітав сюди, щоб зблизька побачити неперевершену кра
су гуцульського краю, ознайомитися з його багатою культурною й істори
чною спадщиною, розмаїттям мистецьких витворів і самобутністю звичаїв
корінних горян.
Виконавча і представницька влада району розробляють плани резерву
вання земельних ділянок у місцях, придатних для нового будівництва турис
тичнорекреаційних об'єктів. Докладають зусиль, щоб у Косові та районі було
цікаво відпочивати як мешканцям України, так і закордонним гостям, нама
гаються заохотити інвесторів для розвитку туристичнооздоровчого, пере
робного та інших видів підприємництва.

Соколівка

Маркет «Косівське споживче товариство»

Магазин «Світ техніки»

Тримбітарі

Косівське відділення АКБ «Прикарпаття»
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Надвірнянщина — унікальний в географічному відношенні край з багати
ми природними ресурсами, різноманітним рослинним і тваринним світом,
чистими джерельними водами і цілющим карпатським повітрям. Саме в Над
вірнянському районі збереглись неповторні природні ландшафти, ендемічні
і реліктові види рослин і тварин, значні рекреаційні ресурси.
Площа району складає 1 293 кв.км. Загальна чисельність населення ста
новить 113,2 тис. чол., в тому числі 41,6 тис чол. міського і 71,6 тис. сільсько
го. Густота населення — 88 чол./кв.км.
Надвірнянський район розташований в південнозахідній та частково в
центральній частині ІваноФранківської області, на стику СхідноЄвропей
ської рівнини та Українських Карпат. 2/3 району розміщені в гірській частині
Карпат, третина припадає на умовну рівнину.
Для Надвірнянського району характерною є розвинена мережа автошляхів
та доріг, яка представлена автомагістралями міжнародного, дорогами дер
жавного та місцевого значення. Найбільші транспортні вузли — місто Над
вірна, смт Делятин. Через територію району проходить залізнична дорога:
Львів—ІваноФранківськ—Рахів з відгалуженнями в бік Коломиї, Чернівців.
Загальна протяжність залізниці по території району становить 79 км.
Автоперевезення в районі здійснюють суб'єкти підприємницької діяльності
та об'єднання автоперевізників.
Через територію Надвірнянщини проходять великі газопроводи: «Союз»,
«Прогрес», «Уренгой—Помари—Ужгород», «Ананьїв—Чернівці—Богородча
ни». Крім цього, наявна велика кількість технологічних нафтопроводів НГВУ
«Надвірнанафтогаз» довжиною 350 км та концерну «Оріана».
На даний час в районі розташовані такі великі промислові підприємства:
НГВУ «Надвірнанафтогаз», ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ВАТ «Надвірнян
ський лісокомбінат», СП «Інтерплит», ТзОВ «Надвірнянський завод молочних
продуктів», ДП «Серін», ТОВ «Серін Юкей лімітед», кар'єр «Нерудник».
Одне з найбільших нафтохімічних підприємств Прикарпаття — ВАТ «На
фтохімік Прикарпаття». Даний нафтопереробний завод займає територію
площею близько 180 га.
Сьогодні підприємство виробляє понад 30 видів продукції. Серед них: бен
зин А80, А92, А95, дизпаливо, мазут паливний, вакуумний газойль, пічне
паливо, гас зріджений, кокс КС0, КС8, кокс сумарний тощо.
Нещодавно побудований нафтопровід «Жулин—Долина—Надвірна» дасть
змогу значно покращити забезпечення підприємства нафтопродуктами для
подальшої переробки.
Видобутком нафти в Надвірнянському нафтопромисловому районі зай
мається НГВУ «Надвірнанафтогаз». На сьогодні тут експлуатується два на
фтові та п'ять газоконденсатних родовищ із фондом понад 400 свердловин,
з яких щороку видобувають близько 200 тис. тонн нафти і 170 куб.м газу.
Колектив НГВУ «Надвірнанафтогаз» постійно застосовує комплексні ме
тоди роботи для покращення видобутку, освоєння нових технологій та про
ведення геологорозвідувальних та сейсморозвідувальних робіт.
Давно і плідно працює ВАТ «Надвірнянський лісокомбінат» — колись один
з найбільших на Прикарпатті. Сьогодні на його базі створено низку спільних
підприємств, які завдяки вкладеним інвестиціям постійно нарощують обся
ги виробництва та виготовляють конкурентоспроможну продукцію, а саме:
СП «Інтерплит», СП «ПроміньГаличина». В їхніх цехах за найновішими взірця
ми європейського класу випускається продукція, що задовольняє вимоги
найвибагливішого покупця і вдало конкурує на світовому ринку з аналогічни
ми підприємствами.
Єдине в районі молокопереробне підприємство — ТзОВ «Надвірнянський
завод молочних продуктів» — входить у трійку найпотужніших молокозаводів
області. Продукція підприємства добре відома на ІваноФранківщині та поза
її межами — в Росії, Болгарії та інших країнах близького зарубіжжя.
Цільне молоко, зібране з екологічно чистих районів області — Надвірнян
ського, Богородчанського, Косівського, Коломийського, Рожнятівського, а та
кож залучення висококваліфікованих фахівців, новітнього обладнання та су
часних технологій дозволяє успішно займатись виробництвом високоякісних
твердих сирів.
Для розширення асортименту планується залучення інвестицій для виго
товлення нових видів продукції: морозива, сметани, кефіру, біойогурту, фа
сованого молока.
Система торгівлі та громадського харчування в районі представлена 337

крамницями та 168 об'єктами громадського харчування, найбільш відомі з
яких: торговий комплекс «У Боба», кафе «Світлиця», кафе «Ідеал», бар «Но
винка», клуб «Касабланка», кафе «Калинка», клуб «Ультра», культурний центр
«Катерина» (смт Битків), кафе «Відпочинок», кафе «Під березою» (с. Цу
цилів), кафе «Левада» (с. Л. Тарновиця), гастроном «Центральний», супер
маркет «555».
В районі розвинена мережа банківських установ, зокрема працюють
відділення ІФФ Приватбанку, банків «Аваль», «Прикарпаття», «Надра», Пром
інвестбанку, Електронбанку, Укрсиббанку, Ощадбанку, Правексбанку.
На території району функціонують 55 шкіл, де навчається 19,5 тис. учнів,
23 дитячі садки, філії декількох інститутів, ПТУ, Надвірнянський коледж, 4
спортивні школи, музична та художня школи.
Мешканці району користуються послугами 44 бібліотек, 21 будинку куль
тури, 3 народних домів.
Надвірнянщина — надзвичайно привабливий регіон для інвестування в
сферу туризму.
У Надвірнянському районі збережено 146 пам'яток різних епох — від часів
кам'яної доби до пам'ятників, споруджених в наші дні. Серед них присутні
також пам'ятки археології доби палеоліту та часів Київської Русі. Тут знахо
дяться вцілілі сліди стоянок і поселень кам'яної доби та залишки могильників,
відомі як культура карпатських курганів. Візитною карткою району є Музей
історії Надвірнянщини. На території краю розташований також природний
заповідник «Горгани». Крім цього, район багатий на водні ресурси та міне
ральні джерела, які потребують освоєння.
Туристична інфраструктура району представлена 9 готелями, приватни
ми садибами готельного типу та десятком садиб сільського зеленого тури
зму, які здатні одночасно розмістити близько 400 відпочиваючих. В планах
розвитку туристичної галузі Надвірнянщини — будівництво готельновідпо
чинкового комплексу поблизу с. Бистриця, створення центру гірськолижно
го спорту, будівництво дороги з Бистриці до туристичного комплексу «Буко
вель», освоєння нових туристичних маршрутів.
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Рогатинський район розташований на території Західної України в північній
частині ІваноФранківської області. У південнозахідній частині Рогатинського
району протікає р. Дністер, яка є найбільшою водною артерією Західної Ук
раїни. Здавна цією рікою проходив торговий шлях із Прикарпаття до Чорно
го моря.
Районний центр — старовинне місто Рогатин — розкинулось на березі
річки Гнила Липа (ліва притока Дністра), на висоті 200—420 м над рівнем
моря. Поверхня району — це, здебільшого, підвищена хвиляста лесова
рівнина, розчленована долинами pічок Гнила Липа, Свірж, Нараївка, Оха
ба, Студений Потік, що є притоками р. Дністер різного порядку. Особ
ливість географічного положення м. Рогатина — його рівновіддаленість
від трьох обласних центрів: до ІваноФранківська — 61 км, до Тернополя
— 89 км, до Львова — 78 км. З півночі на південь проходить міжнародна
автомобільна траса Львів—Рогатин—Галич—ІваноФранківськ. Із заходу
на схід пролягає автострада міжнародного значення Стрий—Рогатин—
Бережани—Тернопіль.
За агрокліматичним районуванням України, район знаходиться у ме
жах теплої агрокліматичної та вологої, помірно теплої агрокліматичної зон.
Річний хід температури повітря у Рогатинському районі є континенталь
ним. На території району річна сума опадів становить близько 700 мм. За
кліматичним районуванням, територія Рогатинського району практично
цілковито знаходиться у межах Прилипецького горбогірного кліматично
го району теплої кліматичної зони, яка характеризується сумою активних
температур у межах 24—28 0С. Такі термічні ресурси дозволяють вирощу
вати на території району пшеницю, кукурудзу, цукровий буряк, льон, ово
чеві та плодові культури.
На території Рогатинського району, яка займає площу 815,7 кв.км, про
живає 47,6 тис. осіб. Із загальної чисельності населення 37,8 тис. чол. меш
кає в сільській місцевості, 9,8 тис. чол. — у міській місцевості. Густота на
селення району становить 58 чол. на 1 кв.км. На території Рогатинського
району розташовано 89 населених пунктів, в т. ч. одне місто та одне сели
ще міського типу.
Рогатинське староство (Рогатинське Опілля) вперше згадується в 1534 р.
Воно утворене на основі княжих володінь, які після 1387 р. відійшли до маєтків
польської королівської казни. Часті й спустошливі ворожі напади та епідемії
унеможливлювали інтенсивний розвиток району. В 1509 р. внаслідок татар
ської навали край знищений настільки, що деякі спустошені села заселяли
ся полоненими татарами, інші села зникали зовсім. Жителів звільняли від по
датків до королівської скарбниці.
Рогатинський район дав світові багатьох визначних людей. Насамперед,
це — легендарна Роксолана, дочка рогатинського священика та дружина ту
рецького султана Сулеймана, яка завдяки своїй вроді й розуму допомогла
багатьом полоненим українцям повернутися додому з турецької неволі.
З Рогатина походить славний рід Рогатинців (XV—XVI ст.ст.), львівських
купців та громадських діячів, активних учасників Ставропігійського братства.
Найвідоміший — Юрій Рогатинець — суспільний діяч, письменник, автор пуб
ліцистичної праці «Пересторога».
Родом з Рогатинщини також знані громадські діячі й політики Стефан Ка
чала (1815—1888), Омелян Огоновський (1833—1894), історик Ісидор Ша
раневич (1829—1902), поет і письменник Сильвестр Яричевський (1871—
1919), поет Володимир Масляк (1858—1924), оперні співаки Роман Люби
нецький (1855—1945) і Марія СабатСвірська, композитор Борис Кудрик
(1897—1950), фольклорист о. Іван Білинський (1811—1882).
З цією землею пов'язані долі багатьох відомих особистостей, а саме: Де
ниса Лукіяновича, письменників Богдана і Лева Лепких, Антона Крушельниць
кого, Осипа Турянського, Юліана Опільського, академіка Василя Щурата, ху
дожника Юліана Панькевича та інших.
Рогатинщина має багату історикокультурну спадщину. Одна з п'яти най
цінніших в ІваноФранківській області пам'яток дерев'яної церковної архітек
тури — церква Святого Духа (1598 р.) — розташована у м. Рогатині. До над
бань Галицької архітектурної школи належать церкви у селах Загір'я, Кліщівна,
Уїзд, Черче, Бабинці Горішні. Унікальною є церква Святого Миколая в с. Чес
ники, збудована з вапняка і покрита гонтом.
Багата церковна спадщина сприяла розробленню туристичного маршру
ту «Слідами дерев'яної церковної архітектури Рогатинщини». У центрі м. Ро
гатина увагу туристів привертають дві діючі культові споруди — церква Різдва
Пресвятої Богородиці (XIV—XV ст.ст.) і римокатолицький костел Святого Ми

колая (початок будівництва — 1538 р.). Зразком палацовопаркової архітек
тури XIX ст. є псевдобароковий двоповерховий палац Рея (арх. Юрій Захаре
вич), розташований у с. Приозерне.
У Рогатинському районі налічується 11 пам'яток архітектури та містобу
дування державного значення і 51 — місцевого.
Окрасою архітектурного ансамблю центральної частини м. Рогатина є
пам'ятник Насті Лісовській — Роксолані (1506—1561).
У Рогатині діє сучасний готель «ЕлітЦентр», три ресторани та багато ка
в'ярень. Функціонує спортивнооздоровчий комплекс «СпортЦентр», де
відвідувачі можуть користуватися спортивним і тренажерним залами, сау
ною та басейном, а також займатися шейпінгом, великим і малим тенісом;
до послуг туристів більярдна кімната.
На відстані 4 км від Рогатина розташований санаторій «Черче». Перший
лікувальний сезон у «живці Черче» розпочався у травні 1927 р. У санаторії
лікують хвороби хребта, нервової та кровоносної систем; використовують
сірководневі ванни та лікувальні грязі. Пацієнти мають змогу користуватися
одно та двомісними номерами з усіма зручностями.
Промисловий комплекс Рогатинського району представлений основни
ми 17 діючими підприємствами.
В розрізі основних видів економічної діяльності найбільша питома вага в
загальному обсязі виробництва по району припадає на обробну проми
словість.
У структурі виробництва переважає продукція харчової промисловості, яка
представлена виробництвом хліба та хлібобулочних виробів, мінеральної
води та безалкогольних напоїв, м’яса та м’ясних виробів, масла тваринного
та сиру.
8,5 % загального обсягу продукції виробляється підприємствами з оброб
ки деревини та виготовлення виробів з неї, 8,9 % припадає на виробництво
інших неметалевих мінеральних виробів, 2,9 % займає продукція хімічної та
нафтохімічної промисловості, 1,8 % — товари легкої промисловості, близь
ко 0,8 % — продукція підприємств по обробці металу.
В районі розвинута промисловість видобування будівельних матеріалів
(пісок, глина, щебень, будівельний та вапняковий камінь, гашене і негашене
вапно).
В районі створено сприятливі умови для функціонування малого підприєм
ництва, яке представлене 245 малими підприємствами. Функціонує струк
тура підтримки малого підприємництва, а саме: фонд підтримки підприєм
ництва «БізнесЦентр», кредитна спілка «Кредо», рада підприємців, органі
зація роботодавців.
Сільськогосподарські угіддя в Рогатинському району складають 58,3 тис.
га (72 % від усієї території), з них рілля займає 43,4 тис. га (75 % до с/г угідь).
Із сільськогосподарських угідь знаходиться у власності та користуванні
сільськогосподарських підприємств 13,8 тис. га. Крім того, за селянсько
фермерськими господарствами закріплено 2,4 тис. га. Із сільськогосподар
ських угідь розпайовано 29,9 тис. га 22 831 пайовику.
В районі розроблено інвестиційний план реалізації стратегії збалансова
ного розвитку м. Рогатина та Рогатинського району (Опілля) за пріоритетни
ми напрямками: розвиток водопостачання та водовідведення; будівництво
та реконструкція доріг загальнодержавного та місцевого значення; збір, сор
тування, переробка та утилізація ТПВ і промислових відходів; газифікація;
розвиток житлового фонду; розвиток соціальної інфраструктури; виробниц
тво продукції та надання послуг населенню. Обраховано необхідні суми інве
стицій на такі цілі:
 реконструкція очисних споруд (на умовах співвласництва) — 0,250 млн грн.;
 реконструкція діючих мереж водопостачання (при залученні співвлас
ників) — 0,200 млн грн.;
 збір та первинна переробка пластмасової тари (обласний фонд охорони
навколишнього природного середовища) — 0,225 млн грн.;
 реконструкція та капремонт аварійних житлових будинків (необхідні
співвласники) — 0,460 млн грн.;
 газифікація населених пунктів (с. Козара, с. Посвірж, с. Луковище,
с. Приозерне, с. Дегова, с. Черніїв, с. Воронів, с. Вишнів, с. Журавеньки,
с. Виспа) — 3,0 млн грн.;
 створення ТзОВ «РосанАгро» комплексу по відгодівлі свиней в с. Ди
чки — 4,5 млн грн.;
 ремонт та реконструкція водопровідної та водовідвідної систем правого
крила корпусу стаціонару ЦРЛ — 0,250 млн грн.

Перша кам’яна церква оборонного типу
(пам’ятка архітектури XIV ст., с. Чесники)

Родинний маєток Рея з роду Потоцьких
(пам’ятка архітектури XIX ст., с. Приозерне)

ПВП «Укрлісекспорт»

Церква Святого Духа
(пам’ятка дерев'яної архітектури XVI ст.)
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Рожнятівський район (районний центр — селище міського типу Рожнятів)
утворено в 1940 році. Район розташований на заході ІваноФранківської об
ласті, займаючи південносхідну частину Карпатських Бескидів, частину Гор
ган і більшу частину басейну Лімницької долини. Район межує з Долинським,
Калуським і Богородчанським районами ІваноФранківської області, а по
гірському хребту в південнозахідному напрямку — із Закарпатською обла
стю. В гірській частині району знаходяться такі вершини Карпат: Сивуля
(1 818 м над рівнем моря), Ігровець (1 804 м), Грофа (1 748 м). Загальна пло
ща території району — 130,5 тис. га.
На Рожнятівщині проживає 74,2 тис. осіб. За адміністративним поділом
район має 3 селища міського типу та 48 сільських населених пунктів.
Клімат в районі помірноконтинентальний. Оскільки більша частина те
риторії району знаходиться в передгір'ї Карпат, кліматичні умови дещо
відрізняються від решти території області: весна тут на два тижні починаєть
ся пізніше, ніж у рівнинних районах. Сніг в горах сходить у травні місяці, а
подекуди і в червні. Кількість опадів в середньому складає до 750 мм, а в
гірській частині — до 1 350—1 500 мм на рік. Середньорічна температура
14—16 0С, взимку 4,0 0С.
Рожнятів відомий ще з XII століття. Перше поселення — Старе Село — ви
никло в мальовничій долині річки Дуба. Перша згадка про поселення саме під
назвою Рожнятів відноситься до 1375 року. Вже на початку XV століття на уз
вишші Рожнятова було зведено добре укріплений, з товстими мурами замок.
До стародавніх поселень Рожнятівщини належать також селища міського
типу БрошнівОсада (XVI ст.), Перегінське (перша письмова згадка датуєть
ся 1292 роком), села Цінева (1636—1637 рр.) та Красне (1450 р.).
Праісторичним селом науковці, історики та археологи, вважають село
Нижній Струтин.
Нинішня територія Рожнятівського району має свої архітектурні традиції.
Невід'ємною частиною населених пунктів є культові споруди — храми (близь
ко 62 церков) у вигляді архітектурних домінантів, об'єднаних у єдиний комп
лекс мальовничо розташованих сільських осель. Будуючи храми, народні
умільці втілювали в них надбання багатьох поколінь.
До наших днів збереглися у реконструйованому вигляді замок польського
магната Скарбка (XIV ст.), одна з найстаріших в Європі доменних печей в уро
чищі «Ангелів» (1810 р.), розташована на лівому березі Лімниці, між селами
Ясень та Гриньків. Заново збудовано «Кедрову палату» в урочищі «Підлюте»,
що поблизу с. Кузьмінець, зведену на поч. XX ст. і відому як курортрезиден
ція митрополита Андрея Шептицького.
Унікальними за історичною значимістю є: пам'ятник у формі хреста з на
писом: «В пам'ять святої тверезості» (1974 р.) в с. Ясень; пам'ятний хрест на
місці загибелі полковника Шелеста (Василя Сидора), командира УПАЗахід,
в урочищі «Яла»; пам'ятник Д. Вітовському в смт БрошнівОсада, а також
братська могилапоховання воїнів УПА та командира УПАЗахід Василя Ше
леста на кладовищі в смт Перегінське; пам'ятний знак до 100річчя початку
масової еміграції жителів Прикарпаття, встановлений в с. Небилів у дворі
місцевої школи; пам'ятник та меморіальний музей письменника, члена «Русь
кої трійці» Івана Вагилевича в с. Ясень.
У п'яти залах Народного історикокраєзнавчого музею культури та побуту
Бойківщини в с. Цінева, відкритого в 1976 р., зібрано понад п'ять тисяч па
м'яток культури краю, серед яких колекції нумізматики, історичні та архео
логічні документи. Варто відвідати і Музей національновизвольних змагань
в приміщенні ЗОШ I—III ст.ст. смт БрошнівОсада та кімнатумузей В. Івасю
ка в школі мистецтв смт БрошнівОсада.
Рожнятівщина — мальовничий бойківський край, що здавна вабив незай
маними лісовими угіддями, чудовими ландшафтами, відповідними запаса
ми нафти і газу, перспективами розробки горючих сланців і розширення по
тужностей деревообробної галузі та лісопереробки, чисельними ботанічни
ми заказниками та заповідниками, надзвичайно широкими можливостями
та інвестиційною привабливістю у сфері розвитку масового туризму, оздо
ровлення і профілактичного лікування.
Промисловий комплекс Рожнятівського району представлений в основ
ному підприємствами обробної промисловості. В структурі переважає де
ревообробна, нафтохімічна промисловість та целюлозновидавнича справа.

Основними видами продукції, які виробляють промислові підприємства
району, є: плита деревостружкова, плита ламінована, столярні вироби (двері,
вікна), меблі офісні й для умеблювання житлових приміщень, нафта сира,
мішки паперові, вироби з пластмас, хлібобулочні вироби, м'ясо, ковбасні
вироби, мінеральні та газовані води.
Розвиток малого підприємництва в районі здійснюється двома шляхами:
через реформування існуючих підприємств в малі та шляхом створення но
вих самостійних підприємницьких структур.
У галузевому розрізі найбільше формувань малого бізнесу працюють:
 в сфері торгівлі та громадського харчування — 26 %,
 у сфері промислового виробництва — 36 %,
 в галузі лісового та сільського господарств — 17 %,
 у будівництві — 5,3 %.
Площа земель сільськогосподарського призначення Рожнятівського райо
ну займає 29 % від всієї території району. Рілля становить 12 % території краю.
Враховуючи специфіку передгірського району, сільськогосподарські підприєм
ства обробляють до 3 % ріллі, а 97 % знаходиться в обробітку населення.
Найбільша питома вага в структурі посівних площ припадає на кормові
культури, зокрема однорічні й багаторічні трави, а також картоплю, яка зай
має 31 % у структурі посівів.
Заготівлею сільськогосподарської продукції від населення займається
49 заготівельних пунктів, 3 юридичні особи, які заготовляють м'ясо, 30
підприємців, що надають послуги по обробітку землі, ремонту техніки, буді
вництву та побутовому обслуговуванню населення.
На сьогоднішній день у переробній галузі ефективно працюють ТОВ «Ганц»,
ПП «Добробут», ПП «Крона», ТВП «МолокозаводКарпати».
Дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери
району набуває туристична галузь, стаючи важливим чинником стабільного
й динамічного збільшення надходжень до бюджету.
Розвиток туризму, виходячи із умов району, спрямовується по п'яти ос
новних напрямках:
 впорядкування та організація масового зимового і літнього туризму
місцевого населення і жителів навколишніх міст;
 розвиток шкільного туризму;
 створення системи комерційного гірськолижного зимового туризму;
 розвиток мережі санаторіїв, будинків і баз постійного відпочинку;
 створення і розвиток мережі зеленого туризму в селах Ясень, Гриньків,
Осмолода, Луги, Суходіл, Липовиця, Ілемня.
Надалі для перспективного розвитку економіки краю планується:
 проведення організаційних заходів по пошуку інвесторів для освоєння
виробництва на вільних виробничих площах;
 сприяння у прискоренні виділення земельних ділянок нафтогазовидо
бувним управлінням для проведення пошукових і розвідувальних робіт;
 підготовка пакета документів для продажу на конкурсних засадах земель
ної ділянки під спорудження туристичних комплексів в с. Осмолода;
 пошук інвесторів для виготовлення документації та будівництва гірсько
лижного спуску та спортивнооздоровчого комплексу в с. Осмолода;
 проведення капітального ремонту 12,5кілометрової вузької колійної
залізної дороги Осмолода—Дарів;
 розширення садиби «Кедр» в с. Луги для розвитку сільського зеленого
туризму;
 вивчення можливостей використання мінелітових аргілітів як сировини
для хімічної промисловості та будівельних матеріалів на базі покладів сланців
на території Лоп'янської та Грабівської сільських рад.
Втілення в життя цих задумів спрямоване на досягнення наступних цілей:
збереження та розвиток існуючих промислових підприємств, розвиток ма
лого і середнього бізнесу, туризму і рекреаційної служби, що дасть нові ро
бочі місця, розширить базу оподаткування та поповнення бюджету і, як на
слідок, дозволить удосконалити систему освіти, охорони здоров'я, зберегти
культурні надбання.
Кінцева мета перетворень — становлення Рожнятівського району як регі
ону збереженої природи, багатих та соціально захищених людей.

Комплекс споруд доменної печі в урочищі
«Ангелів» (пам’ятка архітектури 1810 р.)

Пам’ятник Івану Вагилевичу

Резиденція українських грекокатолицьких
митрополитів «Кедрові палати»
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Будівля магістрату

Адміністрація Снятинського району
78300, ІваноФранківська обл.,
м. Снятин, пл. Незалежності,1,
тел./факс: (03476) 21466,
тел.: ( 03476 ) 25035, 25052
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Снятинщина — це частина старовинного Покутського краю, що омиваєть
ся розлогим Дністром, швидкоплинними гірськими річками Прутом і Чере
мошем. Головні центри — місто Снятин, якому виповнилося більш ніж 840
років від дня заснування і 550 років від отримання ним магдебурзького пра
ва, і селище Заболотів, перша письмова згадка про яке сягає кінця XVI ст.
Снятинський район розташований у південносхідній частині ІваноФран
ківської області. Площа території району — 60 204 га, або 4 % від території
області. Населення регіону — 67,1 тис. осіб. Густота населення — 113 осіб на
1 кв.км. Кількість населених пунктів — 49.
Район межує з Косівським, Коломийським, Городенківським районами
ІваноФранківської області та Вижницьким і Кіцмацьким районами Чернівець
кої області. Відстань від м. Снятина до обласного центру становить 100 км,
до м. Чернівців — 32 км.
Снятинщина — складова частина Покуття, південносхідного «кута» Гали
чини між річками Дністром, Прутом, Черемошем і Карпатами.
Через усю Снятинщину із заходу на схід тече річка Прут. Вона ділить район
майже на дві рівні частини — північну й південну. В південній частині з правої
сторони по кордону з Вижницьким районом Чернівецької області пливе оспі
ваний в народних піснях і легендах прудкий Черемош. Через район протіка
ють річки: Рибниця, Дубовець, Турка, Чернявка, Лукач, Белелуйка, Потічок
(притоки Прута). Лівобережна Снятинщина — це поля, пасовища, луги, ле
вади, сінокоси. Ця частина Покуття є житницею Снятинщини.
Надра району багаті на будівельні матеріали: глину, пісок, гравій.
Район характеризується порівняно родючими ґрунтами та сприятливими
умовами для вирощування всіх сільськогосподарських культур, що культиву
ються в області. Зустрічаються майже всі типи ґрунтів, які властиві для пе
редгірської зони Карпатського регіону. Всього в районі 18 різновидів ґрунту.
Основний ґрунтовий фон тут складають ясносірі та сірі опідзолені ґрунти на
лісовидних породах, темносірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені
на лісовидних суглинках.
Клімат району помірноконтинентальний, вологий, переважно з теплим
літом та м'якою зимою. Середньомісячна температура липня +20 0С, в січні
5 0С. Річна кількість опадів складає 500 мм. Середня тривалість вегетацій
ного періоду налічує 195—225 днів. Середня висота снігового покриву на те
риторії району коливається в межах 15—30 см.
Ландшафтні та ґрунтовокліматичні умови, геологічна будова та інші при
родні фактори зумовили різноманітність та багатство рослинного світу. Пло
ща земель лісового фонду складає 5,5 тис. га, які поділені на 2 групи, що
виконують переважно захисні водоохоронні, протиерозійні та інші функції.
Із славним Снятинським краєм пов'язані повстання Мухи (1490—1492 рр.),
покутське повстання 1648 року під проводом Семена Височана, рух опришків
XVIII століття, визвольні героїчні змагання XX століття. На Снятинщині запа
лили першу ватру національновизвольних змагань члени спортивнорухан
кового товариства «Завальська Січ», яку в 1990 році започаткував творець
Січового здвигу Кирило Трильовський. Чимало героїчних сторінок в історію
краю і України вписали покутяни під час боротьби ОУНУПА проти фашист
ських та більшовицьких окупантів.
Снятинщина — край високих літературномистецьких традицій. Тут зодя
гали у коштовні оправи свої літературні твори визначні письменники Василь
Стефаник, Марко Черемшина, Лесь Мартович, члени «Покутської трійці»; май
страми образотворчого мистецтва стали Василь Касіян (академікграфік),
Ольга Плешкан, Емануїл Храпко; музичне українське мистецтво збагатили
Порфирій Бажанський, Роман Сімович, Ярослав Барнич.
Снятинщина і сьогодні — край видатних і працьовитих людей, що роблять
внесок у розбудову і творення незалежної України.
Економіка Снятинського району аграрноіндустріальна, переважає недер
жавний сектор, частка якого у загальному обсязі виробництва складає 84,1 %.
Основна частка у виробництві продукції припадає на харчову промисловість.
Провідне підприємство району — ТзОВ ВКФ «Варто», яке спеціалізується на
вирощуванні та переробці птиці (обсяг виробництва — 34,7 млн грн. у рік).
На даний час працює на повну потужність 30 пташників, запроваджено без
перервний забій птиці і, відповідно, безперебійне забезпечення покупців м'я
сом птиці.
За один рік роботи в новій галузі (вирощування гусей) зуміли добитися
високих показників на ЗАТ «Птахофабрика «СнятинськаНова»: 15 приміщень

для вирощування гусей дали змогу утримання 70 тис. голів одноразової по
садки; введено в дію консервний цех по переробці печінки.
Успішно працює Залучанський спиртзавод, потужність якого 600 тис. дал
спирту в рік. Тут виробляється високоякісний спирт «Екстра» та «Люкс». Зав
дяки приєднанню Підгайчицького спиртзаводу обсяги виробництва збільши
лися на 49,5 %.
ВАТ «Прикарпаттютюн» — єдине в області підприємство, яке займається
заготівлею, ферментацією та переробкою тютюнової сировини. Сировинна
база, зосереджена у Снятинському, Тлумацькому, Коломийському та Горо
денківському районах, має двохсотлітню традицію вирощування високоякі
сних сортів тютюну. Підприємство забезпечує тютюновиробників насінням
відповідних сортів. Виробничі потужності розраховані на переробку 3,2 тис.
тонн тютюну за сезон.
Значним попитом користується продукція ЗАТ «Снятинський цегельний
завод», який має змогу випускати 22—24 млн штук цегли в рік. Продукція
ВКФ «ОлПас ЛТД», яке займається переробкою деревини твердої породи, в
основному експортується у Францію, Німеччину, Італію. Новими і перспек
тивними підприємствами району є ПП «Лідер», що виробляє полістирол, а
також колективне підприємство «Еліта», яке спеціалізується на ковбасних ви
робах.
Агропромисловий комплекс Снятинщини по праву вважається одним з
найбільших в області. Загальна площа сільськогосподарських угідь в районі
становить 46 974 га, з них площа ріллі складає 37 258 га, багаторічних на
саджень 1 176 га, сіножатей 3 282 га та 4 973 га пасовищ.
За сільськогосподарськими підприємствами закріплено 14 102 га
сільськогосподарських угідь, з яких 11 167 га становить рілля. Всього зареє
стровано 81 сільськогосподарське підприємство. Товарним виробництвом
сільськогосподарської продукції із них займається лише 56 агроформувань
на площі 9,4 тис. га.
Найпотужнішими агропідприємствами району є «ОльвіяМ», ПАФ «Стеці
вська», ПОП «Відродження», ПП «Аронія», ФГ «Прометей», ТзОВ «Покуття
Фрукт».
Розвивається на Снятинщині і мале підприємництво. Станом на 1 січня
2007 року до Державного реєстру включено 242 юридичних формування ма
лого бізнесу (в т. ч. два підприємства з іноземними інвестиціями — ТзОВ «Кар
патське пір'я» та ТзОВ «Холтанна ЛТД») та 1 727 суб'єктів підприємницької
діяльностіфізичних осіб. У розрахунку на 10 тис. чол. наявного населення
припадає 31 мале підприємство — за даним показником район займає 12
місце в області.
Дедалі відчутнішою є участь малого бізнесу в доходах місцевих бюджетів.
Найбільшими платниками серед малих підприємств є: ПП «Торговий дім
«Лідер», ПП «Укрпродукт», МП «Скіф», ПП «Тесляр», ТзОВ «Ренесанс ЛТД»;
серед підприємцівфізичних осіб — Т. Томаш, Р. Луговий, В. Николайчук,
Г. Матеїк, М. Стефанець, Л. Баранов.
Підприємства району здійснюють експортноімпортні операції з країна
ми світу. Головними зовнішніми торговельними партнерами Снятинського
району є Франція, Німеччина, Болгарія, Угорщина, США.
У структурі імпортних надходжень району переважають товари наступних
груп: полімерні матеріали, пластмаси та каучук, деревина і вироби з неї, тек
стиль та вироби з текстилю.
Провідними видами експорту району є: деревина і вироби з деревини,
вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла, продукти рослинного по
ходження.
Станом на 01.01.2007 р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій,
залучених в економіку району, склав 789,72 тис. дол. США.
Головним джерелом інвестування залишаються внутрішні інвестиційні
ресурси підприємств, які становлять 73,2 % у загальних обсягах. В галузе
вому розрізі найбільші обсяги інвестицій (64 %) в основний капітал залучено
сільськогосподарськими підприємствами (ТОВ «Варто», ЗАТ «Птахофабри
ка «СнятинськаНова»).
Галузь туризму — одна із перспективних сфер економіки Снятинського
району. Район має об'єктивні й вагомі передумови для її розвитку: природ
нокліматичний потенціал, чисте повітря, туристичні маршрути, вигідне гео
графічне розташування, зосередження в районі особливих природних ре
сурсів зі своєрідною флорою і фауною, мальовничих природних ландшафтів,
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сприятлива екологія, наявність пам'яток історії та архітектури, збережені на
ціональні традиції і фольклор, належний рівень транспортних терміналів (за
лізничне і автомобільне сполучення).
Через весь район проходить залізнична вітка Львів–Чернівці, є 7 залізни
чних станцій, серед яких Снятинська і Заболотівська обладнані всіма необ
хідними вантажнотранспортними територіями, де є можливість обробки ван
тажів будьякої категорії із використанням козлових кранів.
Через район проходять автомобільні траси: державна регіональна —
Стрий—Чернівці протяжністю 30,5 км та місцеві територіальні — Снятин—
Косів, Снятин—Тязів, Зоряни—Кути протяжністю 65 км.
Пасажирські перевезення здійснюються в районі на 16 маршрутах, які в
основному обслуговує ВАТ «Снятинавто». Для покращення пасажирського
обслуговування постійно вдосконалюється і розширюється маршрутна ме
режа. Відкрито маршрути до сіл Хом'яківка, Завалля, Вишнівка, Стецева.
Мережа автомобільних доріг загального користування в районі складає
293,5 км, із них дороги державного значення становлять 30,5 км, місцевого
значення — 30,5 км.
Крім того, на дорогах району налічується 45 мостових переходів загаль
ною довжиною 1 228 п. м.
В районі діють 5 автоматичних телефонних станцій у міській місцевості й
25 у сільській. Їх загальна монтована ємність становить близько 10 тис. но
мерів. Функціонують всі сучасні види комунікацій: електронна пошта, мо
більний зв'язок, мережа Internet.
В районі створено 95 колективів фізичної культури і спорту, зокрема в за
гальноосвітніх школах, технікумі сільського господарства, на підприємствах
району.
Матеріальнотехнічна база налічує: 18 стадіонів, 1 плавальний басейн, 31
спортивний зал, 18 футбольних полів, 55 спортивних майданчиків, спортив
ний комплекс, плавальний басейн на 25 метрів. Всіма видами культурнооз
доровчої роботи охоплено 13,7 тис. чол., що становить майже 20 відсотків
від загальної кількості населення.
В районі функціонує дві дитячоюнацькі спортивні школи: райради РСТ «Ко
лос» (школа працює по таких видах спорту, як футбол, волейбол, вільна бо
ротьба) та Снятинська ДЮСШ відділу освіти (спортивні напрямки — плаван
ня, волейбол, шахи, футбол).
Традиційно проводяться сільські спортивні ігри, спартакіади серед депу
татів районної ради, працівників райдержадміністрації та державних служ
бовців.
В районі створено центр «Інваспорт». Працюють секції з плавання, шахів,
шашок. Спортсмениінваліди беруть участь у районних, обласних та все
українських змаганнях.
В районі працюють 52 клуби та будинки культури, 52 бібліотеки, 3 музеї та
2 музичні школи, Джурівська школа мистецтв. Творчо працюють 249 клубних
гуртків та формувань, 24 з яких мають високе почесне звання «Народний» та
«Зразковий».
На державному обліку в районі перебувають 376 пам'яток. З них 186 пам'я
ток історії, 78 — археології, 109 — архітектури і містобудування, 3 — мисте
цтва. Всі вони внесені до Реєстру культурної спадщини і є пам'ятками куль
турного надбання.
Із 109 пам'яток архітектури 2 мають загальнодержавне значення: церква і
дзвіниця ХІХ ст. в с. Устя і церква та дзвіниця в с. Хлібичин. Зі всіх пам'яток
архітектури 48 є культовими спорудами. Велику цінність представляють збе
режені в цих пам'ятках старовинні ікони, іконостаси, стародруки та окремі
предмети церковної атрибутики. Їх охороняють і оберігають релігійні грома
ди, органи державної влади, місцевого самоврядування.
Чотири пам'ятки мають, як і колись, виробниче призначення. Це бойня
(кін. XIX ст.), водяний млин (ІІ пол. XIX ст.); механічний млин в с. Микулинцях
(поч. XX ст.) та виробничі будівлі Заболотівського тютюновоферментацій
ного заводу. В останній період фахівцями запропоновано взяти на держа
вний облік приміщення залізничного вокзалу (с. ХутірБудилів), каплицю по
вул. Річній (м. Снятин), римокатолицький костел ХІХ ст. (смт Заболотів),
римокатолицький костел (родинна усипальниця Ярузельських ХІХ ст.,
с. Горішнє Залуччя).
До пам'яток історії району відносяться хрести скасування кріпацтва, тве
резості, борцям за волю України, які є майже в кожному селі. А ще пам'ятна

могила братам Печенюкам (с. Стецева), пам'ятний знак Першотравневої
демонстрації 1924 р. в смт Заболотів тощо.
На обліку пам'яток історії та культури знаходяться і поховання окремих
видатних людей: Марка Черемшини, родини Стефаників, Теофіля Бобрин
ського, Ксаверія Мрочка (польського етнографа), В. Хроновича, І. Михайли
ка, Н. Семанюка, родини Гамораків, О. Проскурницького та ін.
В районі функціонує 16 дошкільних закладів та 46 денних загальноосвітніх
навчальних закладів, у тому числі: І ступеня — 9, І—ІІ ступеня — 17, І—ІІІ сту
пеня — 20, 1 школаінтернат, 1 навчальновиховний комплекс.
Професійну освіту молодь здобуває у Снятинському сільськогосподар
ському технікумі, який засновано в серпні 1940 р. в селі Лісна Слобідка Ко
ломийського району ІваноФранківської області. В 1944 р. навчальний зак
лад переведено в м. Снятин. Сьогодні в технікумі навчається 730 студентів.
Підготовка фахівців у технікумі здійснюється за наступними спеціальностя
ми, які є ліцензованими і акредитованими: «Механізація сільського госпо
дарства», «Агрономія», «Бухгалтерський облік», «Комерційна діяльність»,
«Правознавство». Студенти мають можливість пройти курсову підготовку по
здобуттю робітничої професії «Оператор комп'ютерного набору» та водія
транспортних засобів категорії «В» і «С».
При технікумі з 2000 року функціонує навчальноконсультативний пункт
Бережанського агротехнічного інституту Національного аграрного універ
ситету Кабінету Міністрів України. Пункт здійснює підготовку за
спеціальностями «Економіка підприємства» та «Механізація сільського
господарства».
Охорону здоров'я району представляють Снятинська центральна район
на, Заболотівська районна лікарні, 6 сільських лікарських амбулаторій та 41
фельдшерськоакушерський пункт.
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Тисменицький район утворений 6 грудня 1966 року і до 1984 року мав на
зву ІваноФранківський.
Тисменицький район має багату історію. Його територія заселена з давніх
часів, про що свідчать пізньопалеолітичні стоянки, знайдені біля сіл Довге та
Стриганці, поселення трипільської культури поблизу с. Хом'яківка, кургани
ХV—ХII ст.ст. до н.е. доби пізньої бронзи біля Братківців, могильники культу
ри карпатських курганів І—ІІ ст.ст. н.е.
Найдавніші населені пункти: м. Тисмениця (1144 р.), с. Тязів (1222 р.),
с. Клубівці (1240 р.), однак більшість сіл вперше згадуються в писемних
джерелах з кінця XIV до середини XVI ст.
Земля Тисмениччини ще з часів княжого Галича зберігає пам'ять про тяжкі
бої і ворожі навали. Не раз впродовж ХІІІ—ХVІІІ століть її спустошували турки
і татари, але минали роки, і на колишніх згарищах знову вирувало життя,
піднімалася господарка.
Ще у XV столітті у Тисмениці набувають поширення кушнірські та швейні
ремесла з цеховою організацією виробництва. З середини XVIII століття тис
меницькі кушніри славляться не лише в Речі Посполитій, а пізніше в імперії
Габсбургів, але й у цілій Європі.
У середині XIX століття відбувається пробудження національної свідомості
галицьких русинів. Славу захисника громадських інтересів заслужив ямни
чанин Іван Смицнюк. Після ліквідації панщини серед русинського населення
розгорівся рух за тверезість. Особливого поширення він набув у Єзуполі та
навколишніх селах.
21 листопада 1637 року на підставі магдебурзького права в магістрат
ський реєстр було внесено статут кушнірського цеху м. Тисмениці. На по
чатку XVIII ст. у Тисмениці було вже три цехи, що займалися обробкою хутра
та шкіри. Вся продукція постачалася на зовнішній ринок, що сприяло по
дальшому розвитку кушнірства в місті. У 1880 році відроджується товари
ство кушнірів і білошкірників, роботою якого зацікавилася торговопроми
слова палата у Відні. Вона й надала допомогу для будівництва виробничого
приміщення (фабрики).
Початок XX століття характеризується пробудженням національної
свідомості, активізацією політичної та культурної діяльності галичан. В на
селених пунктах, які входять нині до Тисменицького району, активно діє
освітнє товариство «Просвіта», яке засновує хатичитальні, проводить
пропагандистську, роз'яснювальну роботу серед населення, організовує
інші громадські об'єднання.
Визначною подією стало створення в 1905 році в Єзуполі першого в Гали
чині правильно організованого кооперативу «Спілкова крамниця». Його за
сновником і натхненником став Іван Петрушевич, уродженець Єзуполя, син
місцевого пароха, який, відбувши кооперативні курси в Англії, повернувся
додому розбудовувати кооперативне життя на рочдельських засадах.
Щоб піднести господарську культуру за допомогою освічених фахівців,
«Просвіта» висилала своїх стипендіатів навчатися хліборобства, молочарства
та домашнього жіночого господарства до західних країн Австрійської монархії.
Отримавши вишколені в закордонних школах фахові сили, «Просвіта» поча
ла створювати у себе власні фахові школи.
Першою такою школою була господарська школа, а при ній — господар
ськосадівничий заклад у Милуванні. У 1908 році «Просвіта» отримала від мит
рополита Андрея Шептицького двір з одноповерховим будинком та 68 мор
гами доброго орного поля.
Перша світова війна спричинилась до створення українських військових
формувань, мета яких — здобути вишкіл в лавах австрійської армії, визволи
ти від Росії поневолену нею частину України, згодом об'єднати усі українські
землі. Перспектива мати свою державу спонукала до геройських самозре
чених вчинків молодь і старше покоління. Перший голова уряду ЗУНР — Кость
Левицький — виходець із Тисмениці. У кожному селі збереглися спогади про
Січових стрільців.
Тисменицький край — батьківщина багатьох відомих історичних осіб: Іван
Княгиницький (1550—1621), уродженець м. Тисмениця, український письмен
ник, живописець, друкар і видавець, церковноосвітній діяч, засновник Ма
нявського скиту (1612 р.); Памво Беринда (ІІ. пол. XVI ст.—1632 р.), народив
ся в Єзуполі, український поет, перекладач, лексикограф, друкар, гравер, ав
тор першого друкованого українського словника «Лексикон словенорусь
кий» (1627 р.); Юліан Целевич (1843—1892) — український історик, етно
граф, педагог, доктор філософії, автор «Історії скиту Манявського» (1887 р.),
дослідник народного опришківського руху, народився в с. Павлівка; Кость Ле

вицький (1859—1941) — історик, правознавець, член уряду ЗУНР, народив
ся в м. Тисмениця; Степан Ленкавський (1904—1977) — уродженець с. Угор
ники, один з провідників ОУН, автор «Декалога українського національного»;
Роман Федорів (1925—2001) — відомий український письменник, редактор
журналу «Дзвін», народився в с. Братківці.
Тисменицький район розміщений в самому центрі ІваноФранківщини (на
відстані 10 км від обласного центру), менше як за 150 кілометрів від геогра
фічного центру Європи.
Тисмениччина межує із Галицьким районом на півночі, Коломийським на
сході, Богородчанським на південному заході та Калуським на північному за
ході. На північному сході є невелика смуга межі з Тернопільською областю.
Район розташований в межах південнозахідної околиці СхідноЄвро
пейської платформи (ВолиноПодільське плато). Територія між річками Бис
триця і Дністер в районі Тлумача має назву Придністровське Поділля.
Район займає територію площею 731 кв.км. Чисельність населення —
83,7 тис. осіб, в т. ч. 15,4 тис. чол. міського і 68,2 тис. чол. сільського насе
лення. Густота населення — 116 осіб на 1 кв.км.
У складі Тисменицького району перебуває 51 адміністративна одиниця: 1
місто районного підпорядкування, 2 селища, 48 сіл.
Найбільшим багатством району є земельні й трудові ресурси, які відігра
ють важливу роль у розхвитку економічного потенціалу району.
Надра Тисменицького району багаті на мергелі, вапняк, гравій, пісок, гли
ну, які використовуються для виробництва будівельних матеріалів. На тери
торії району є мінеральні джерела «Левада» (с. Чорнолізці), «Джерело Яко
ва» (с. Драгомирчани); «Старолисецька» (с. Ст. Лисець), «Угринівське» (с. Уг
ринів).
Водні ресурси району представлені ріками Дністер, БистрицяСолотвин
ська, БистрицяНадвірнянська, Ворона, Стримба та іншими малими річками.
Водопостачанням і водовідведенням район забезпечує Тисменицьке во
доканалізаційне управління. Із загальної довжини водопровідних мереж
(9,25 км) 7,5 км перебуває в аварійному стані, із 9,5 км каналізаційних ме
реж 7,0 км потребує заміни. Необхідно обновити 80 % насосних агрегатів.
Вода в м. Тисменицю подається з м. ІваноФранківська водопроводом «Хрип
лин—Тисмениця». Якість питної води в основному задовільна. Схід зворот
них вод проводиться без очистки у приймальних с. Угорники КП «Екотех
пром». Сільські населені пункти забезпечуються водою з місцевих джерел
підземних вод шахтними колодязями. Промислові підприємства забезпечу
ються водою з локальних свердловин.
Загальна кількість стічних вод, що скидають у водойми після очистки на
місцевих очисних спорудах, складає 3,9 млн куб.м. Скид зворотних вод без
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очистки проводиться водоканалізаційним підприємством у приймальники
с. Угорники КП «Екотехпром».
Загальна площа лісового фонду становить 21 631 га, у перерахунку на
одного жителя — 0,25 га. Санітарний стан лісів в цілому по району задовіль
ний, оскільки листяні насадження, що домінують, менше пошкоджуються
вітровалами, шкідниками та грибковими захворюваннями.
Загальна площа мисливського господарства ІваноФранківського держ
лісгоспу становить 11 435 га, з них землі держлісгоспу 4 033 га, землі Івано
Франківського військового лісгоспу 270 га та землі агроформувань Тисме
ницького адмінрайону 7 132 га. Площа мисливського господарства розділе
на на 2 єгерських обходи. Згідно матеріалів обліку, у господарстві числиться
20 косуль, 15 кабанів та 200 зайців.
На території держлісгоспу в межах Тисменицького району знаходяться
кілька заповідних зон: ландшафтний заказник загальнодержавного значен
ня «Козакова долина» площею 949 га (Дністровське лісництво — мальовниче
урочище, цікаве скельними утвореннями та печерами карстового походжен
ня) та заповідне урочище «Рибне» площею 53 га (Рибненське лісництво —
рідкісне для Прикарпаття ялицеводубове насадження віком понад 90 років),
а також дендропарк «Дружба» в с. Угринів і заповідне урочище «Сілецьке» у
с. Сілець.
Найважливішою складовою зростання економіки в районі залишається
промисловість. Промисловий комплекс району представлений 22 підприє
мствами різних видів економічної діяльності.
Все більшого розвитку набуває мале і середнє підприємництво. За остан
німи даними, в районі зареєстровано 4 юридичних та 2 400 фізичних осіб. На
малих підприємствах працює 2 410 чол. і 900 у підприємцівфізичних осіб.
На розвиток підприємництва виділено з бюджету 40 тис. грн. Активно пра
цює рада підприємців району, Спілка кушнірів м. Тисмениці. Частка надход
жень до бюджету від підприємництва становить 18 %.
Щодо зовнішньоекономічної діяльності краю, то частка району в загаль
них обсягах експортних поставок області склала 4,45 %, в обсягах імпорту —
5,39 %.
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Провідна позиція в експортних операціях району належить країнам Євро
пи (78,4 %), в імпортних — країнам СНД (72,0 %). Нарощування торговель
них операцій з країнами СНД відбувалося, в основному, за рахунок партнерів
з Російської Федерації.
Вагоме місце в обсягах експорту району посідають поставки до Німеччи
ни (17,6 % районного експорту), Італії (17,1 %), Румунії (12,4 %), Угорщини
(10,4 %).
На експорт з району постачаються наступні категорії товарів: вироби з
каменю, гіпсу, цементу, хутряна сировина та вироби з неї, полімерні матері
али, пластмаси та каучук, продукція хімічної промисловості. Імпортною про
дукцією є: мінеральні продукти, органічні хімічні сполуки, хутряна сировина,
текстиль, полімерні матеріали, пластмаси.
В галузі зв'язку пріоритетним напрямком є впровадження нових техно
логій.
Територією району проходить 8 шосейних автомобільних доріг протяжні
стю 295 км, з них державного значення 84,5 км, та 2 016 п.м мостів. Всі до
роги в районі з твердим покриттям, їх обслуговує філія «Тисменицький рай
автодор».
Транспортна мережа нараховує 36 автобусних маршрутів. В районі роз
роблена програма розвитку автомобільного транспорту, якою передбачено
100відсоткове охоплення всіх населених пунктів автобусним сполученням.
Залізничним транспортом обслуговування пасажирів проводять на стан
ціях в селах Марківці, Ямниця, селищі Єзупіль.
Медична допомога населенню в районі надається 3 лікарнями, 7 лікар
ськими амбулаторіями та 38 фельдшерськоакушерськими пунктами. Профі
лактична амбулаторна та стаціонарна допомога населенню здійснюється
штатом із 890 працівників.
В районі затверджено 8 програм, що стосуються покращення медичного
обслуговування і профілактики різних захворювань. Здійснюється поступо
вий перехід до медицини загальної практики/сімейної медицини, функціо
нує чотири дільниці сімейних лікарів. Для поліпшення диспансеризації насе
лення створено персоніфікований реєстр пільгових категорій.
В районі функціонує 8 дошкільних закладів та 43 школи, з них: І ступеня —
4, І—ІІ ступенів — 18, І—ІІІ ступенів — 21, Будинок школяра, ДЮСШ. У 35
школах організовано гаряче харчування. В Тисменицькому районі прийнято
«Програму розвитку дошкільної освіти району на 2003—2015 роки».
В районі діє 45 закладів культури клубного типу, 50 бібліотек, 5 початко
вих мистецьких закладів, 29 аматорських колективів мають звання «Народ
ний». В галузі працює 320 чоловік. Книжковий фонд бібліотек району нара
ховує 495 тис. примірників, яким користується близько 30 тисяч читачів. Пра
цює Музей історії Тисмениці, якому присвоєно звання «Народний». При На
родному домі м. Тисмениці функціонує фотоклуб «Колумб», учасник і пере
можець численних міжнародних фотовиставок.
В с. Погоня діє монастир Успіння Матері Божої ЦСВВ, який має статус
відпустового місця на рівні Гошева і Зарваниці.
На території району є 26 спортивних зали при ЗОШ, 64 спортивні майдан
чики, 33 футбольних поля в селах.
На території району зареєстровано 24 громадські організації, 48 район
них організацій і політичних партій, 75 релігійних організацій.
Значна увага в районі приділяється розвитку міста, селищ і сільських на
селених пунктів, їх благоустрою. В усіх населених пунктах розроблено за
ходи по реконструкції та благоустрою. Кожного року навесні проводиться
місячник по приведенню в належний санітарний стан територій підприємств
і організацій, індивідуальних дворів, місць масового відпочинку, по закладці
нових зелених насаджень, впорядкуванню кладовищ. Здійснюються захо
ди щодо поліпшення екологічного стану територій сіл, захисту їх земель
від ерозії, підтоплення, забруднення відходами виробництва, побутовим
сміттям.
Багато зроблено по благоустрою м. Тисмениця. За рахунок коштів обла
сного бюджету проведено реконструкцію приміщення міліції і відділу освіти,
заасфальтовано пішохідні доріжки по вул. Липова, створено зону відпочинку
в районі міського озера, благоустроєно пішохідну зону по вул. К. Левицько
го, центральну частину вул. Галицька.
В селах розроблено стратегічні плани соціальноекономічного розвитку,
забудови населених пунктів проводяться відповідно до генеральних планів,
вживаються заходи по приватизації земель, дотримання земельного і при
родоохоронного законодавства.

Каплиця Поганської Матері Божої

Каплиця (м. Тисмениця)
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Тлумацький район розташований на сході ІваноФранківської області. Вся
територія району площею 0,68 тис. кв.км, або 4,9 % території області, розмі
щена у середніх широтах, помірному кліматичному поясі.
Чисельність населення — 51,9 тис. осіб; густота населення — 75,6 чол./кв.км.
Адміністративний, господарський та культурний центр району — місто ра
йонного підпорядкування Тлумач, розташований на березі річки Тлумачик,
за 25 кілометрів від обласного центру та залізничної станції ІваноФранківськ.
Тлумач належить до числа древніх міст Прикарпаття. Перша письмова
згадка про поселення Товмач (польською мовою Тлумач) відноситься до по
чатку ХІІІ століття. У 1448 році Тлумачу було надано магдебурзьке право, а
1511 року королівським указом — право Міжнародного щорічного ярмарку
25 листопада і щотижневого кожної середи.
До стародавніх поселень Тлумацького району належать: с. Петрилів (1378 р.),
с. Долина (1395 р.), смт Обертин (1416 р.), с. Жуків (1461 р.).
Межі району на північному сході звиваються по меандрах Дністра. Цим при
родним рубежем проходить межа з Монастириським і Бучацьким районами
Тернопільської області. На сході район межує з Городенківським, на південно
му заході й півдні — з Коломийським, а на заході — з Тисменицьким районами.
Найбільша протяжність району з півночі на південь становить 45 кілометрів,
а із заходу на схід — 30 кілометрів. Територію району перетинають авто
мобільні дороги, з яких декілька головних: Львів—Рогатин—Галич—Тисме
ниця—Тлумач—Городенка, Тисмениця—Монастириськ—Бучач. З Тлумача
відгалужується шлях, що веде прямо на схід до Дністра в с. Долину, а з Озе
рян через Хотимир і Обертин — до Коломиї. Крім того, ціла мережа інших
доріг тягнеться між селами, більшість з яких цілком або частково з твердим
покриттям.
Територія місцевості — це хвиляста рівнина, на якій виділяються три при
родні райони: ГостівОбертинська рівнина, БистрицькоТлумацька та Оле
шанська височини.
На теренах Тлумацького району зустрічаються корисні копалини осадо
вого походження. Переважаючим видом викопної сировини є будівельні ма
теріали — пісковики, вапняки, гіпси, глини і суглинки, піски, гравійногалеч
никові матеріали. Особливості геологічної будови території району дають
підстави сподіватись на наявність в долині р. Чорнява (села Жуків, Гончарів
та смт Обертин) значних покладів природного газу.
На території району утворені потужні пласти різних вапняків, крейди, мер
гелю, доломіту. Промислові розробки місцевого значення (випалювання вап
на) в районі проводяться в селах Олешів, Делева, Палагичі та Гарасимів.
Родовища гіпсу знаходяться в північносхідній і центральній частині райо
ну. Промислові розробки проводяться для власних будівельних потреб по
близу сіл Гавриляк, Гарасимів, Жабокруки, Живачів, Королівка.
Поклади цегельночерепичної сировини (глини та суглинку) розташовані
поблизу сіл Вікняни, Бортники, Гарасимів, Гринівці, Грушка, Долина, Сокир
чин, Ісаків, Королівка, Нижнів, Олеша, Петрилів, Хотимир, Локітка, м. Тлума
ча та смт Обертина.
Ресурсною специфікою ґрунтового покриву району є те, що тут зустріча
ються три типи ґрунтів: опідзолені чорноземи, сірі опідзолені ґрунти та гли
бокі малогумусні чорноземи.
Загальна довжина річок району — 385 км. Головною річковою артерією є
р. Дністер, довжина якої в межах району складає 82 км.
У надрах місцевості протікають мінералізовані підземні води (с. Жуків та
смт Обертин).
Клімат району помірноконтинентальний з різновидними мікроклімати
чними зонами.
Накопичений віками господарський досвід, працелюбність і традиційно
висока ділова активність місцевого населення, створена поколіннями про
мислова і сільськогосподарська база зумовили формування іміджу району
як регіону, сприятливого для розвитку бізнесу.
Тлумацький район в основному сільськогосподарський.
В Тлумацькому районі сільськогосподарських угідь налічується 49 670 га,
з них 29 389 га ріллі, 889 га садів, 2 106 га сіножатей, 8 741 га пасовищ та
8 545 га перелогів.
На території району функціонує 43 приватні агрофірми та 48 селянсько
фермерських господарств. Основна продукція агроформувань — пшениця,
ячмінь, цукрові буряки, ріпак. Незначна кількість агроформувань займається
тваринництвом, найбільшу кількість поголів'я ВРХ утримується агроцехом
«Долинський» — 400 голів.

Основними галузями промисловості є харчова, будівельна, поліграфічна.
Районна державна адміністрація та її структурні підрозділи, виконавчі ко
мітети міської, селищної, сільських рад здійснювали послідовні заходи щодо
збільшення обсягів виробництва промислової продукції, підвищення ефек
тивності роботи підприємств та галузей економіки, створення сприятливих
умов для підприємницької діяльності та поповнення доходної частини бюд
жетів усіх рівнів. Це дало можливість закріпити позитивні зрушення в еко
номіці району.
Промисловість району представляє 6 підприємств, найбільшими з яких
є філія «Тлумачмолоко», ТзОВ «Промбудсервіс», ЗАТ «Тлумачбудінду
стрія».
Для забезпечення сталих показників роботи промислового сектора еко
номіки району райдержадміністрацією вживаються заходи системного ха
рактеру. Підтвердженням цього є відновлення роботи Кутищенського скло
заводу, який понад 10 років не працював. В кінці 2003 р. з приходом інозем
ного інвестора розпочато реконструкцію заводу, зареєстровано ТзОВ «Скло
завод ім. Смижука». Першу продукцію підприємство виготовило у 2005 р. на
експорт.
Наявність у районі значних (понад 100 млн куб.м) запасів гіпсових родо
вищ обумовила початок робіт з їх розробки. На території району в різні часи
були відкриті родовища природного газу, самородної сірки, гіпсів і ангідритів
(безводних гіпсів), вапняків, пісків, торфу, підземних вод і цегельночере
пичної сировини. На околицях м. Тлумача та с. Локітка є поклади гіпсів, про
дукт з яких можна використовувати для облицювання. В минулому столітті
родовище інтенсивно розроблялося і його продукція вивозилась в Австрію і
Польщу для оздоблення столичних палаців.
На даний час тривають геологорозвідувальні роботи, визначається мож
ливе місце розташування майбутнього заводу. Всі ці роботи фінансуються
всесвітньо відомою фірмою «Кнауф».
Основне завдання, яке стоїть перед спеціалістами управління економіки
та розвитку інфраструктури райдержадміністрації на сучасному етапі — це
сприяння розвитку нових виробництв, окреслених вище, а саме: виробниц
тво будівельних матеріалів на ТзОВ «Промбудсервіс» та ін., стабільна робота
ТзОВ «Склозавод ім. Смижука», розробка гіпсових родовищ фірмою «Кна
уф» та інших родовищ, які є на території району.
У районі зареєстровані підприємства з іноземними інвестиціями, а саме:
ПА «Айді» (с. Кутище), ТзОВ «Урбанський і Пельц», ТзОВ «Склозавод ім. Сми
жука», СП «Інтерімпекс», ПП «Заремба експортімпорт», ТзОВ «Торговий дім
ТГК», ТзОВ «Регіон». Треба зазначити, що всі ці підприємства належать до
підприємств із виробництва продукції.
Районна державна адміністрація робить і робитиме надалі все можливе
для залучення в економіку району як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій,
допомагатиме інвесторові швидше пройходити дозвільні процедури і фор
мальності, стаючи його партнером, зацікавленим у тому, щоб інвестиційний
проект реалізовувався якомога швидше.
У районі створено Дозвільний центр з видачі документів дозвільного ха
рактеру. За період функціонування Дозвільного центру суб'єктам підприєм
ництва надано 142 консультації з питань дозвільнопогоджувальних проце
дур, а також видано 61 документ дозвільного характеру.
В даний час в районі діє одне комунальне підприємство «Тлумачводока
нал», яке надає послуги централізованого водопостачання споживачам
м. Тлумача та прилеглих до водогону сіл, а також послуги водовідведення
споживачам м. Тлумача.
Послуги централізованого теплопостачання на території району здійснює
Тлумацька дирекція теплопостачання, на балансі якої числяться чотири ко
тельні потужністю 17,9 МВт/год.
Вигідне географічне розташування, особливі природні ресурси, сприят
лива екологія, природні ландшафти Придністровського каньйону, наявні па
м'ятки історії та архітектури Тлумаччини створюють вигідні передумови для
розвитку туризму. Особливу увагу привертають виявлені в районі мінеральні
лікувальностолові води, біля джерел яких є можливість розвивати санатор
нокурортне лікування (смт Обертин, с. Жуків).
Макрорельєф території району вздовж річки Дністер сприяє розвитку
дельтапланерного спорту та водного туризму. З цією метою у районі затвер
джено «Програму розвитку сільського зеленого туризму по р. Дністер до 2010
року», відповідно до якої підготовлено до випуску інформаційнорекламний
буклет «Тлумачинна туристична».

Церква Преображення Господнього

Центр міста Тлумача

Сільськогосподарська техніка
ТзОВ «Штерн Агро»

Народний дім міста Тлумача
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Ректор університету — Богдан Костянтинович Остафійчук, доктор фізико
математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член
кореспондент Національної академії наук України.
Народився 8 лютого 1948 року в с. Хімчин Косівського району ІваноФран
ківської області.
Наукову діяльність розпочав студентом у науководослідній лабораторії
кафедри фізики ІваноФранківського державного педагогічного інституту
імені В. С. Стефаника у 1969 р. Закінчив аспірантуру Інституту металофізики
Академії наук України, у 1975 р. захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата фізикоматематичних наук.
У 1988 р. в ІваноФранківському державному педагогічному інституті
відкрито спільну з Інститутом металофізики НАН України науководослідну
лабораторію фізики магнітних плівок, керівником якої призначено Б. К. Ос
тафійчука. За його наукового керівництва та безпосередньої участі здійснені
дослідження частотночасових характеристик, електричних та магнітних па
раметрів монокристалічних та полікристалічних феритових матеріалів. Після
захисту докторської дисертації «Структура і магнітні властивості іонно
імплантованих епітаксіальних феритгранатових плівок» у 1993 році призна
чений на посаду проректора з наукової роботи Прикарпатського університе
ту ім. В. Стефаника. У 1994 р. Богдану Костянтиновичу присвоєно вчене зван
ня професора.
У 2005 р. конференцією трудового колективу Прикарпатського національ
ного університету імені Василя Стефаника Б. К. Остафійчука обрано ректо
ром ВУЗу.
Сьогодні під керівництвом Б. К. Остафійчука здійснюються дослідження,
спрямовані на створення пристроїв генерування і накопичення електричної
енергії нового покоління на основі нанодисперсних і нанопористих матері
алів з використанням інтеркаляційних нанотехнологій. Під його науковим
керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій. Богдан Костянтино
вич є членом редколегій наукових журналів, головою спеціалізованої ради із
захисту докторських та кандидатських дисертацій, заступником голови фа
хової ради Міністерства освіти і науки України.
Б. К. Остафійчук — автор майже 200 наукових статей і винаходів. Наукові
здобутки Богдана Костянтиновича відзначені Державною премією України в
галузі науки і техніки за 2002 рік. У травні 2006 року його обрано членом
кореспондентом НАН України відділення фізики і астрономії.
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника — найстарший ви
щий навчальний заклад ІваноФранківської області. Указом Президента Ук
раїни від 26 серпня 1992 р. його створено на базі ІваноФранківського дер
жавного педагогічного інституту ім. В. С. Стефаника, заснованого у 1940 р.
Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії України від 9 черв
ня 1999 року Прикарпатський університет імені Василя Стефаника визнано
акредитованим у повному обсязі за четвертим рівнем акредитації. За ваго
мий внесок у розвиток національної освіти і науки Указом Президента Украї
ни від 1 серпня 2004 р. університету присвоєно статус національного.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника надає
освітні послуги, пов'язані з одержанням вищої освіти за освітньокваліфіка
ційними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та ма
гістра, а також з перепідготовки спеціалістів (в тому числі з наданням другої
вищої освіти).
Форми навчання — стаціонарна, заочна, дистанційна, екстернат.
Прикарпатський національний університет є потужним і визнаним цент
ром наукових досліджень у різних галузях науки і техніки. Він підтримує ак

тивні зв'язки із 25 навчальними закладами світу, є членом Євроазійської асо
ціації університетів.
Університет об'єднує 10 навчальних інститутів (природничих наук, філо
логії, юридичний, історії і політології, мистецтв, туризму і менеджменту, пе
дагогічний, гуманітарний, Коломийський, Мукачівський), 8 факультетів (еко
номічний, математики та інформатики, фізикотехнічний, філософський,
фізичного виховання і спорту, іноземних мов, перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів, доуніверситетської підготовки), 3 коледжі (юридичний —
у м. ІваноФранківськ, педагогічний — у м. Коломия, туризму та готельного
господарства — у м. Верховина), 4 навчальноконсультаційні центри (у містах
Калуші, Долині ІваноФранківської обл., Чорткові Тернопільської обл., Рахові
Закарпатської обл.).
В інститутах та факультетах університету навчання здійснюється за 21
напрямом та 52 спеціальностями. Підготовка фахівців вищої кваліфікації
відбувається через аспірантуру із 55 спеціальностей та докторантуру за 7
спеціальностями. Діють спеціалізовані ради для захисту докторських і кан
дидатських дисертацій за 9 спеціальностями.
В університеті навчається понад 20 тис. студентів і 410 аспірантів. Навчаль
ний процес на 65 кафедрах забезпечують 7 академіків та членівкореспон
дентів галузевих академій наук України, 70 докторів наук, професорів, по
над 450 кандидатів наук, доцентів, 6 заслужених діячів науки і техніки Украї
ни, 9 народних та заслужених артистів України, 13 заслужених працівників
культури України.
В університеті функціонують такі науководослідні підрозділи: Фізико
хімічний інститут, Регіональний науководослідний інститут українознавства,
Науковий центр Академії педагогічних наук України і університету, Науковий
центр дослідження українського національновизвольного руху Інституту
політичних та етнонаціональних досліджень НАН України і університету, Нау
ководослідний центр «Педагогіка та психологія вищої школи» Інституту вищої
освіти Академії педагогічних наук України, Науковометодичний центр «Ук
раїнська етнопедагогіка і народознавство» Академії педагогічних наук Украї
ни, Прикарпатський центр політичних та євроінтеграційних досліджень,
спільна Науководослідна лабораторія фізики магнітних плівок Міністерства
освіти і науки й Національної академії наук України.
Навчальноматеріальна база університету включає 15 навчальних кор
пусів, 6 гуртожитків, 17 комп'ютерних класів, Центр інформаційних техно
логій, Центр дистанційного навчання та контролю знань, вузол Інтернета,
видавництво «Плай», Будинок вчених, редакцію газети «Альма матер», нау
кову бібліотеку з книжковим фондом понад 660 тис. примірників, ботанічний
сад, дендрологічний парк, школуліцей, санаторійпрофілакторій «Здоров'я»,
медичний центр фізичної реабілітації, комплекс їдаленькафе, спортивно
оздоровчий комплекс «Смерічка» (включаючи базу в селищі Ворохта), стаді
он «Наука», 3 спортивні зали, лижну базу в Карпатах, студентський центр куль
тури і дозвілля, Історикомеморіальний музей Степана Бандери, Меморіаль
ний музей Олекси Довбуша, музеї «Освіта Прикарпаття», «Археологія При
карпаття», «Декоративноприкладне мистецтво Прикарпаття».
Інноваційні розробки науковців університету відзначаються своєю бага
тогранністю, як і напрями наукових досліджень у різних підрозділах універ
ситету взагалі. Про їх актуальність свідчить те, що за останні 5 років в універ
ситеті отримано 56 патентів України на винаходи (за розробки в галузях на
півпровідникового матеріалознавства, перспективних нових джерел живлен
ня, параметри яких перевищують кращі світові аналоги, в галузі органічної
та неорганічної хімії тощо).

Адміністративний корпус

Корпус Інституту природничих наук

Корпус Інституту туризму і менеджменту

Корпус Юридичного інституту
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Історія зародження, становлення і розвитку казначейства надзвичайно
багата і тривала.
Терміни «казна» і «казначейство» мають різні тлумачення в різних країнах.
У вузькому розумінні казна — це місце, куди надходили гроші і звідки здійсню
валися платежі для конкретних цілей.
27 квітня 1995 р. Указом Президента України за № 335/95 було створено
Державне казначейство України, а Постановою Кабінету Міністрів України
від 31 липня 1995 року за № 590 затверджено Положення про Державне каз
начейство України.
Державне казначейство України у своїй діяльності керується Конституцією
України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, наказами Міністерства фінансів Ук
раїни.
Головними функціями органів Держказначейства є:
 організація обслуговування Державного і місцевих бюджетів України та
здійснення контролю за ними;
 здійснення управління наявними коштами Державного бюджету та кош
тами державних позабюджетних фондів у межах видатків, установлених на
відповідний період;
 здійснення фінансування видатків Державного бюджету;
 здійснення контролю за надходженням і використанням коштів держав
них позабюджетних фондів.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 року
№ 590 першого грудня 1995 року створено управління Державного казна
чейства в ІваноФранківській області. Перший крок зроблено. Почалася тру
домістка, багатопланова робота на ниві функціонування бюджетної системи
України. За 12 років діяльності з метою вдосконалення бюджетного процесу
Головне управління пройшло кілька етапів:
 передачу функцій фінансування бюджетних установ територіальним
органам Держказначейства. У цей період (кінець 1995 — початок 1996 р.)
утворилась мережа територіальних органів Держказначейства, яка на сьо
годнішній день налічує 16 райміськуправлінь, в т. ч. 12 районних управлінь
Державного казначейства, 2 об'єднаних управління Державного казначей
ства (Калуське та Коломийське) та 2 міських управління Державного казна
чейства (м. Яремче, м. ІваноФранківськ);
 впровадження єдиного казначейського рахунку в Національному банку
України і закриття в банках всіх поточних рахунків установ, що фінансуються
з Державного бюджету; відкриття реєстраційних рахунків розпорядникам
коштів в органах Держказначейства;
 переведення позабюджетних фондів розпорядників коштів на казна
чейське обслуговування;
 входження органів Держказначейства в систему електронних платежів
НБУ по доходах і видатках.
Структура Головного управління Державного казначейства на початках
його створення виглядала таким чином: апарат управління; відділ виконання
та проведення платежів з Державного бюджету; відділ аналізу, регулювання
та прогнозування доходів Державного бюджету; відділ бухгалтерського об
ліку та звітності; відділ кадрів та спецроботи; адміністративногосподарський
відділ. Особовий склад працівників Головного управління у 1995 році налічу
вав 8 осіб на чолі з начальником управління Оленою Дмитрівною Гірак.
Більшість із тодішніх працівників і нині очолюють важливі структурні підроз
діли обласного казначейства, зокрема: О. М. Кропельницький (перший за
ступник начальника ГУДКУ), Н. К. Гапяк (заступник начальника ГУДКУ, голов
ний бухгалтер), М. В. Гульчій (начальник сектору внутрішнього фінансового
контролю та аудиту), О. М. Юрасик (начальник управління видатків Держав
ного бюджету), Д. М. Липовська (начальник управління бюджетних надход
жень).
З метою реорганізації пункту 10 Положення про Державне казначейство

України, затвердженого Постановою КМУ № 1 232 від 21.12.05 р. «Питання
Державного казначейства», та Наказу МФУ № 644 від 06.07.06 р. була про
ведена реорганізація територіальних органів Держказначейства, внаслідок
якої були створені Головне управління Державного казначейства України в
області та управління Держказначейства у районах та містах.
Сьогодні ГУДКУ — це самостійна організаційна одиниця, яка формує вла
сну кадрову, господарську та інформаційнотехнічну політику розвитку каз
начейської системи. Очолює Головне управління заслужений економіст Ук
раїни Ярослав Ілліч Арабчук. Завдяки його керівництву та організаторським
здібностям обласне управління Державного казначейства досягло високих
показників діяльності. Система Державного казначейства поступово розши
рилася й охопила всі операції Державного і місцевих бюджетів. Саме Яро
слав Ілліч зумів згуртувати навколо себе понад 130 відданих справі еко
номістів, фінансистів, бухгалтерів та спеціалістів, які сумлінно виконують
покладені на них обов'язки, забезпечуючи виконання Державного бюджету.
За 12 років суттєво змінилася структура ГУДКУ. Сьогодні в Головному уп
равлінні ефективно функціонують 4 управління:
 бюджетних надходжень,
 видатків Державного бюджету,
 видатків місцевих бюджетів,
 обліку та фінансової звітності;
8 самостійних відділів:
 юридичний,
 адміністративногосподарський,
 казначейських операцій та міжбюджетних відносин,
 корпоративної телекомунікації та комп'ютерної техніки,
 прикладного програмного забезпечення, програмнотехнічних комп
лексів та захисту інформації,
 плановофінансовий,
 операційного обслуговування розпорядників бюджетних коштів;
3 самостійних сектори:
 персоналу,
 внутрішнього фінансового контролю,
 діловодства та контролю виконавської дисципліни.
У підпорядкуванні ГУДКУ знаходяться 16 райміськуправлінь.
Починали свою діяльність працівники Головного управління Держказна
чейства ІваноФранківської області в маленьких орендованих приміщеннях,
які достатньо не забезпечували функціонування Головного управління. З ро
ками зміцнюється матеріальнотехнічна база ГУДКУ та районних управлінь.
У 2003 році Головне управління перейшло в нове приміщення, яке знаходить
ся за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Дністровська, 14. Крім цього, не
щодавно входини до нового приміщення відсвяткували працівники Богород
чанського, Рогатинського, Верховинського, Долинського, Рожнятівського,
Тлумацького, Тисменицького управлінь Держказначейства. У 2005 році ре
конструйовані приміщення у Городенківському, Калуському, Косівському та
Надвірнянському райміськуправліннях.
З моменту утворення казначейство удосконалювалося структурно й орга
нізаційно, уточнювалися і визначалися основні його функції в бюджетній сис
темі України. На сьогодні казначейство є одним із основних суб'єктів фінансо
вої системи країни, на який покладено функції оперативного управління бюд
жетними коштами. Таким чином, Державне казначейство України у своєму
становленні подолало шлях від рутинного обліку бюджетних коштів до ство
рення комп'ютеризованої інформаційної системи, інтеграції методів бюджет
ного обліку і банківських операцій, консолідації всіх учасників бюджетного про
цесу в єдиному інформаційному просторі з перспективою участі в системі
фінансового ринку й активної участі в оздоровленні економіки країни.
З кожним роком Державне казначейство відіграє все більш вагому роль
та завойовує нові обрії у фінансовому просторі України.

Управління ДКУ
в Івано'Франківській області

Засідання колегії ДКУ

Перебування начальників УДК
на курсах у Парижі
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Михайло Андрійович Ставничий
Начальник управління
Національного банку України
в Івано'Франківській області

76018, м. ІваноФранківськ,
вул. Грушевського, 32,
тел.: (0342) 559840, 559815,
559852, 559831.
Еmail: office@if bank.gov.ua
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Управління створене в 1991 році на базі обласного управління Державно
го банку бувшого Радянського Союзу у відповідності до Закону України «Про
банки і банківську діяльність». Воно знаходилось у приміщенні націоналі
зованого у 1939 році відділення Львівського іпотечного банку за адресою:
м. ІваноФранківськ, вул. Незалежності, 19.
У 2002 році було завершено будівництво нового приміщення управління
по вул. Грушевського, 32. В ньому створено належні сучасні умови праці, вста
новлене обладнання відповідає світовому рівню і повністю забезпечує тех
нологічні процеси роботи банківської установи даного призначення, а за
вдяки своїй оригінальності та архітектурним рішенням дана споруда стала
окрасою обласного центру.
Національний банк України є центральним банком держави, особливим
центральним органом державного управління. Його найголовніші функції —
проведення єдиної державної політики у сфері грошового обігу кредиту та
забезпечення стабільності центральної грошової одиниці. Він є валютним
органом, органом банківського нагляду, банком банків, банком держави,
організатором міжбанківських розрахунків.
За роки незалежності України Національний банк успішно виконує зазна
чені функції, велика кількість яких делегована власним структурним підроз
ділам банку і, зокрема, територіальним управлінням в Автономній Республіці
Крим та областях.
Управління Національного банку України в ІваноФранківській області, в
якому працює 190 чоловік, успішно впоралось із найголовнішими заходами
Національного банку, серед яких: впровадження системи електронних пла
тежів, перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності,
запровадження в обіг українських карбованців та проведення грошової ре
форми у 1996 році.
На належному рівні в управлінні організовано роботу служби банківського
нагляду, яка щоденно тримає на контролі діяльність банківських установ області.
Рівень контрольної та наглядової функцій, що здійснює управління, значною
мірою сприяли нарощенню комерційними банками і банківськими установами
області обсягів кредитування суб'єктного портфелю. За обсягами наданих кре
дитів область уже п'ять років поспіль стабільно займає 10—12 позиції в державі,
тобто йде першою за областями, що є економічними гігантами.
Банківські установи області мають добрі показники у нарощенні ресурс
ної бази, за останній період значно знизився рівень процентних ставок за
кредитами.
Суттєво зросла мережа банківських установ, кількість яких сьогодні в об
ласті сягнула 453, в тому числі один банкюридична особа (АКБ «Прикарпат
тя»), 46 балансових філії та 406 відділень. Серед 9 областей західного регіо
ну України за насиченістю банківськими установами область поступається
тільки Львівській. Ними значно розширено коло банківських послуг, частина
яких за якістю наближена до світових стандартів. В банках області працює
майже 3,6 тис. чоловік.
Рівень організації роботи та її якісні показники дали підстави Національ
ному банку України віднести управління НБУ в ІваноФранківській області до
числа кращих.

Відкрите акціонерне товариство

76018, м. ІваноФранківськ,
вул. Незалежності, 10,
тел.: (0342) 558402,
558405, 558413,
вул. Незалежності, 40,
тел.: (0342) 750391,
вул. Миколайчука, 2,
тел.: (0342) 711925
77300, м. Калуш,
просп. Лесі Українки, 1,
тел.: (03472) 60083, 26538

ВАТ «Укрексімбанк» є ровесником банківської системи незалежної Украї
ни — історія банку бере початок із 1992 року.
Укрексімбанк — це сучасний банк, що виконує функції агента Уряду Ук
раїни щодо залучення та обслуговування міжнародних кредитних ліній, має
високу міжнародну репутацію, належить до числа найбільш потужних фінан
сових установ у країні, динамічно розвивається і сприяє розвитку економіки
держави через фінансування зовнішньоекономічної діяльності українських
підприємств.
Укрексімбанк спеціалізується на обслуговуванні експортноімпортних
операцій і має значний досвід роботи у сфері міжнародних розрахунків.
Укрексімбанк — один з небагатьох в Україні банків, гарантія якого виз
нається на Заході, має понад 600 банківкореспондентів, обслуговує кре
дитні лінії Світового банку. Якщо підприємство здійснює зовнішньоекономі
чну діяльність, Укрексімбанк пропонує співробітництво при здійсненні міжна
родних розрахунків за допомогою таких інструментів, як інкасо, акредитив,
а також видача гарантій на вигідних умовах. Пріоритетами в діяльності банку
є виконання функцій з кредитування інвестиційних проектів, спрямованих на
економічний розвиток країни, зі здійснення структурної перебудови та мо
дернізації промисловості та із розвитку експортного потенціалу українських
підприємств.
Сьогодні через Укрексімбанк українські підприємства мають можливість
залучити кредити з Німеччини, Данії, Франції, Італії, Канади, Китаю, США,
Чехії тощо терміном від 1 до 10 років під конкурентні процентні ставки для
фінансування поставок з цих країн. В умовах дефіциту середньо та довго
строкових ресурсів на внутрішньому кредитному ринку Укрексімбанк про
понує українським підприємствам пакет кваліфікованих послуг, пов'язаних
із залученням, наданням, управлінням та супроводженням середньо та до
вгострокових іноземних кредитів для реалізації ефективних кредитних про
ектів, а також повний спектр банківських послуг як для юридичних, так і для
фізичних осіб, а саме:
 розрахунковокасове обслуговування: система «Клієнтбанк», система
«Фінансовий портал»;
 кредитування юридичних та фізичних осіб: короткотермінове кредиту
вання до 1 року; відновлювані та невідновлювані кредитні лінії; овердрафт;
кредитні лінії на платіжні картки; кредитні лінії під заставу коштів, розміще
них на депозиті; факторинг (кредитування без забезпечення); кредити на
придбання житла, автомобілів та поточні потреби фізичних осіб;
 операції з цінними паперами;
 валютообмінні операції;
 операції на УМВР;
 операції з дорожніми та іменними чеками;
 переказ коштів по території України та за кордон (в т. ч. через систему
Мопеу Gram);
 розміщення тимчасово вільних коштів фізичних та юридичних осіб на
строк від 2х днів.
Мережа банку охоплює всі обласні центри України.
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Керівник філії — Микола Степанович Воробець.
ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» працює на фінансовому ринку України з
липня 1990 року. Ліцензія НБУ № 28 від 20.01.2003 р. дає право на здійснен
ня всіх банківських операцій. Банк входить в десятку найбільш вагомих та
успішних банків України, є універсальним банком, що надає своїм клієнтам
весь спектр банківських послуг та обслуговує велику кількість клієнтів. Банк
«Фінанси і кредит» пропонує різноманітні банківські послуги, зокрема:
 корпоративним клієнтам: розрахункове касове обслуговування, систе
ма «Клієнтбанк», овердрафт, поновлювальні та непоновлювальні кредитні
лінії, депозити в національній та іноземній валюті з гнучкою системою нара
хування відсотків, вексельні операції, кредити за лінією МБРР, документарні
операції при міжнародних розрахунках із застосуванням експортних та
імпортних акредитивів, а також банківських гарантій, Інтернетбанкінг, про
грама мікрокредитування, консультаційні послуги;
 приватним клієнтам: відкриття та обслуговування строкових і поточних
рахунків в національній та іноземній валютах, надання споживчих кредитів,
кредитів на житло та на придбання автомобіля, мікрокредитування для при
ватних підприємців, широкий спектр розрахункових операцій, комунальні
платежі, платежі за послуги телефонного та мобільного зв'язку, відкриття
платіжних карток, термінові перекази за системою Western Union, миттєві
перекази за системою AVERS, продаж та прийом на обслуговування дорожніх
чеків Тhomas Сооk і Аmеrісаn Ехрrеss тощо.
Упродовж 2007 року планується суттєво збільшити частку присутності бан
ку «Фінанси та кредит» на фінансовому ринку України, наростити капітал банку
та збільшити кількість каналів продажу. В планах розвитку банку також вихід
на міжнародні ринки запозичень.
У філії «ІФРУ банку «Фінанси та кредит» досить розгалужена мережа
відділень в ІваноФранківську та області — нараховується понад 20 відділень,
які працюють доволі успішно та прибутково.

76019, м. ІваноФранківськ,
вул. Галицька, 85,
тел./факс: (0342) 500117,
тел.: (0342) 500123.
Еmail: common@frankivsk.fcbank.com.ua
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АКБ «Київ» зареєстрований Національним банком України 19 травня 1993
року. Серед засновників та акціонерів банку — ВАТ «Київпроект», АТ «Київгу
ма», ВАТ «ТрансОболонь», фізичні особи.
Структура банку включає 10 філій та 69 безбалансових відділень. Відкриття
ІваноФранківської філії засвідчує стратегічний інтерес АКБ «Київ» до захід
ноукраїнського фінансового ринку, який зараз динамічно розвивається.
Банк надає повний спектр банківських послуг юридичним та фізичним
особам з обслуговування операцій як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках, має кореспондентські рахунки в основних клірингових центрах світу,
що дозволяє виконувати дані операції з максимальною оперативністю.
АКБ «Київ» здійснює операції з торгівлі цінними паперами, депозитарну
діяльність зберігача цінних паперів, діяльність депозитарію інвестиційного
фонду або інвестиційної компанії та діяльність щодо ведення реєстру вклад
ників іменних цінних паперів.
АКБ «Київ» визнано банкомагентом Уряду з обслуговування іноземних
кредитних ліній, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України.
Пріоритетним завданням фінансовокредитної політики банку є сприян
ня економічному та соціальному розвитку підприємств та організацій, забез
печення стабільності, чіткості в роботі з клієнтами, підвищення репутації на
дійного банку серед вітчизняних та іноземних партнерів, фінансування еко
номічно та соціально важливих програм, проектів житлового будівництва,
розвитку транспорту, харчової та легкої промисловості, сільського господар
ства, приватного підприємництва, досягнення максимального прибутку від
використання власних та залучених коштів при одночасному здійсненні за
ходів по мінімізації ризиків у банківській діяльності.
АКБ «Київ» є членом Асоціації українських банків, Київського банківського
союзу, Української міжбанківської валютної біржі, Міжнародної філінгово
інформаційної мережі REUTERS, Позабіржової фондової торговельної си
стеми, Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв, асоційованим
членом Міжнародної платіжної системи VISA International, співзасновником
депозитарію ВАТ «Міжнародний фондовий союз».
За основними показниками фінансової діяльності зараз АКБ «Київ» пере
буває в третій десятці серед банків України і з року в рік демонструє стабіль
ну динаміку до покращення власного рейтингу.

76018, м. ІваноФранківськ,
вул. Грушевського, 41/1,
тел.: (0342) 501241, 505561.
Еmail: BKyivFrank@email.com.ua
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Олег Іванович Данилків
Директор Івано'Франківського
регіонального управління банку «Надра»

76000, м. ІваноФранківськ,
вул. Чорновола, 23,
тел.: (0342) 553262, 553257
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Директор ІваноФранківського регіонального управління банку «Надра» —
Олег Іванович Данилків.
ІваноФранківське регіональне упавління банку «Надра» є балансовим
структурним підрозділом ВАТ КБ «Надра» — універсальної фінансової уста
нови, одного з лідерів вітчизняного банківського ринку. Банк «Надра» вхо
дить до десятки найпотужніших фінансових установ України і посідає верхні
рядки банківських рейтингів.
Про високу оцінку стабільності банку свідчить найбільша серед україн
ських банків кількість відкритих ліній від міжнародних фінансових інститутів
та розгалужена мережа, що нараховує понад 600 відділень в усіх областях
України.
ІваноФранківське регіональне управління банку «Надра» є одним з най
ібільших банків області за величиною кредитного та депозитного портфелів
та кількістю платіжних карток, емітованих на території області. До послуг
клієнтів банк пропонує:
 розрахунковокасове обслуговування за найдоступнішими тарифами у
найзручніший час та оптимальні терміни;
 найпривабливіші відсотки за вкладними та депозитними операціями;
 широкий спектр карткових продуктів, що задовольняють найвищим
міжнародним вимогам;
 кредити юридичним та фізичним особам;
 операції з валютою;
 довірчі операції;
 особливі умови співпраці для VIPклієнтів.
Широкий спектр банківських послуг та високо професійні консультації з
усіх питань можна отримати у 17 підпорядкованих регіональному управлін
ню відділеннях.
Центральне відділення — м. ІваноФранківськ, вул. Чорновола, 29,
тел. (0342) 509696;
відділення № 1 — м. Надвірна, майдан Шевченка, 16, тел. (03475) 24246;
відділення № 2 — м. Калуш, вул. Євшана, 9, тел. (03472) 29091;
відділення № 4 — м. Рогатин, пл. Роксолани, 9/1, тел. (03435) 24599;
відділення № 5 — м. Коломия, вул. Січових Стрільців, 44,
тел. (03433) 47244;
відділення № 6 — м. Городенка, вул. Шевченка, 79, тел. (03430) 21331;
відділення № 7 — м. Калуш, вул. Грушевського, 104, тел. (03472) 62285;
відділення № 8 — м. Снятин, вул. Шевченка, 179, тел. (03476) 25136;
відділення № 9 — м. ІваноФранківськ, вул. Вовчинецька, 28,
тел. (0342) 509822;
відділення № 10 — м. Долина, просп. Незалежності, 6,
тел. (03477) 24132;
відділення № 11 — м. ІваноФранківськ, вул. Короля Данила, 20,
тел. (0342) 506948;
відділення № 12 — м. Бурштин, вул. Січових Стрільців, 28,
тел. (03438) 44709;
відділення № 13 — м. Косів, вул. Шевченка, 48А, тел. (03478) 21100;
відділення № 14 — м. ІваноФранківськ, вул. Галицька, 99,
тел. (0342) 508803;
відділення № 15 — смт Богородчани, вул. Шевченка, 20,
тел. (03471) 24452;
відділення № 16 — м. Калуш, вул. Винниченка, 6;
відділення № 17 — м. Тлумач, вул. І. Макуха, 6.

Галина Павлівна Піцик
Керівник філії «Івано'Франківське
центральне відділення
Промінвестбанку»

76015, м. ІваноФранківськ,
вул. Дністровська, 32,
тел./факс: (03422) 40093,
(0342) 557020.
Еmail: om@if.pib.com.ua
www.pib.com.ua

ІваноФранківське центральне відділення Промінвестбанку є філією Пром
інвестбанку — універсального комерційного банку, що обслуговує 3,5 млн
корпоративних та приватних клієнтів, займає лідируючі позиції в українській
банківській системі, входить до 1 000 найбільших банків світу.
Свою діяльність Промінвестбанк здійснює відповідно до ліцензії Національ
ного банку України на проведення банківських операцій, згідно з якою клієнти
отримують близько 300 видів банківських послуг, основними з яких є:
 відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, в тому числі переказ гро
шових коштів із цих рахунків та зарахування коштів на них;
 приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
 кредитування юридичних та фізичних осіб;
 споживче кредитування населення (товари, послуги, автомобілі, житло);
 надання гарантій, поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб;
 купівля, продаж і обслуговування дорожніх чеків, векселів (авалювання
на сплату ПДВ, акцизного збору, ввізного мита; інкасування; доміціляція;
зберігання);
 випуск міжнародних банківських платіжних карток і здійснення операцій
з використанням цих карток, впровадження зарплатних проектів;
 операції з валютними цінностями — неторговельні операції, ведення ра
хунків клієнтів, залучення, розміщення іноземної валюти на ринку, операції з
банківськими металами;
 довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з фізи
чними та юридичними особами;
 діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;
 перевезення валютних цінностей та інкасація коштів, приймання вируч
ки, в тому числі вечірніми касами;
 послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для
зберігання цінностей та документів.
 надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських опе
рацій.
В ІваноФранківському регіоні функціонують такі відділення і філії Пром
інвестбанку:
філія «Відділення Промінвестбанку в м. Калуш» — м .Калуш,
майдан Шептицького, 9А; тел. (03472) 22415, тел./факс (03472) 226
30; Еmail: ovinnyk@if.pib.com.ua;
філія «Відділення Промінвестбанку в м. Надвірна» — м. Надвірна,
вул. Мазепи, 34; тел./факс (03475) 27342; Еmail: ln@if.pib.com.ua;
філія «Відділення Промінвестбанку в м. Бурштин» — м. Бурштин,
вул. Будівельників, 2; тел./факс (03438) 43488;
Еmail: sv@uhaf.if.pib.com.ua;
безбалансові відділення:
№ 4 — м. ІваноФранківськ, вул. Сахарова, 23; тел. (0342) 750526;
№ 5 — м. ІваноФранківськ, вул. Юності, 23 (обласна ДАІ);
тел. (0342) 554725;
№ 6 — с. Ямниця (ВАТ «ІваноФранківськцемент»); тел. (0342) 583782;
№ 9 — смт Брошнів, вул. 22 Січня, 116; тел. (03474) 46431;
№ 10 — м. ІваноФранківськ, вул. Максимовича, 7; тел. (0342) 777906;
№ 13 — м. ІваноФранківськ, вул. Височана, 34; тел. (03422) 30061;
№ 14 — смт Рожнятів, вул. Шевченка, 2; моб. тел. (097) 8676556;
№ 15 — м. Тисмениця, вул. Галицька, 21; тел. (03436) 24204;
№ 16 — м. Коломия, вул. Стуса, 9; тел. (03433) 50326;
№ 1 — м. Калуш, вул. Грушевського, 99; тел. (03472) 60704;
безбалансове відділення в с. Голинь Калуського рну; тел. (03472) 90714;
безбалансове відділення при Бурштинській ТЕС; тел. (03438) 57210;
безбалансове відділення в м. Рогатині, вул. Галицька, 88;
тел. (03435) 22144, 24465.
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Богдан Зиновійович Завідовський
Директор філії АТ «Індекс'Банк»

76018, м. ІваноФранківськ,
вул. Привокзальна, 11,
тел.: (80342) 711212.
Еmail: bank@if.indexbank.ua

232

Директор філії — Богдан Зиновійович Завідовський, 30 липня 1972 року
народження.
Філію «ІваноФранківська дирекція акціонерного товариства «Індустріаль
ноекспортний банк» створено згідно рішення Спостережної ради акціонер
ного товариства «Індустріальноекспортний банк» (протокол від 18 липня
2005 року).
Філія здійснює банківські та інші операції, передбачені Положенням про
філію, зареєстрованим рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання
діяльності банків управління Національного банку України в Івано
Франківській області від 29 грудня 2005 року за № 38/109. ІваноФранків
ська філія розпочала роботу 23.03.2006 року.
Філія є відокремленим структурним підрозділом банку, що не має статусу
юридичної особи і здійснює банківську діяльність від імені банку.
АТ «ІндексБанк» створено в лютому 1993 р. у м. Львові (реєстрація в НБУ
10.02.93 р. за № 149, банківська ліцензія № 99 від 16.01.2003 р.) В лютому
2000 року головний офіс банку переведено в м. Київ. Останні 5 років фінан
сову звітність банку підтверджує відома Міжнародна аудиторська компанія
KPMG, що сприяє подальшому зростанню кількості ділових партнерів як в
Україні, так і на міжнародних ринках. За останні 3 роки кредитноінвестицій
ний портфель банку зріс у 5,5 разів, відповідно вклади населення збільши
лися в 6,3 раза.
АТ «ІндексБанк» пропонує широкий спектр послуг, який задовольнить
будьякі вимоги усіх категорій споживачів. Серед продуктів, пропонованих
банком, багато унікального — скориставшись ними, кожен клієнт банку ма
тиме можливість примножити свій капітал, досягнути успіху в бізнесі та по
легшити турботи повсякдення.
Банк надає наступні послуги для юридичних осіб:
 різноманітні види короткострокових та довгострокових кредитів;
 фінансовий лізинг;
 бізнеслінія;
 факторинг;
 депозитна лінія.
Послуги, надавані банком для фізичних осіб:
 різноманітні види вкладів;
 кредити населенню на придбання товарів та послуг без першого внеску;
 кредити на придбання житла та автомобілів;
 пенсійні рахунки;
 приймання оплати за комунальні послуги;
 пластикові картки міжнародних платіжних систем;
 експресперекази в системі банку та за системами «Вестерн Юніон»,
«Анелік», «Юністрім».
До унікальних продуктів банку для юридичних осіб слід віднести бізнес
лінію та депозитну лінію, кредити типу «овердрафт» у національній валюті під
18,3 % річних, кредити в іноземній валюті із забезпеченням нерухомим май
ном під 12 % річних та мікрокредити до 10 тис. у.о. без застави під 24 % річних.
Для фізичних осіб пропонуються кредити на придбання житла терміном до
20 років та автомобілів терміном до 6 років в іноземній валюті з відсотковою
ставкою від 10 % річних. Банк не залишає поза увагою соціально незахищені
верстви населення. Людям пенсійного віку ставки за вкладними рахунками
підвищені на 1 % річних, пенсійні рахунки обслуговуються за вимогою вклад
ника з виплатою відсотків від 11 % до 12 % річних.
За стабільний і динамічний розвиток АТ «ІндексБанк» нагороджено Золо
тою медаллю SPI Французької асоціації сприяння промисловості.
Сьогодні АТ «ІндексБанк» налічує 25 філій та 170 відділень. У майбутньому
банк надалі розширюватиме мережу та запроваджуватиме нові види банків
ських продуктів, довівши їхню якість та вартість до європейського рівня.

Любомир Петрович Парахоняк
Головний лікар Болехівської
центральної міської лікарні

Головний лікар Болехівської центральної міської лікарні — Любомир Пет
рович Парахоняк, лікархірург вищої кваліфікаційної категорії.
Народився 6 липня 1964 р. в м. Болехові. У 1981 р. закінчив Болехівську
СШ № 1. З 1982 по 1988 рік навчався в ІваноФранківському державному
медичному інституті, пройшов інтернатуру по хірургії на базі ІваноФранків
ської ОКЛ. З 1989 р. працює в Болехівській ЦМЛ лікаремхірургом, завідува
чем хірургічного відділення. У вересні 2000 р. призначений на посаду голов
ного лікаря ЦМЛ.
Л. П. Парахоняк — депутат міської ради 3—4го демократичних скликань,
голова комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.
Нагороджений грамотами голови ОДА та міського голови.
Одружений, дружина — лікарофтальмолог. Має синашколяра.
За час роботи на посаді головного лікаря Любомир Петрович удоскона
лив організацію надання медичної допомоги населенню міста Болехова та
сільському населенню прилеглої території, в т. ч. швидкої і невідкладної ме
дичної допомоги, запровадив нові методи діагностики та лікування захво
рювань, увів профілактичні заходи.
Значну увагу Л. П. Парахоняк приділяє покращенню матеріальнотехнічної
бази закладу. Так, впродовж 2000—2007 рр. замінено покрівлі на всіх корпу
сах лікарні, здійснено поточні та капітальні ремонти усіх приміщень, завдяки
чому значно покращились умови перебування в лікарні пацієнтів. В пологово
му та терапевтичному відділеннях встановлено локальні системи опалення,
проведено капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання і водопо
стачання. В березні 2006 р. на базі хірургічного відділення відкрито палату інтен
сивної терапії на 3 ліжка з цілодобовим чергуванням анестезіологів.
У 2005—2006 рр. діагностична база лікарні поповнилася сучасною ліку
вальнодіагностичною апаратурою, зокрема новим апаратом УЗД, фіброга
строскопом, кольпоскопом, комп'ютерним спірографом, бінокулярним
мікроскопом. Для потреб лікарні придбано кювез для новонароджених, тур
бінну стоматустановку, 2 ЕКГапарати, 3 сухожарові шафи, 4 холодильники,
обладнання для проявлення рентгенплівки. В роботі медпрацівникам допо
магає наявність 5 комп'ютерів, множильної та оргтехніки, підключення до
Інтернета.
Автопарк санітарного транспорту лікарні налічує 9 автомобілів, з них 4 ав
томобілі придбано за останні 5 років. За результатами роботи Акредитацій
ної комісії УОЗ ОДА в 2006 р. лікарні присвоєна І акредитаційна категорія.

77202, ІваноФранківська обл.,
м. Болехів, вул. Коновальця, 4,
тел./факс: (03437) 34361,
тел.: (03437) 34551.
Email: bolhospital@bl.lv.ukrtel.net
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Юрій Мирославович Манюх
Головний лікар Богородчанської
центральної районної лікарні

77701, ІваноФранківська обл.,
смт Богородчани, вул. Шевченка, 35,
тел./факс: (03471) 21228,
тел.: (03471) 23450.
Email: bgliс.statv@rambler.ru
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Медпрацівники закладів охорони здоров'я Богородчанського району об
слуговують близько 70 тис. мешканців. Медичну допомогу населенню нада
ють, зокрема, Богородчанська центральна районна лікарня на 315 ліжок,
Солотвинська районна лікарня на 105 ліжок, 9 сільських лікарських амбула
торій загальної практики/сімейної медицини та 27 фельдшерськоакушер
ських пунктів.
Головний лікар Богородчанської центральної районної лікарні та Богород
чанського району — Юрій Мирославович Манюх.
Народився в 1957 р. у с. Яблунів Галицького району ІваноФранківської
області. У 1982 р. закінчив лікувальний факультет ІваноФранківського ме
дичного інституту. З 1983 р. працював на керівних посадах в закладах і орга
нах охорони здоров'я області. З 1993 року — головний лікар Богородчан
ського району.
Ю. Манюх — лікар вищої кваліфікаційної категорії. Нагороджений почесними
грамотами Міністерства охорони здоров'я України, обласної державної адмі
ністрації та обласної ради, управління охорони здоров'я. У 2005—2006 роках
пройшов курси підвищення кваліфікації за Програмою проекту Європейського
союзу «Фінансування та управління у сфері охорони здоров'я в Україні».
Юрій Мирославович Манюх — депутат ІваноФранківської обласної ради
3го демократичного скликання (1998—2002 рр.), депутат Богородчанської
районної ради. Одружений, дружина та молодша дочка — лікарі, старша до
чка — психолог.
За час роботи головним лікарем під керівництвом Ю. Манюха значно по
кращилась матеріальнотехнічна база лікувальнопрофілактичних закладів
району, в центральній районній лікарні відкрито відділення реанімації та інтен
сивної терапії. Більшість відділень обох райлікарень оснащені сучасною ліку
вальнодіагностичною апаратурою. Упродовж останніх років переведено на
засади загальної практики/сімейної медицини 9 сільських лікарських амбу
латорій. У нові сучасні приміщення перейшли фельдшерськоакушерські пун
кти сіл Жураки, Старуня, Космач, Кричка. Із 9 лікарських амбулаторій 8 гази
фіковано. В районі набула розвитку сімейна медицина. Крім сімейних амбу
латорій, відкрито дільниці загальної практики/сімейної медицини в полі
клініках Богородчанської та Солотвинської райлікарень.
Завдяки активній позиції Юрія Манюха в пологовому стаціонарі ЦРЛ впро
ваджені сучасні перинатальні технології згідно вимог ВООЗ, організоване
спільне перебування матері й дитини, введено виключно грудне вигодову
вання немовлят, передбачається утвореня сімейного пологового залу.
В районі досягнуто стабілізації на низьких рівнях смертності немовлят. У
2003 р. експертами ВООЗ/ЮНІСЕФ Богородчанській райлікарні, першій в
області та одній з перших в Україні, присвоєно звання «Лікарня доброзичли
ва до дитини». Впродовж останніх років на базі ЦРЛ експертами ЮНІСЕФ про
водяться семінари для педіатрів області.
В галузі охорони здоров'я району постійно впроваджуються в практику нові
медичні технології. Під керівництвом головного лікаря щорічно проводиться
удосконалення структури медзакладів, реорганізація відділень, лікарських
амбулаторій, ФАП. За показниками роботи, рівень медицичного обслугову
вання району займає перші рейтингові місця по області.
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Василь Юрійович Прокіпчин
Директор вищого професійного
училища № 14

78200, м.Коломия,
вул. Гетьмана Івана Мазепи, 224А,
тел./факс: (03433) 24607
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Своїм створенням училище завдячує Коломийському ДОЗу. Будівництво
здійснювало БМУ деревообробного заводу. В 1976 році Державна комісія
прийняла в експлуатацію навчальновиробничий комплекс на 720 учнівських
місць. В навчальному комплексі розмістились 19 кабінетів і лабораторій,
7 майстерень.
1978 року училище вступає в другий етап свого розвитку — перетворюєть
ся на середнє професійнотехнічне училище № 14. Поряд з професією учні
здобувають середню освіту.
В 1990 році училище реорганізується у вище професійне училище № 14 —
технічний ліцей.
Сьогодні вище професійне училище № 14 м. Коломиї представляє собою
багатоступеневу систему підготовки кваліфікованих робітників і молодших
спеціалістів.
Директор училища — Василь Юрійович Прокіпчин — викладач вищої ка
тегорії, викладачметодист, нагороджений знаком «Відмінник освіти Украї
ни», Почесною грамотою Міністерства освіти України, нагрудним знаком
ім. Макаренка. Ю. В. Прокіпчин є керівником Обласної асоціації працівників
професійнотехнічної освіти, член колегії Управління освіти і науки Івано
Франківської облдержадміністрації.
ВПУ № 14 у м. Коломиї готує кваліфікованих робітників і молодших спеці
алістів з напрямків: деревообробка, будівництво, металообробка, радіотех
ніка, комп'ютерні технології, громадське харчування і туризм, художній на
прям.
Училище надає послуги з виготовлення столярних та меблевих виробів. У
даному закладі обладнані навчальні майстерні загальною площею 5 200 кв.м,
створена навчальновиробнича дільниця для механічної обробки деревини.
Майстерні забезпечені 32 деревообробними верстатами та 23 одиницями
іншого деревообробного обладнання.
В училищі працює 120 чол., з них педагогічних працівників — 71.

Григорій Михайлович Горбаль
Директор Івано'Франківського
обласного центру зайнятості

76007, м. ІваноФранківськ,
вул. Деповська, 89А,
тел./факс: (0342) 539082,
тел.: (03422) 22270,
(0342) 539015.
Еmail: ifocz@ivf.ukrpack.net
http://www.dcz.gov.ua/ifr

ІваноФранківський обласний центр зайнятості утворений у межах Держав
ної служби зайнятості відповідно до Постанови Ради Міністрів Української РСР
від 21 грудня 1990 р. № 381 «Про створення Державної служби зайнятості в
Українській РСР» та наказу Міністерства праці Української РСР від 26 грудня
1990 р. за № 60. Діяльність служби зайнятості здійснюється відповідно до
Законів України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття». До складу Івано
Франківського обласного центру зайнятості входить 3 міських, 2 міськра
йонних та 12 районних центрів зайнятості.
Очолює ІваноФранківський обласний центр зайнятості з листопада 1993 ро
ку Григорій Михайлович Горбаль. За сумлінну працю в 2001році Григорій Ми
хайлович нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.
ІваноФранківська обласна служба зайнятості реалізує на території об
ласті державну політику зайнятості населення, виконує функції робочого
органу виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соці
ального страхування України на випадок безробіття, забезпечує соціальний
захист громадян від безробіття в першу чергу шляхом сприяння працевла
штуванню громадян, виступаючи в ролі посередника між роботодавцями та
пошуковувачами роботи, активно вдосконалює нові форми і методи роботи
з метою підвищення якості послуг незайнятим громадянам і роботодавцям
відповідно до вимог Єдиної технології обслуговування незайнятого населен
ня та Єдиної інформаційноаналітичної системи.
За сприяння служби зайнятості ІваноФранківської області в 2005 році
працевлаштовано 46 429 осіб. Рівень працевлаштування громадян службою
зайнятості у 2005 році склав 40,6 відсотка проти 39,1 відсотка у 2004 році. За
цим важливим показником ІваноФранківщина посіла 3 місце серед обла
стей України після міст Києва і Севастополя. Важливу роль у забезпеченні
зайнятості населення відіграє створення нових робочих місць. Протягом
2005 року в області створено 42 999 нових робочих місць при завданні 41 тис.
нових робочих місць.
Для забезпечення конкурентоспроможності незайнятого населення з ура
хуванням ситуації на ринку праці службою зайнятості області здійснюється
професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації громадян,
проводиться робота щодо впровадження гнучких форм професійного навчан
ня безробітних, зокрема, стажування безробітних на підприємствах, в органі
заціях та установах під конкретні робочі місця та навчання за індивідуальни
ми навчальними планами і програмами. Взаємовигідною співпрацею служ
би зайнятості з підприємствами, установами та організаціями, передусім
соціальної сфери, є організація тимчасової зайнятості у вигляді оплачуваних
громадських робіт.
Важлива роль надається активній співпраці служби зайнятості із робото
давцями, профспілками, органами виконавчої влади та місцевого самовря
дування, іншими соціальними партнерами. З питань розвитку підприємниц
тва налагоджена тісна співпраця з громадським центром підтримки жіночо
го бізнесу «Ділові ініціативи», Обласним центром соціальних служб для мо
лоді, Молодіжним центром праці, молодіжним громадським центром «Ета
лон», бізнесцентрами у містах та районних центрах області.
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Ігор Євгенійович Басюк
Голова Ради профспілок
Івано'Франківської області

Рада профспілок ІваноФранківської області є правонаступником обла
сної профспілкової ради, яка утворена в м. Станіславі в жовтні 1948 року.
Голова ради профспілок області — Ігор Євгенійович Басюк. Нагородже
ний Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, профспілковою відзна
кою Федерації профспілок України.
Рада профспілок області координує діяльність 21 обласного профспілко
вого галузевого об'єднання, до складу яких входять близько 320 тисяч членів
профспілок.
У раді профспілок області працюють такі відділи: відділ з питань соціаль
ноекономічного захисту членів профспілок, юридичний відділ, технічна
інспекція праці, редакція профспілкової газети «Єдність».
Основним завданням ради профспілок області є захист прав та інтересів
членів профспілок у стосунках із органами різних гілок влади та роботодав
цями. З цією метою укладаються колективні договори, регіональна угода про
співпрацю між РПО, ОДА та регіональною спілкою промисловців. Утворена
тристороння соціальноекономічна рада при голові ОДА. Ведеться постійний
діалог із соціальними партнерами.

76018, м. ІваноФранківськ,
пл. Міцкевича, 4,
тел.: (03422) 24409
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Працівники ради профспілок Івано'Франківської області
біля Будинку спілок

76014, м. ІваноФранківськ,
вул. Шевченка, 4,
тел./факс: (03422) 31171,
тел.: (03422) 23216.
Еmail: ifsesobl@if.ukrtel.net

Головний державний санітарний лікар ІваноФранківської області — Ми
хайло Іванович Яворський, кандидат медичних наук зі спеціальності «Хірур
гія», заслужений лікар України, автор 12 наукових робіт.
ІваноФранківська обласна санепідемстанція займається санітарно
профілактичною діяльністю. Тут надається ряд платних послуг для населен
ня і підприємців, а саме здійснюється:
 видача висновків санітарноепідеміологічної експертизи по розгляду
проектних матеріалів, технічних умов, на дослідження харчових продуктів,
полімерної продукції, канцтоварів;
 дослідження води приватних колодязів на відповідність чинним вимогам;
 вимірювання рівнів електромагнітного випромінювання від комп'ютер
ної техніки, інших джерел даного випромінювання;
 лабораторноінструментальні дослідження по умовах праці для прове
дення атестації робочих місць за умовами праці;
 дослідження по угодах з промисловими та іншими підприємствами ат
мосферного повітря на границі санітарнозахисної зони.
Бактеріологічна лабораторія відділу особливо небезпечних інфекцій про
водить обстеження людей на лептоспіроз, бруцельоз, туляремію, висипний
тиф, сибірку, псевдотуберкульоз, ієрсініоз, холеру.
Паразитологічна лабораторія проводить дослідження біоматеріалу:
 фекалії на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів та патогенні кишкові най
простіші;
 дослідження крові на плазмодії малярії та інші паразити крові;
 визначення яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист кишкових най
простійших у городині, садовині, питній воді й воді відкритих водойм, пла
вальних басейнів.
Вірусологічна лабораторія досліджує:
 біологічний матеріал (сироватка крові) на маркери вірусних гепатитів А,
В, С;
 біоматеріал (фекалії) на антиген гепатиту А, ентеровіруси (поліовіруси,
Коксаки, ЕКХО), аденовіруси, ротавіруси;
 біоматеріалу (носоглоткові змиви) на антигени збудників групи ГРВІ.
Бактеріологічна лабораторія епідеміологічного відділу проводить мікробі
ологічні дослідження харчових продуктів, продовольчої сировини та інших
об'єктів середовища життєдіяльності людини.
Лабораторії СЕС, які займаються вказаними дослідженнями, акредито
вані й відповідно забезпечені необхідними сучасними приладами та облад
нанням.
В ІваноФранківській обласній санепідемстанції працює 110 спеціалістів.
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Українська грекокатолицька церква

Кир Володимир Війтишин
Правлячий архієрей
Івано'Франківської єпархії

Катедральний собор
Святого Воскресіння УГКЦ
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Заснування ІваноФранківської (Станіславівської) єпархії має довгу перед
історію.
Вперше питання про створення Станіславівської єпархії було порушено в
1970 році, коли галицькі єпископи П. Білянський і М. Рилло подали питання до
цісаря Леопольда III у справі створення у Львові Галицької митрополії.
Вдруге це питання було порушено за Антона Ангеловича І, митрополита
відновленої Галицької митрополії. Митрополит намагався заснувати грекока
толицькі парафії для вірних та нову єпархію з цетром в Городенці або Снятині.
З цією метою він надіслав петицію до цісаря Франца I 24 грудня 1806 року, яка,
однак, залишилася без відповіді. Врешті Папа Пій VII у своїй буллі про віднов
лення Галицької митрополії в 1807 році визначив у її складі три церковні об
ласті: Львівську митрополичу архієпархію, Перемиську та Холмську єпархії. В
1815 році Холмщина перейшла до Росії, а Холмську грекокатолицьку єпархію
в 1830 році було відлучено від Галицької митрополії і підпорядковано безпосе
редньо апостольському престолу. Лише в 1842 році випливло на поверхню
питання про створення хоча б ще однієї єпархії на Західній Україні за ініціативи
префекта Ватиканської бібліотеки Августина Тайнера, стурбованого станови
щем грекокатолицьких українців.
З початком «весни народів» в АвстроУгорській імперії в 1848 році активізу
валося грекокатолицьке духовенство Галичини, яке взяло на себе роль націо
нальнополітичного проводу. Тому на Слов'янському з'їзді 1848 року в Празі
українські делегати вимагали зрівняння всіх обрядів щодо прав і гідності їхнього
духовенства. 14 вересня 1849 р. у Львові Українська Рада прийняла постанову
про відкриття у Станіславові третього єпископства. І тільки 12 лютого 1885 р.
була, врешті, заснована Станіславівська (з 1972 р. — ІваноФранківська) єпархія
УГКЦ. Першим єпископом був іменований о. др Юліан Пелеш, визначний істо
рик церкви і вчений богослов. Другим єпископом був Юліан (СасКуїловський
(1891—1899 рр.)), третім — граф Андрей Шептицький (1899—1901 рр.).
У 1904—1945 рр. єпархією керував єпископ др Григорій Хомишин. 1907
року він відкрив духовну семінарію, площу під яку і гроші на будівництво виді
лив єпископ Андрей Шептицький. У 1907 р. на архієрейській Службі Божій вла
дика Хомишин посвятив всю єпархію під особливу опіку Непорочного Зачаття
Пречистої Богородиці.
В 1922 р. єпископординарій Григорій Хомишин першим підписав звернен
ня УГКЦ до всього культурного світу, яким засудив жахливу політику польсько
го уряду проти українців. 12 квітня 1945 р. енкаведисти заарештували єписко
па і капітулу та багатьох священиків, монахів і семінаристів, започаткувавши
широку репресивну акцію по ліквідації Української грекокатолицької церкви.
28 грудня 1945 р. від жахливих катувань владика Григорій помер у Лук'янівській
тюрмі м. Києва.
Короткий час єпископомпомічником Станіславівської єпархії УГКЦ був
о. др Іоан (Іван) Лятишевський, який особливо діяльно займався Католиць
кою акцією. 11 квітня 1945 р. він також був заарештований і несправедливо
засуджений до 5 років заслання. Покарання відбував у концтаборах в Мерке і
Чулактау. 5 квітня 1950 р. МДБ Джамбульської області Казахстану вдруге за
судило священикастрадника ще до 5 років ув'язнення. З червня 1955 р. вла
дику було звільнено, він повернувся до Станіслава, де таємно висвятив о. Івана
Слезюка на єпископа Станіславівської єпархії і свого наступника, щоб у такий
спосіб забезпечити подальше існування УГКЦ, тепер вже у підпіллі. Єпископ
Іоан (Іван) Лятишевський помер 27 листопада 1957 р. у Станіславі.
Перед призначенням підпільним єпископом о. Івана Слезюка, 8—10 берез
ня 1946 р. у Львові з ініціативи і під керівництвом КДБ відбувся ганебний і нека
нонічний псевдособор, який прийняв постанову про ліквідацію Берестейської
унії 1596 року і повернення не до української православної віри, а до «Руської
православної церкви». Отже, як і всі інші грекокатолицькі єпархії, Станіславів
ська була знищена і підпорядкована чужій за духом Московській церкві, метою
якої було при допомозі репресивних органів денаціоналізувати і русифікувати
Західну Україну. Тільки у Станіславівській єпархії були заарештовані двоє єпис
копів, майже 50 % всіх священиків, монахів і монахинь та частина семінаристів.
Незважаючи на всі переслідування і репресії, Станіславівська єпархія УГКЦ,
яку в катакомбах очолювали єпископи Іван Слезюк і Василь Величковський, а
в останні роки (з 1968 р.) вимушеного підпілля Павло Василик і Софрон Дми
терко, продовжувала діяти. Все це викликало нові репресійні заходи КДБ і ро
сійського синоду задушити УГКЦ.

Якщо досі діяльність ієрархів і священиків проходила у добре законспіро
ваній обстановці, то тепер вони виходять із катакомб.
25 жовтня 1988 р. до Москви прибула офіційна делегація ІваноФранків
ської єпархії, щоб зустрітися із керівництвом Ради у справах релігії колишньо
го СРСР. 28 січня 1989 р. ординаріат єпархії підписав звернення до Голови Пре
зидії Верховної Ради М. Горбачова, в якому вимагав зустрічі з метою розгля
нути питання, пов'язані з легалізацією УГКЦ.
16 травня 1989 р. до Москви прибула представницька делегація УГКЦ, щоб
передати М. Горбачову свою нову петицію. Її підписало 35 тисяч віруючих, але
через відсутність Голови заяву було передано його заступникові. 19 травня 1989
року делегацію прийняв новий Голова Ради у справах релігії при Раді Міністрів
СРСР Ю. Христораднов, проте і ця зустріч не дала нічого. У відповідь вірні, які
прибули разом із делегацією до Москви, розпочали ланцюгову голодовку, що
тривала з 19 травня по 24 листопада 1989 р. 21 червня 1989 р. маніфестанти
звернулися до Паризької конференції у справах безпеки і співпраці в Європі з
протестом проти переслідування УГКЦ і з вимогою її щонайшвидшої легалі
зації.
Одночасно акції пройшли і на території ІваноФранківської області, в ре
зультаті чого в багатьох селах області храми були передані УГКЦ, але деякі з
них КДБ примусило передавати православним.
Найбільш складним виявилося питання про передання УГКЦ катедри. Щоб
перешкодити передачі собору його законним господарям, тогочасний архієпи
скоп Російської православної церкви кир Макарій Свистун заховав ключі від
катедрального собору. У відповідь єпископи УГКЦ кир Софрон Дмитерко і кир
Павло Василик щонеділі відправляли архієрейські Служби Божі перед закритим
собором тисячам вірних. Врешті, зрозумівши всю безглуздість такої ситуації і
законність вимог священиків УГКЦ та вірних, 28 січня 1990 року голова облви
конкому урочисто передав ключі від катедри єпископам УГКЦ. Тоді ж було по
вернуто і Гошівський монастир. Почався етап відродження УГКЦ. 18 грудня
1989 р. пресбюро УГКЦ повідомило, що з 1 грудня 1989 р. 30 православних
священиків ІваноФранківської єпархії зареєстрували себе як грекокатолики.
13—17 квітня 1991 р. Верховний архієпископ кардинал Мирослав Іван Люба
чівський відвідав ІваноФранківськ, Долину і Гошів та інші місцевості Прикар
паття. Вдруге він перебував у ІваноФранківській єпархії 10—13 травня 1991 р.
У січні 1992 р. в ІваноФранківську побував папський нунцій колишнього
СРСР Франческо Коласуоно, а 17 листопада 1992 р. — нунцій апостольського
престолу в Україні архієпископ Антоніо Франко. 10—12 жовтня 1993 р. у центрі
єпархії перебував кардинал Акілле Сільвестріні, префект конгрегації у справах
східних церков. Приїжджали також ієрархи УГКЦ у діаспорі, щоб допомогти у
відновленні грекокатолицької церкви на Прикарпатті.
Єпископординарій Софрон Дмитерко багато уваги приділяв не тільки по
верненню храмів, але й будівництву нових. За 1991—1995 рр. було остаточно
розв'язано питання про передачу монастиря сестрам Василіянкам, одноча
сно вулицю Панфіловців було перейменовано на вулицю Василіянок.
У 1990 р. була відкрита духовна семінарія (в 1991 р. — ще й катехітичний
відділ), почали розроблятися нові навчальні плани, програми окремих дис
циплін, налагодилося видання підручників і посібників. Для забезпечення вірних
духовним словом з 21 березня 1991 року виходить часопис ІваноФранківської
грекокатолицької єпархії «Нова Зоря» за редакцією о. Ігоря Пелехатого.
За благословенням Святішого отця Івана Павла ІІ Папи Римського 20 квітня
1993 року ІвноФранківська єпархія була розділена: 7 деканатіврайонів відійшли
до КоломийськоЧернівецької єпархії, 6 деканатів — до Тернопільської єпархії.
У жовтні 1994 року в Україну (до ІваноФранківська) приїхав професор,
др Софрон Мудрий, якого було призначено ректором ІваноФранківського
теологічнокатехітичного духовного інституту. 6 листопада 1995 року він отри
мав призначення Генерального вікарія ІваноФранківської грекокатолицької
єпархії, а 12 травня 1996 року відбулася єпископська хіротонія Софрона Муд
рого в катедральному соборі Св. Воскресіння м. ІваноФранківська.
22 грудня 1997 року урочисто пройшла інтронізація нового єпархаордина
рія кир Софрона Мудрого ЧСВВ на місце емеритованого кир Софрона Дми
терка ЧСВВ.
11 липня 2005 року було задоволено Святішим отцем Папою Римським про
хання кир Софрона Мудрого про його емеритуру. 12 липня 2005 року відбула
ся інтронізація нового ординарія ІваноФранківської єпархії кир Володимира
Війтишина на місце емеритованого кир Софрона Мудрого ЧСВВ.

Пресвята Богородиця – ротонда на площі
ім. Андрея Шептицького, біля катедрального
собору Святого Воскресіння УГКЦ

Катехітичний центр
і радіо «Дзвони, 105.8 FM»

Приміщення центрального офісу БФ «Карітас
Івано'Франківськ УГКЦ» в с. Крихівці

241

Світлана Ярославівна Шаган
Директор бібліотеки

76018, м. ІваноФранківськ,
вул. Незалежності,12,
тел./факс: (03422) 537365
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Обласна бібліотека для юнацтва заснована 1 квітня 1978 року. Бібліоте
чний фонд налічує близько 90 тисяч документальноінформаційних видань.
Бібліотека надає такі послуги: повну інформацію про документально
інформаційні ресурси книгозбірні; консультаційну допомогу у пошуку та ви
борі джерел інформації. Відвідувачі можуть скористатися і додатковими пла
тними послугами — ксерокопіюванням матеріалів форматом А4, видачею
літератури з читального залу по платному абонементу, видачею літератури
підвищеного попиту.
До послуг молодих користувачів 6 відділів і 3 сектори:
 у секторі обліку, реєстрації та контролю можна ознайомитися із книго
збірнею, її структурою, функціями відділів, правилами користування, а та
кож оформити реєстраційні документи користувача бібліотеки;
 відділ комплектування, обробки літератури й організації каталогів фор
мує бібліотечні фонди документами відповідно до запитів та інтересів кори
стувачів, а також здійснює облік видань, що надійшли до книгозбірні (ведеться
система каталогів). Джерелами комплектування є: книготорговельна мере
жа, видавництва та пункти передплати періодики, благодійні фонди, місцеві
автори, краєзнавці, подарунки від читачів;
 відділ абонементу — це універсальний фонд друкованих видань (7 тис.
примірників), що своїм наповненням та видовою структурою дає можливість
максимально задовольнити інформаційні проблеми юнацтва в галузі освіти,
вдосконалення, соціокультурного розвитку та проведенні дозвілля. Відділ
поєднує у своїй роботі індивідуальні, наочні та масові форми популяризації
літератури;
 відділ читального залу надає для користування документальноінфор
маційні видання (8 тис. примірників) універсального змісту. Щорічно книго
збірня отримує близько 160 назв періодичних видань. При відділі функціо
нує сектор масової роботи. Актуальні та складні молодіжні теми знаходять
відображення в сучасних формах роботи з молодіжною аудиторією. Це пре
зентації соціальних служб для молоді, Обласного центру зайнятості, Моло
діжного агентства зайнятості, Українськоканадського бізнесцентру, презен
тації книг, засідання «круглих столів» з неординарними особистостями «Це
Вам цікаво», творчі зустрічі та багато іншого;
 відділ інформаційнобібліографічного обслуговування надає до послуг
молодих користувачів алфавітний, систематичний, краєзнавчий каталоги.
Крім того, відділ видає інформаційний бюлетень «Час. Книга. Молодь», «Ка
лендар знаменних і пам'ятних дат», бібліографічні посібники;
 у відділі книгозберігання зосереджено основний фонд друкованих ви
дань. Книжковий фонд становить близько 70 тис. видань. Тут зберігаються
особливо цінні рідкісні видання, альбоми;
 відділ науковометодичної роботи працює над пошуком і впроваджен
ням нових форм і методів роботи, втіленням інноваційних ідей в бібліотечну
практику («круглі столи», ділові студії, школи молодого бібліотекаря, семіна
рипрактикуми, Дні фахівця, стажування). Методична служба спрямована на
вдосконалення професійної компетентності та ерудованості бібліотечних
працівників. Служба надає методичну та практичну допомогу книгозбірням
області, що працюють з юнацтвом. Видає методикобібліоргафічні матеріа
ли по популяризації літератури для юнацтва.
Сьогодні обласна бібліотека для юнацтва обслуговує понад 10 тис. читачів,
має 87 171 одиницю книжкового фонду, 157 періодичних видань. Тут прилу
чаються до книжкової мудрості учні загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів,
гімназій, ВПУ та ПТУ, студенти вищих навчальних закладів. Книгозбірня
співпрацює з провідними молодіжними структурами, Управлінням у справах
сім"ї та молоді облдержадміністрації, Центром соціальних служб для молоді,
громадськими організаціями, товариствами, педколективами шкіл, ліцеїв,
коледжів, гімназій, місцевими органами влади та іншими установами, які
займаються молодіжними проблемами.
Бібліотека ставить собі за мету створити умови для реалізації прав юних
громадян на вільний доступ до інформаційного простору та умови для інфор
маційної підтримки освіти, відкрити шляхи до вічних духовних цінностей, ство
рити неповторну атмосферу творчості, людяності, затишку, взаємоповаги.
Обласна бібліотека для юнацтва — це гостинність і комфорт, гарант до
ступу до потрібної інформації.

Відкриття ІваноФранківського краєзнавчого музею (Станіславського об
ласного історикокраєзнавчого музею) відбулося 1 травня 1940 року.
Музей знаходився в будинку по вул. Галицькій, 7. В музеї працювали такі
відділи: історичний, природничий, народної творчості та книгозбірня.
З травня 1940 р. по червень 1941 р. музей відвідало 24 тис. осіб, було про
ведено 6 тис. екскурсій.
Музейні фонди налічували 15 500 одиниць збереження, куди ввійшли
збірки Покутського музею, Музею Гуцульщини в Жабйому та окремі приватні
колекції.
Навесні 1941 р. музеєм були організовані археологічні розкопки в с. Кри
лосі Галицького району.
В роки Другої світової війни значна частина музейних збірок (колекції на
родного мистецтва, нумізматики та архів) були евакуйовані на схід і назад не
повернулися. Протягом 1941—1944 рр. частина музейних збірок, що зали
шилася, була пограбована.
1 серпня 1944 р. музей відновив свою роботу.
В 1945 р. музей відвідали 5 тис. осіб, було проведено збиральницьку ро
боту. Музейні фонди налічували 9 500 одиниць збереження.
26 квітня 1959 р. після капітального ремонту міської ратуші тут була відкри
та нова музейна експозиція.
За весь період роботи ІваноФранківський краєзнавчий музей відвідало
близько 5 млн осіб, проведено понад 200 тис. екскурсій, організовано більш
ніж 2 тис. виставок.
За час існування музею 9 наукових працівників захистили кандидатські ди
сертації, один — докторську. Звання «Заслужений працівник культури Украї
ни» удостоєні четверо працівників. Троє працівників є лауреатами обласної
премії ім. І. Вагилевича, один — лауреат Всеукраїнської премії ім. П. Чубин
ського.
Сьогодні ІваноФранківський краєзнавчий музей — відомий науковий і
культурний центр Прикарпаття. В музеї працюють експозиційні відділи (при
роди, історії, народного мистецтва) та не експозиційні відділи (археології,
науковоосвітній, методичний, відділ фондів).
Важливе місце в роботі музею займає збиральницька робота. Музей є
власником цінних колекцій нумізматики, археології, живопису, скульптури,
іконопису, одягу, вишивки, художніх виробів з металу, різьби, філателії, ви
робів зі шкіри, природничих експонатів, речей побуту, документів. Його фон
ди стали базою для експозицій і виставок, а також джерелом інформації для
науковців України, Польщі, Росії, Словаччини, Канади, Німеччини тощо.
Щороку музей відвідує 130 тис. осіб, проводиться 2 тис. екскурсій, органі
зовується близько 50 виставок.
Музей здійснює методичне керівництво 88 громадськими музеями.
Сьогодні в музеї працює 79 осіб, в тому числі 44 науковця. Серед них — 2
кандидати історичних наук, 1 — заслужений працівник культури України.
Як науковий центр, музей щороку організовує археологічні експедиції, про
водить наукові конференції, випускає «Наукові записки» та іншу літературу.
На правах відділів музею підпорядковані:
 Літературномеморіальний музей Л. Мартовича, с. Торговиця Городен
ківського району;
 Літературномеморіальний музей І. Франка, с. Криворівня Верховин
ського району;
 Літературний музей Прикарпаття, м. ІваноФранківськ;
 Музей М. Грушевського , с. Криворівня Верховинського району;
 хатагражда Параски Харук, с. Криворівня Верховинського району;
 Історикокраєзнавчий музей В. Феданка, смт Солотвино Богородчан
ського району;
 Історикокраєзнавчий музей О. Довбуша, смт Печеніжин Коломийського
району;
 Історикокраєзнавчий музей «Гуцульщина», смт Верховина.

76018, м. ІваноФранківськ,
вул. Галицька, 4А,
тел.: (03422) 22123,
(0342) 750026
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Товариство з обмеженою відповідальністю

Сергій Вікторович Чмихалов
Генеральний директор
ТОВ «Карпатнафтохім»

Печі піролізу виробництва олефінів

Цех з виробництва вінілу хлористого

77306, ІваноФранківська обл.,
м. Калуш6,
тел./факс: (03472) 53021,
тел.: (03472) 60148, 62292.
Еmаіl: mаіl@knh.соm.uа
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ТОВ «Карпатнафтохім» створено 29 жовтня 2004 р. згідно з рішенням за
сновників — ЗАТ «ЛУКОР» (м. Калуш, ІваноФранківська обл., Україна) і ком
панії «LUKOIL Chemikal B.V.» (м. Амстердам, Нідерланди). Cтворення і розви
ток ТОВ «Карпатнафтохім» на Прикарпатті у складі групи «ЛУКОЙЛНафтохім»
(Російська Федерація) свідчить про відродження нафтохімічної галузі про
мисловості України.
Керівник підприємства — Сергій Вікторович Чмихалов.
С. В. Чмихалов нагороджений орденом Української православної церкви
Святого рівноапостольного великого князя Володимира II ступеня, орден
ською почесною відзнакою «Суспільне визнання» ІІІ ступеня, а також отри
мав звання «Почесний нафтохімік Росії».
Сергій Вікторович посів 2е місце серед менеджерів України в галузі «Про
мислова хімія» за рейтингом газети «Галицькі контракти. Гвардія керівників»,
крім цього, визнаний одним зі 100 кращих менеджерів України за рейтингом
«Інвестгазети» в 2004 році.
ТОВ «Карпатнафтохім» — єдиний в Україні виробник нафтохімічної та
хімічної продукції, а саме: етилену, пропілену, бензолу нафтового, фракції
бутиленбутадієнової, суміші фракцій С5 і С9, смоли важкої піролізу, полі
етилену, вінілу хлористого, хлору, каустичної соди, гіпохлориту натрію, арго
ну, кисню, азоту.
Кількість працівників на підприємстві — 2 981 чол.
Виробнича площа складає 285 га.
Структурні виробничі підрозділи: виробництво «Поліолефін», виробництво
вінілхлориду, виробництво хлору і каустичної соди.
Підприємство зі стану збитковості увійшло до числа лідерів нафтохімічної
галузі промисловості України та домоглося найвищих показників з виробни
цтва високоякісної продукції за весь період роботи.
Поглиблення переробки вуглеводневої сировини, оновлення технологічних
процесів, модернізація обладнання виробництва ТОВ «Карпатнафтохім» ста
ло можливим тільки завдяки цілеспрямованій інвестиційній політиці інвесто
ра — компанії «ЛУКОЙЛНафтохім». Запропонована інвестиційна програма
передбачає залучення інвестицій у сумі близько 300 млн євро в період з 2005
до 2008 року, зокрема, у такі проекти:
 «Будівництво установки гідрування фракцій С4/С5»;
 «Реконструкція виробництва хлору і каустичної соди»;
 «Будівництво установки полівінілхлориду суспензійного».
У 2005 році успішно реалізовано перший інвестиційний проект: введено в
дію установку гідрування фракцій С4/С5 потужністю 90,7 тис. т/рік, що дає
економію сировини у процесі піролізу, завдяки використанню побічного про
дукту виробництва (фракції С4/С5) у виготовленні основних продуктів — ети
лену і пропілену. Вихід етилену з 1 т сировини у цьому ж році перевищив пла
новий показник на 7,5 %. Річний очікуваний економічний ефект від впровад
ження установки складе 18,8 млн дол. США.
Загалом на фінансування проектів та заходів інвестпрограми у 2005 році
використано 116 млн 466 тис. грн.
У 2008 році інвестиційною програмою передбачено введення в дію вироб
ництва хлору і каустичної соди мембранним методом з обсягом інвестицій
113 млн дол. США.
На тендерній основі визначено переможця конкурсу на кращу технологію
виробництва — фірму «UHDЕ» (Німеччина), з якою «ЛУКОЙЛНафтохім» в кінці
2005 року уклав договір про реалізацію цього проекту та підписав меморан
дум про початок будівництва установки з виробництва суспензійного полі
вінілхлориду.
За прогнозами експертів, ТОВ «Карпатнафтохім» стане єдиним підприєм
ством у пострадянському просторі, яке буде використовувати у виробництві
хлору і каустичної соди новітню мембранну технологію.
Управління підприємством здійснюється за міжнародними стандартами
ІSО в галузі якості, охорони навколишнього середовища і промислової без
пеки.
Виробнича та інвестиційна політика, що реалізується у «Карпатнафтохімі»,
сприяє значному підвищенню економічного потенціалу підприємства, а та
кож суттєвому поліпшенню добробуту працівників товариства та соціально
го розвитку м. Калуша.

Дочірнє підприємство ТзОВ «Орісіл»

Склад діоксиду кремнію (орісілу)

77306, ІваноФранківська обл.,
м. Калуш6,
територія промислова,
тел./факс: (03472) 24814.
Еmail: office@ok.kl.if.ua,
iso@ok.kl.if.ua

Директор ДП «ОрісілКалуш» — Роман Михайлович Кузів.
Основний вид діяльності підприємства — виробництво хімічної продукції.
Історія ДП «ОрісілКалуш» почалась в 1965 році зі введенням в експлуата
цію цеху з виробництва двоокису кремнію аеросилу. Технологія виробництва
продукту розроблена західнонімецькою фірмою «Дегусса». Це стало почат
ком розвитку «Великої хімії Прикарпаття». Вводилися в експлуатацію нові
виробництва, цехи, потужності. Був створений Калуський хімікометалургійний
комбінат (КХМК). У 1971 році введена в експлуатацію установка КМ693 з
виробництва модифікованих аеросилів, технологія яких розроблена фахів
цями підприємства. Діоксид кремнію (первинна торгова назва — «Аеросил») —
один з перших продуктів колишнього КХМК, якому було присвоєно Держав
ний знак якості.
1975 року Калуський хімікометалургійний комбінат перейменовано на
Калуське виробниче об'єднання «Хлорвініл»; в 1994 році на його базі створе
но концерн «Оріана», а згодом — ВАТ «Оріана». В січні 1994 року почався
випуск смоли поліамідної, модифікованої епіхлоргідрином, марки «Водамін
115», технологічний процес виробництва якої був розроблений Донецьким
«УкрНДІпластмас». Смола поліамідна марки «Водамін115» в 2004 році стала
переможцем регіонального конкурсу «100 кращих товарів України».
Починаючи з другої половини 90х років на базі ВАТ «Оріана» почали утво
рюватись дочірні підприємства. Виконкомом Калуської міської ради зареє
стровано дочірнє підприємство «ОрісілКалуш» товариства з обмеженою
відповідальністю «Орісіл» (№ 274рп від 21.11.2001 р.). Були створені й уза
конені власні логотип і торгова марка, розроблена нормативнотехнічна до
кументація. В даний час продукт відвантажується під назвою «Діоксид крем
нію», торгова назва — «Орісіл®». Діоксид кремнію (орісіл) став фіналістом
Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України» і занесений до ката
лога за 2004 р.
На підприємстві зараз випускаються:
 орісіли наступних марок: «Орісіл 100», «Орісіл 150», «Орісіл 175», «Орісіл
200», «Орісіл 300», «Орісіл 380», «Орісіл М130», «Орісіл М200», «Орісіл М300»,
«Орісіл МА300» згідно ТУ У 24.1316954180022003;
 соляна кислота технічна згідно ТУ У 24.1316954180032004;
 гіпохлорит натрію згідно технологічного регламенту виробництва діок
сиду кремнію — кремнезему № 012005;
 смола поліамідна, модифікована епіхлоргідрином марки «Водамін115»,
згідно ТУ У 600209355.0812001
Подальші плани розвитку ДП «ОрісілКалуш» спрямовані на задоволення
потреб споживачів шляхом забезпечення конкурентоспроможності продукції
за рахунок її високої і стабільної якості. На підприємстві розроблена і впро
ваджена система управління якістю згідно вимог міжнародного стандарту
ISO 9001:2000 (ДСТУ ISO 90012001).
На даний час на підприємстві працює 378 чоловік.

Відділення гідролізу цеху з виробництва діоксиду кремнію
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Леопольд Віталійович Мисліборський
Начальник Богородчанського
виробничого управління
підземного зберігання газу

77701, ІваноФранківська обл.,
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Начальник управління — Леопольд Віталійович Мисліборський. Народив
ся 19 червня 1958 року в м. Калуші. Одружений, має двох дітей.
У 1979 році закінчив ІваноФранківський інститут нафти і газу за спеціаль
ністю «Буріння нафтових і газових свердловин». Після закінчення інституту
був направлений на роботу на ВО «Прикарпаттрансгаз» машиністом техно
логічних компресорів КСБогородчани Хустського ЛВУМГ. У 1979 році пра
цював майстром Богородчанського підземного зберігання газу. З 1983 року
займає посаду начальника Богородчанського виробничого управління
підземного зберігання газу.
У 1995 році Л. В. Мисліборський отримав звання «Заслужений працівник
ДК «Укртрансгаз», у 2003 році — звання «Заслужений працівник промисло
вості України», неодноразово нагороджений Почесною грамотою НАК «На
фтогаз України».
Управління було створено в 1979 році на базі виснаженого Богородчан
ського газового родовища з метою забезпечення надійності транзиту газу
на експорт магістральними газопроводами «Союз», «Уренгой—Помари—
Ужгород», «Прогрес».
З 1 травня 1979 року розпочалась перша дослідна закачка газу в поклади
Богородчанського родовища, а 30 % залишку запасів було використано як
буферний газ.
Досліднопромислова експлуатація сховища довела правильність прий
нятого рішення про його створення, підтвердила наявність герметичної по
кришки, високу якість пластівколекторів, а вигідне географічне розташуван
ня, тобто безпосередня близькість до магістральних газопроводів і компре
сорних станцій, вивела його в ряд унікальних підземних сховищ газу в Європі.
Основними принципами роботи управління, як одного зі структурних
підрозділів управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз», є
забезпечення надійного та стабільного постачання газу до споживачів, ви
сока технологічна дисципліна та культура виробництва.
В умовах постійних змін в економічному розвитку нашої держави, управ
ління успішно справляється з основним поставленим перед ним завданням —
бути завжди готовими до включення в газотранспортну ситему України з
метою вирівнювання сезонних коливань споживання газу, забезпечення ста
більного постачання газу на екпорт та ліквідації можливих аварійних ситу
ацій на газотранспортній системі.
На даний час в управлінні працює 318 чоловік, з них — 24 керівника, 42
спеціаліста, 3 службовця та 249 робітників.
На сьогодні виробниче управління підземного зберігання газу вийшло на
свою проектну виробничу потужність 2 300 млн куб.м газу при максимально
му пластовому тиску 10,7 МПа. Максимальна добова продуктивність схови
ща — 35 млн куб.м газу, середня добова продуктивність — 23 млн куб.м газу.
У підпорядкуванні управління знаходяться значні виробничі потужності:
 компресорна станція, облаштована десятьма газомотокомпресорами
МК8М загальною потужністю 22 МВт;
 загальний фонд свердловин — 169, із яких 156 експлуатаційних;
 газозбірний пункт з підключенням всього фонду свердловин;
 140 км шлейфів;
 4 500 м газопроводу діаметром 1 000 мм;
 вузол підключення газосховища до магістральних газопроводів;
 установки очистки, сепарації та осушування газу;
 міжцехові й допоміжні комунікації.
До складу управління входять 9 виробничих структурних підрозділів, ста
більна робота яких забезпечує виконання показників діяльності підприєм
ства. Крім виробничих структурних підрозділів в управлінні створено 3 до
поміжні служби.
Важливу роль в діяльності підприємства відіграє Битківська дожимна ком
пресорна станція (БДКС). Будівництво станції було розпочато в 1970 році для
проведення компромування газу місцевого видобування з метою подачі його
у систему магістральних газопроводів. У серпні 1972 року БДКС було введе
но в промислову експлуатацію. До складу виробничих потужностей входять
15 газоперекачувальних агрегатів 10 ГКНА загальною потужністю 16,5 МВт,
а також комплекс технологічного обладнання для підготовки газу до його
транспортування. В середньому за рік через виробничі комунікації БДКС ком
промується 400 млн куб.м газу.

Відкрите акціонерне товариство

Роман Анатолійович Безрукий
Голова правління ВАТ «Карпатнафтобуд»

77302, ІваноФранківська обл.,
м. Калуш, вул. Козоріса, 2,
тел./факс: (03472) 24962, 26748

Відкрите акціонерне товариство «Карпатнафтобуд» було створено в 1979 р.
Голова правління — Роман Анатолійович Безрукий.
Основним предметом діяльності товариства є виконання загальнобуді
вельних робіт та капітальний ремонт об'єктів. З роботою будівельників
підприємства можна ознайомитись як в ІваноФранківській області, так і за
її межами. Це — завод «Карпатнафтомаш» в м. Калуші та завод «Нафтомаш»
в с. Дуба Рожнятівського району, житлові будинки в м. Калуші та житловий
масив в с. Дуба, санаторійпрофілакторій в с. Мізунь ІваноФранківської обл.,
група 9ти та 5типоверхових житлових будинків, школаінтернат, лазня,
очисні споруди в Житомирській області, післяповеневе відновлення авто
шляхів і мостів в Закарпатській області, будівництво нафтопроводу «Півден
ний—Західна Україна» на дільниці Одеса—Броди.
Одним з предметів діяльності товариства є надання послуг будівельною
та автотранспортною технікою. На балансі товариства знаходиться будівель
на техніка та транспорт у кількості 26 одиниць, в тому числі крани гусеничні
та на автомомбільному ходу, екскаватори, бульдозери, автомобілі бортові
та самоскиди, а також 15 одиниць устаткування.
Матеріальна база ВАТ «Карпатнафтобуд» складається з адміністративно
го корпусу (595,5 кв.м), виробничого корпусу (2 192,2 кв.м), арочного скла
ду (553,5 кв.м), власне складів (143,5 кв.м).
Товариство володіє приміщенням столярного цеху та пилорами, боксами
для ремонту техніки, площадкою козлового крана із краном, арочними скла
дами та відкритими площадками для зберігання матеріалів. При умові ство
рення спільних підприємств існує можливість більш раціонального викори
стання даних приміщень і впровадження та випуску нових видів продукцій,
зокрема в галузі енергозберігаючих технологій в приміщенні столярного цеху
(загальна площа — 1 100 кв.м), та іншої продукції по узгодженню з інвесто
ром. Позитивом в цьому плані є повне інженерне забезпечення товариства —
на території бази знаходиться адміністративний корпус із вільними службо
вими приміщеннями, а також трансформаторна підстанція зі значним запа
сом установленої потужності трансформаторів, розгалуженою системою во
допостачання та каналізації, здійснюється газопостачання та обігрів при
міщень власною котельнею — усе це дає змогу без особливих затрат впро
ваджувати нові технології чи виробництва на існуючих площах.
За останні роки діяльності підприємство неодноразово відзначалося по
дяками та почесними грамотами за результатами основних видів діяльності
та благодійної і спонсорської допомоги, в тому числі Міжнародною нагоро
дою «Срібний дельфін» у номінації «Підприємство ХХІ сторіччя», ювілейною
грамотою Української грекокатолицької церкви ІваноФранківської єпархії,
Почесною грамотою ІваноФранківської обласної державної адміністрації,
грамотами Калуської міської ради та похвалами НовоградВолинської ра
йонної державної адміністрації.

Адміністративний корпус ВАТ «Карпатнафтобуд»
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Дочірнє підприємство ВАТ «Оріана»

77306, ІваноФранківська обл.,
м. Калуш, вул. Промислова, 14,
тел./факс: (03472) 24694,
тел.: (03472) 23996.
Еmail: kalijn@rambler.ru
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Підприємство займається природоохоронною діяльністю, а також вироб
ництвом агрохімікатів типу: «Калімагнезія» ТУ У 605743160.00294, «Каїніт
природний» ТУ У 1131388, «Поліакриламід гель технічний (вапняковий)»
ТУ 601104992.
Директор заводу — Ігор Богданович Корчинський.
Кількість працівників — 358 чол.
Підприємство виникло на базі рудні «НовоГолинь», побудованої протя
гом 1961—1966 рр. У 1966 р. було запущено в дію дробильний цех. 1967 року
введено в експлуатацію Домбровський кар'єр, де вперше у світовій практиці
калійні солі видобувалися відкритим способом. У листопаді 1967 року за
працювала хлормагнієва збагачувальна фабрика. В 1977 році було спору
джено збагачувальну фабрику гранульованих калійних добрив.
Схема комплексної переробки полімінеральних руд Прикарпаття перед
бачає спільну роботу калійного та магнієвого заводів. Сировиною для магні
євого заводу є надлишкові хлормагнієві маточні розчини з виробництва міне
ральних добрив калійного заводу. Переробка їх на хлормагнієвій збагачу
вальній фабриці забезпечує магнієвий завод штучним карналітом та збільшує
вихід з руди мінеральних добрив за рахунок повернення штучного каїніту на
стадію переробки руди.
На даний час завод сезонно видобуває каїніт природний у межах 20 тис.
тонн/рік. Галургійну переробку руди з випуском калімагнезії марок А і Б тим
часово призупинено. Високоенергоємне обладнання, недостатній розвиток
сировинної бази (мається на увазі рудник «Пійло»), значний моральний і
фізичний знос обладнання та відсутність джерел фінансування не дає мож
ливості відновити виробництво і нормально розвиватись.
В поточному році й у найближчі декілька років основною діяльністю
підприємства є виконання комплексу природоохоронних заходів в зоні його
діяльності: ліквідація рудника «НовоГолинь», рекультивація хвостосховищ
№ 1 і № 2 та відвалів № 1 і № 4 Домбровського кар'єру. Фінансування даних
заходів проводиться за рахунок коштів Держбюджету.
Згідно розробленого Львівським ВАТ «Гірхімпром» ТЕО поетапного від
новлення виробництва калійних добрив потреба в інвестиціях складає
351,6 млн грн.
Цілі залучення інвестицій — відновлення виробництва гранульованої калі
магнезії.
Інвестиції залучаються на договірних умовах.
Очікувані результати після залучення інвестицій: видобуток руди з Дом
бровського кар'єру в кількості 1,0 млн тонн/рік; тоннаж товарної продукції: гра
нульована калімагнезія — 318,0 тис. т/р., кристалічний шестиводневий хло
рид магнію — 201,0 тис. т/р., технічна сіль (NaCl) — 240,0 тис. т/р.; чисельність
виробничопромислового персоналу — 1 051 чол.; прибуток — 60,8 млн грн.;
рентабельність — 16,8 %; окупність капітальних вкладень — 6 років.

Товариство з обмеженою відповідальністю

Федір Михайлович Петренко
Директор ТзОВ «Синтра»
Керівник ТзОВ «Синтра» — директор Федір Михайлович Петренко.
Підприємство спеціалізується на виробництві шпалер вінілових на папе
ровій та флізеліновій основі, а також на виготовленні бордюрів.
Кількість працівників — 200 чол.
Виробнича потужність — 13 500 000 єврорулонів у рік.
Один цех з виробництва шпалер обладнаний трьома технологічними лі
ніями.
Виробнича площа — 4 100 кв.м.
Підприємство потребує залучення інвестицій з метою розробки нових ди
зайнів, придбання устаткування, вдосконалення технології виробництва та
розширення складського господарства.
Умова залучення інвестицій — збільшення статутного капіталу (можливий
третій співвласник).
Очікувані результати — зростання потужності до 9 000 000 єврорулонів у
рік, створення 24х додаткових робочих місць.

77300, ІваноФранківська обл.,
м. Калуш, а/с 59,
тел./факс: (03472) 62410.
Email: sintra@sintra.ua
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Державне підприємство Інституту хімії поверхні НАН України

Корпус виробництва модифікованих
кремнеземів

Установка полум'яного гідролізу
хлоридів металів

77311, ІваноФранківська обл.,
м. Калуш, 11, 8А,
тел./факс: (03472) 28053;
тел.: (03472) 75657, 75663.
Еmail: sillard@kl.if.ua,
sillard@artefakt.net
www.sillard.com.ua
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Підприємство створено у відповідності до постанови № 180 Президії
НАН України від 8.05.1986 р. на базі дослідного виробництва СКТБ Інституту
фізичної хімії АН УРСР. Мета створення — конструкторськотехнологічне та
дослідновиробниче забезпечення наукових та науковотехнічних розробок
ІХП НАН України.
Директор заводу — Геннадій Васильович Тарас.
Завод визнано кращим у номінації «Вітчизняний виробник» загальноук
раїнського конкурсу серед підприємств хімічної та нафтохімічної промисло
вості України за 2005 рік і відзначено відповідними медаллю та дипломом.
Предметом діяльності підприємства є:
 конструкторськотехнологічна підготовка виробництва;
 виготовлення та випробування дослідних зразків нової продукції;
 відпрацювання прогресивних технологій для освоєння та впровадження
дослідноекспериментальної продукції у виробництво;
 підвищення ефективності та якості нових матеріалів, технологій і те
хніки.
Основна продукція заводу — високодисперсні пірогенні (нанодисперсні)
оксиди кремнію, алюмінію і титану під торговою назвою «Асил» модифіко
ваних і немодифікованих форм 20 марок з питомою поверхнею від 30 до
380 кв.м/г.
Потужність виробництва — 500 т немодифікованих та 150 т модифікова
них асилів у рік.
Річний оборот підприємства з основного виробництва становить
8,5—10,0 млн грн.
Кількість працівників — 105 чоловік.
Виробничі потужності заводу розміщені в двох власних залізобетонних
спорудах, трьох арочних складах та підсобних приміщеннях.
Для розширення виробництва і зменшення скидів кислих стоків завод по
требує залучення інвестицій на суму 700 тис. грн.
Інвестиції будуть направлені на реконструкцію вузла очистки абгазів від
хлористого водню з одержанням 30—31 %ої соляної кислоти.
Термін реалізації проекту — 2007—2008 рр.
Форма залучення коштів — прямі інвестиції або створення СП.
Очікувані результати від реконструкції:
 збільшення випуску пірогенних асилів до 1 000—1 200 т у рік;
 зменшення потреби у технічній воді в чотири рази;
 зниження скидів кислих стоків у 4 рази та зменшення вмісту хлоридів у
стоках з 1,9 до 1,0—1,2 г/л;
 організація випуску 6,5—7 тис. т у рік харчової соляної кислоти;
 створення близько 20 нових робочих місць.

Закрите акціонерне товариство

76001, м. ІваноФранківськ,
вул. Левинського, 1,
тел./факс: (0342) 775018,
тел.: (0342) 775237.
Email: solid@neonet.if.ua

Закрите акціонерне товариство «Солід» створено 2 квітня 2003 року на базі
залучення іноземних інвестицій з метою виготовлення якісної продукції з де
ревини, яка користуватиметься попитом на європейських та вітчизняних
ринках.
У конкурсівиставці на кращий вітчизняний товар 2004 року, що проходи
ла у м. Києві у виставковому залі НК «Експоцентр України», ЗАТ «Солід» отри
мало срібну медаль, диплом та грамоту.
За участь у загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна», яка
відбувалася у НК «Експоцентр України» в листопаді 2005 року, ЗАТ «Солід»
нагороджено дипломом.
У червні 2004 р. акціонерними зборами головою правління товариства був
обраний Сергій Федорович Іпатій.
Товариство «Солід» спеціалізується на виготовленні якісної продукції з де
ревини, попит на яку на європейських та вітчизняних ринках підтверджує її
високу якість.
Основним видом продукції підприємства є клеєні букові щити (викори
стовуються для виробництва сходів, дверей та меблів).
Важливим в діяльності підприємства є також виготовлення паркету та пар
кетної дошки, які теж успішно продаються на вітчизняному ринку та експор
туються закордон.
Крім звичного для українського споживача поштучного паркету, фірма ви
готовляє паркет індустріальний та щитовий, який використовується в офі
сах, спортивних залах та інших приміщеннях з великим потоком людей. Ця
продукція в повному обсязі іде на продаж за кордон.
90 % продукції ЗАТ «Солід» експортується в країни Західної Європи.
Середньооблікова чисельність штатних працівників на підприємстві ста
новить 167 чол.
Виробничі потужності (на рік) складають: щит буковий — 1 800 куб.м, підло
гове покриття — 40 тис. кв.м.
Підприємство знаходиться в постійних пошуках нових методів обробки де
ревини, вдосконалення виробничого процесу. За останні 2 роки випуск про
дукції зріс у 2,5 рази.
ЗАТ «Солід» забезпечене високотехнологічним імпортним обладнанням,
що дозволяє йому переробляти до 1 200 куб.м круглого лісу та одночасно
висушувати в сушильних камерах близько 700 куб.м пиломатеріалів. Техно
логія подальшої переробки пиломатеріалів є завершеним циклом, що доз
воляє використовувати сировину в повному обсязі без відходів.
Структурно підприємство поділене на наступні виробничі комплекси:
 лісопильносушильний виробничий комплекс,
 виробничий комплекс по виготовленню щита букового,
 виробничий комплекс по виготовленню підлогового покриття.
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Плитне виробництво (склад готової продукції,
цех оздоблення плити)

Цех оздоблення плити, лінія «Barberan» (фар0
бування ДВП)

Склад готової продукції (зберігання плити)

77552, ІваноФранківська обл.,
Долинський рн, смт Вигода,
вул. Заводська, 4,
тел.: (03477) 61149
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ТзОВ «Уніплит» засноване в травні 2000 року на базі основних фондів Ви
годського лісокомбінату. На даний момент товариство є єдиним підприєм
ством на Україні з виробництва деревоволокнистої плити мокрим методом і
основним постачальником якісної продукції як на Україні, так і за її межами.
Основною діяльністю товариства є:
 виробництво деревоволокнистих плит;
 виробництво деревоволокнистих плит оздоблених;
 виробництво фанери клеєної та гнутоклеєних деталей;
 переробка та реалізація деревини та виробів із неї;
 надання послуг теплопостачання та очистки стоків.
Для виробництва ДВП використовується тріска технологічна та дров'яна
деревина хвойних та листяних порід держлісгоспів та лісопереробних
підприємств усіх регіонів України.
Виробництво постійно розширюється. Так, наприкінці 2001 року віднов
лено виробництво оздоблених деревоволокнистих плит, з липня 2003 року
до складу підприємства увійшло фанерне виробництво в с. Дзвиняч Бого
родчанського району ІваноФранківської області. Предметом діяльності цьо
го виробництва є випуск фанери клеєної та деталей гнутоклеєних.
Також з травня 2004 року приєднано лісопильнодеревообробне вироб
ництво, яке спеціалізується на випуску специфікованих пиломатеріалів хвой
них і листяних порід та виробів деревообробки.
У 2004 році, перекривши проектну потужність, підприємство випустило
12,55 млн кв.м ДВП простої і в тому числі 2,3 млн фарбованої.
На сучасному етапі виробництво характеризується такими показниками:
 місячний обсяг виробництва продукції — понад 6,0 млн грн.;
 чисельність працюючих — близько 830 чоловік;
 рівень середньомісячної заробітної плати становить близько 960 грн.
Колектив товариства не зупиняється на досягнутому, постійно працює над
вивченням передових методів управління виробництвом, над освоєнням і
впровадженням сучасних нових технологій, досягнень науки і техніки, підви
щенням кваліфікації всіх працюючих.
На підприємстві значна увага приділяється економії енергоресурсів, змен
шенню забруднення навколишнього середовища, контролю якості готової
продукції.
ТзОВ «Уніплит» впроваджує передові технології, ініціює встановлення но
вого обладнання. Так, на початку 2004 року було закуплено і встановлено в
цеху оздоблення нову лінію фарбування деревоволокнистих плит на основі
обладнання іспанської фірми «Ваrberan»; на цей проект витрачено 1,5 млн
євро. Значні кошти вкладено в модернізацію фанерного виробництва. Роз
роблено проект капітальної модернізації цеху виробництва деревоволокни
стої плити шведською компанією «Меtso» з доведенням продуктивності до
15 млн кв.м на рік. Також планується модернізація лісозаготівельної галузі,
закупівля для неї нової техніки — колісних тракторів, лебідок, намічається
реконструкція вузькоколійної колії.
Значну увагу підприємство приділяє охороні навколишнього середовища.
Зокрема, в цеху оздоблення дереволокнистої плити використання фарб на
водній основі дозволило зменшити шкідливі викиди. Також багато зроблено
для того, щоб деревообробне виробництво було безвідходним — обрізки і
низькосортна деревина переробляються на дереволокнисту плиту, тирса ре
алізовується.
Варто зауважити, що у виробництві деревоволокнистої плити не застосо
вується хімія, натомість викристовуються природні клеї, які містяться в де
ревині, і парафін, тому ця продукція є екологічно чистою.
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Виробниче приміщення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фолдер» засновано у 2000 році.
Керівник фірми — Іван Ярославович Свирид.
Профіль підприємства — виробництво паперовобілових виробів. Това
риство виготовляє: бухгалтерські бланки, книги обліку, папки, папір формат
ний, блокноти, альбоми для малювання, папки для креслення та ін.
На підприємстві задіяно у виробництві 100 чоловік.
Виробничі приміщення займають 2 000 кв.м; складські приміщення —
800 кв.м.
Підприємство планує залучити інвестиції для переробки макулатурної
маси з метою виготовлення прокладок для пакування яєць та іншої подібної
тари.

77300, ІваноФранківська обл.,
м. Калуш,
вул. Богдана Хмельницького, 81Б,
тел.: (03472) 29181, 51318,
62258.
Email: Folder@ gala.net,
Folder_mail@mail.ru
Цех післядрукарської обробки
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Виробничий цех

77300, м. Калуш,
вул. Богдана Хмельницького, 109,
тел./факс: (03472) 61188,
приймальня
тел.: (03472) 20448,
бухгалтерія
тел.: (03472) 61189,
відділ постачання
тел.: (03472) 61190.
Еmail: 3_betony@ukr.net,
contact@3betony.com
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Товариство з обмеженою відповідальністю «3 Бетони» засноване в
2003 році трьома провідними будівельними угорськими фірмами: «ASA» Kft,
AT «Ferrobeton» та «Kesz» Kft, які викупили будівлі та земельну ділянку пло
щею 13,6 га бувшого комбінату будівельної індустрії «Хорс» та в короткий
термін здійснили перший етап реконструкції заводу, для чого було залучено
17 млн грн. іноземних інвестицій.
На ТОВ «3 Бетони» першочергово було відновлено один цех, встановлено
найсучасніше обладнання, розчинобетонний вузол «ELBA», збудовано полі
гони для зберігання сировини, відновлено дві залізничні гілки, облаштовано
котельню, відремонтовано адміністративний корпус, відновлено мережі елек
тро і водопостачання.
Директор ТОВ «3 Бетони» — Павло Володимирович Погинайко, виконав
чий директор — Шидо Золтан.
Профіль підприємства — виробництво збірних залізобетонних виробів та
конструкцій, товарного бетону; транспортування з/б елементів та монтаж
збірних з/б каркасів.
На підприємстві використовуються сучасні європейські технології вироб
ництва залізобетонних елементів (в основному технологія фірми «ASA»), що
дає можливість виготовляти конструкції підвищеної складності — унікальні ве
ликопрогінні елементи (до 30 м) для будівництва сучасних торгових центрів,
промислових, спортивних та оздоровчих об'єктів, великих складів, мостів тощо.
Використання великопрогінних конструкцій має наступні переваги:
 високу якість та швидкі темпи будівництва;
 просторі приміщення будівельних споруд.
Як правило, продукція виготовляється під конкретні замовлення, причому за
вод виробляє всю номенклатуру виробів згідно проектної технічної документації.
ТОВ «3 Бетони» також проводить транспортування продукції та монтаж за
лізобетонних каркасів із власної продукції.
За короткий час із з/б конструкцій, виготовлених на підприємстві, збудо
вані торгові центри «Метро С&С» в містах Харків, Одеса, Донецьк, Луганськ,
Львів, Кривий Ріг, Кишинів, склад СП «Вінісін», торгові центри «Інтермаркет»
в ІваноФранківську, «Велика Кишеня» в ІваноФранківську та Кіровограді,
текстильна фабрика в НовоградВолинську та інші. На даний час з продукції
підприємства ведеться будівництво торгових центрів «Метро С&С» в містах
Донецьк (2а черга), Полтава, торговорозважальний центр «Квадрат» у
м. Києві, виробничоскладський комплекс в м. Борисполі.
На підприємстві задіяно 300 працівників, 35 з яких —висококваліфіковані
інженернотехнічні робітники.
Виробнича потужність товариства — 2 500 куб.м залізобетону і 1 000 куб.м
товарного бетону в місяць.
Підприємство має розвинуту інфраструктуру. Серед структурних
підрозділів також є монтажна дільниця, яка забезпечує монтаж збірних залі
зобетонних каркасів із власної продукції. Матеріальна база підприємства
достатня і повністю забезпечує виконання договірних об'ємів виробництва.

Монтаж збірного залізобетонного каркасу

Мережа агентств нерухомості

Олег Володимирович Сегін
Директор мережі агентств
нерухомості «Полярис»

Директор мережі агентств нерухомості «Полярис» в ІваноФранківській
області — Олег Володимирович Сегін.
Народився 2 липня 1982 року в м. Надвірна. Закінчив юридичний факуль
тет Прикарпатського державного університету ім. В. Стефаника. Одружений.
Свою трудову діяльність у сфері нерухомості розпочав у 2000 році, коли
заснував перше агентство нерухомості у м. Надвірна та в м. Яремче. Через
рік агентство стає членом Асоціації фахівців з нерухомості України, а в 2006
році — офіційним представником Української рієлторської групи та ексклю
зивним продавцем комерційної нерухомості й діючого бізнесу в області. Під
керівництвом Олега Володимировича розроблено та реалізовано низку бу
дівельноінвестиційних проектів, впроваджено професійні стандарти надання
посередницьких послуг при купівлі нерухомості в Карпатах.
З червня 2006 року Олег Сегін входить до складу ради директорів Україн
ської рієлторської групи, є членом дорадчого комітету Фонду підтримки
підприємництва Надвірнянщини, бере активну участь у громадській роботі
міста Надвірної та району, підтримує розвиток спорту.
Агентство нерухомості «Полярис» засноване у 2000 році. Шість років при
сутності компанії на ринку нерухомості ІваноФранківської області стали пе
ріодом активного структурного розвитку та професійного зростання. На да
ний час мережа агентств нерухомості є регіональним лідером у наданні по
середницьких послуг при купівлі чи продажу нерухомості. Агентство забез
печене сучасною програмною матеріальнотехнічною базою даних, що доз
воляє швидко та вчасно обмінюватися інформацією та запропонувати буди
нок чи земельну ділянку в будьякому населеному пункті на Прикарпатті. «По
лярис» має представництва в ІваноФранківську, Надвірній, Яремче.
В агентстві працює понад 60 працівників, 20 з яких — менеджери з прода
жу нерухомості. Кожен рієлтор проходить професійні тренінги в Київському
інституті розвитку нерухомості.
З 2006 року агентство є офіційним представником Української рієлтор
ської групи в ІваноФранківській області. Завдяки співпраці з УРГ агентство
підтримує тісні зв'язки з іншими агентствами Києва, Одеси, Донецька тощо.
Особливості операцій з об'єктами комерційної та промислової нерухомості
роблять необхідним залучення для аналізу матеріалів і підготування угод
провідних юристів, тому в агентстві створений власний юридичний відділ,
який співпрацює з професійними нотаріусами ІваноФранківська. Організо
вано свій рекламний відділ та відділ експертних оцінок об'єктів нерухомості
й транспортних засобів. У Надвірній видається власна рекламноінформа
ційна газета «Бізнес Полярис». Активно функціонує відділ будівництва та інве
стиційних проектів. На даний час зводяться нові сучасні житлові комплекси
та багатоквартирні будинки.
Агентство нерухомості «Полярис» — перше агентство, яке почало нада
вати посередницькі послуги купівліпродажу нерухомості у Карпатах. Ук
раїнські Карпати є найпривабливішою місцевістю для інвестування та роз
витку бізнесу, тому великий відсоток клієнтів агентства — це клієнти з інших
областей України, яких цікавить житлова чи комерційна нерухомість в ма
льовничому куточку краю.

76018, м. ІваноФранківськ,
вул. Мазепи, 6/1,
тел.: (03422) 25258,
вул. Січових Стрільців, 15,
тел.: (0342) 506655,
78400, м. Надвірна,
вул. Шевченка, 1,
тел.: (03475) 22513,
вул. Грушевського, 6,
тел.: (03475) 22427,
78500, м. Яремче,
вул. Свободи, 252А,
тел.: (03434) 22109
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Приватне підприємство

Приватне підприємство «Орекс» було засновано у травні 1997 року.
Першими в місті ІваноФранківську та області почали займатися встано
вленням жалюзі та захисних ролет, які продовжують користуватися попитом
й досі. Крім цього, на сьогоднішній день ПП «Орекс» пропонує секційні воро
та, автоматику, шлагбауми, а також металопластикові вікна та двері, москітні
сітки та тканинні ролети, що допоможуть зробити будьякий дім затишним
та комфортним.

76014, м. ІваноФранківськ,
вул. Ленкавського, 22, оф. «Орекс»,
тел.: (03422) 28340,
моб.тел.: (050) 4338801
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Товариство було засновано у вересні 2004 року. Основний вид діяльності
підприємства — виробництво будівельних блоків з пінобетону.
ТОВ «ІФ БлокБуд» одне з найперших в регіоні розпочало виробляти піно
бетон касетним методом. Цей метод дозволяє отримувати піноблоки іде
альної геометрії у великій кількості. Потужність лінії — 20 куб.м за одну денну
зміну.
На підприємстві виготовляються як стінові блоки (30х20х60 см), так і міжквар
тирні та міжкімнатні перегородки (20х30х60 см, 10х30х60 см, 8х30х60 см).
Вся продукція пройшла випробування на сертифікованому обладнанні у бу
дівельній та пожежній лабораторіях і отримала високі показники якості.
Блоки з пористого бетону стінові дрібні ДСТУ Б В 2.74596 представля
ють собою штучний матеріал із рівномірно розподіленими порами. Блоки
легко обробляються звичайним інструментом, розпилюються та свердлять
ся. Будинок, побудований з пінобетонних блоків, вирізняється підвищеним
комфортом, має високі теплозахисні та акустичні властивості.
Пінобетонні блоки для перегородок будівель ТУ 210001025738092 при
значені для укладання переділок всередині житлових будівель малої повер
ховості та господарських будівель з відносною вологістю повітря в приміщенні
не більше 75 % і неагресивним середовищем. Перегородка, складена з піно
бетону, в три рази легша за цегляну та має кращу звукоізоляцію.
Блоки та перегородки з пінобетону застосовуються в різних кліматичних
зонах як стратегічний будівельний матеріал, що користується широким вжит
ком, а саме:
 при індивідуальному будівництві в якості несучих стін до 3х поверхів;
 при монолітнокаркасному будівництві громадських будівель;
 для утеплення конструкцій будинків, несучі стіни яких виконані з більш
холодних стінових матеріалів;
 в якості міжквартирних та міжкімнатних перегородок в житлових та гро
мадських будівлях.
Вироби пінобетону легко піддаються обробці при використанні звичай
ного деревообробного інструмента. Це дозволяє виготовляти конструкції
різноманітної конфігурації, в тому числі й арочні, прорізати канали та отвори
під електропроводку, розетки та трубопроводи.
Пінобетон належить до негорючих будівельних матеріалів класу А1. За
екологічними властивостями його можна поставити в один ряд із дерев'яни
ми конструкціями. Будівлі з пінобетону не потребують особливого догляду.
Матеріал не гниє і не горить на відміну від деревини.
Пінобетон товщиною 30 см тримає тепло так само, як цегляна стіна в 120 см,
морозостійкий з одного боку та відмінний ізолятор при температурі ізолюю
чої поверхні до 90 0С.
Легкість пінобетону дозволяє знизити транспортномонтажні витрати,
зекономиши 20—30 % коштів на опалення.

76014, м. ІваноФранківськ,
вул. Ленкавського, 22, оф. «Орекс»
тел./факс: (03422) 48340,
моб.тел.: (063) 6868911,
(068) 1044636.
Email: if_blockbud@gala.net
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76002, м. ІваноФранківськ,
вул. Хриплинська, 11,
тел.: (03422) 32261,
32333, 25670.
Еmаіl: vz63@mail.ru
http://63kzz.if.ua
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Державне підприємство Міністерства оборони України «63ій котельно
зварювальний завод» засновано 12 вересня 1945 року наказом начальника
автоуправління 4го Українського фронту на базі 315го окремого ремонт
новідновлювального батальйону як авторемонтний завод № 63, що підпо
рядковувався В. О. Прик. Він був дислокований у м. Станіславі (нині Івано
Франківську) і спеціалізувався на авторемонтних роботах.
У серпні 1950 року наказом міністра оборони колишнього СРСР за № 00174
завод був підпорядкований управлінню служби пального РА та ВМФ і перей
менований на військовий завод № 63.
В 50і роки заводом було освоєно виробництво пересувних парових котлів
для ВМФ, складських трубопроводів діаметром 100 мм, сталевих зварних
горизонтальних резервуарів місткістю 9,5 куб.м та інших виробів.
70ті роки стали також продовженням розширення соціальнопобутової
сфери заводу. У зв'язку зі збільшенням колективу працівників, кількість яких
досягла майже 2 000 чоловік, були здані в експлуатацію 100квартирний бу
динок з магазином, три 74квартирні будинки з аптекою, ощадкасою, пошто
вим відділенням і магазином, 9типоверховий гуртожиток на 408 місць, їдаль
ня на 420 місць з кафе і продовольчим магазином, здоровпункт, дитячий са
док «Гуцулочка» на 240 місць.
В цей період на заводі був освоєний випуск автоматизованих водогрійних
котлів типу ВК потужністю до 3 МВт для опалення і гарячого водозабезпе
чення житлових, виробничих та адміністративних споруд.
80ті роки стали роками подальшого розвитку заводу.
У 2002 році 63ій котельнозварювальний завод освоїв випуск нових і мо
дернізував вже наявні види продукції військового призначення, а саме: ре
зервуари типу РД з подвійними стінками ємністю 20, 30, 40, 50, 60 куб.м для
наземного і підземного зберігання світлих нафтопродуктів та одночасного
зберігання 2х сортів нафтопродуктів (двооб'ємні) або одночасного збері
гання 3х сортів нафтопродуктів (триоб'ємні), а також провів модернізацію
зливоналивних установок СНУ для нафтопродуктів.
В 2003 році на заводі освоєно випуск повної гами теплотехнічного устат
кування для організації комфортних житлових умов у військових підрозділах
та містечках з використанням високоефективного енергозберігаючого устат
кування, а саме: водогрійних котлів теплопродуктивністю 65 і 100 кВт, вузлів
теплорозподільчих автоматизованих типу ВТА, вузлів водопом'якшення типу
ВВС і ВВН, фільтріввідмулювачів типу ФВ, водопідігрівачів типу ВЄ.
З грудня 1998 року завод очолив полковник Михайло Володимирович
Круглий, який до цього був головним механіком, а потім головним інжене
ром заводу.
Сьогодні 63ій котельнозварювальний завод — лідер вітчизняного котло
будування у машинобудівної галузі.
Підприємство спеціалізується по виготовленню наступної продукції: котлів
опалювальних, водопідігрівачів, димових труб, вузлів водопом'якшення, ре
зервуарів, металоконструкцій та іншого теплотехнічного обладнання. Крім
цього, здійснює гарантійне обслуговування, післягарантійні поточні ремонти
обладнання.
Середня чисельність працівників — близько 500 чоловік.
Під завод відведено територію площею 20 га, на якій розміщені виробничі
фонди та соціальна інфраструктура.
Для обновлення та модернізації устаткування, а також для збільшення
випуску продукції потрібне залучення інвестицій в обсягах 1 млн грн. — це
дасть змогу збільшити потужність виробництва і створити додаткові робочі
місця.
Інвестиції залучатимуться на умовах кредиту, лізингу.
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76003, м. ІваноФранківськ,
вул. Галицька, 201,
тел./факс: (0342) 571008,
тел.: (0342) 571010.
Еmail: karpaty@il.if.ua
www.pckarpaty.com

Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Карпати» — провідне
підприємство Міністерства промислової політики. Має широкий асортимент
і номенклатуру продукції, великі виробничі потужності та непогані можливості
зростання і розширення виробництва.
Генеральний директор ДП ВО «Карпати» — Дмитро Дмитрович Втерковський.
Трудова діяльність об'єднання розпочалася у 1978 р. з освоєння випуску
спеціальної продукції, а також побутової радіоапаратури: касетних магніто
фонів, відеомагнітофонів, головок гучномовців динамічних та акустичних
систем.
За 25 років виробниче об’єднання перетворилося на сучасне потужне
підприємство. Матеріальнотехнічна база, значний досвід виготовлення
електротехнічних виробів і спеціальних засобів зв'язку та наявність високо
кваліфікованих кадрів дозволяють випускати сучасні вироби та освоювати
виробництво нової продукції.
На даний час ДП ВО «Карпати» виготовляє таку продукцію:
 трактори АGТ 830, АGТ 835, АGТ 850 з навісним обладнанням для
сільського і комунального господарства;
 акустичні системи, головки динамічні, комплекти мобільного кінотеатру,
дискотечні комплекти;
 телерадіоапаратура;
 прилади для опалення та водопостачання — котли газові (турбо) навісні,
електрокотли, лічильники води, баки розширювальні, насосні станції, па
нельні радіатори;
 прилади для газопостачання — фільтри газові ФГ і ФГУ, діафрагми ка
мерні ДКС, фланці приєднувальні;
 електротерапевтичний апарат «Мета», стимулятор короткоімпульсний
«Біотонус СКИ01».
На підприємстві створено підрозділ для встановлення лічильників холод
ної та гарячої води.
Виробниче об'єднання «Карпати» приймає замовлення на виготовлення ок
ремих виробів по металообробці та виготовлення нестандартного обладнання.
Керівництвом підприємства розроблені та реалізуються наступні бізнес
проекти:
 «Виробництво автобусів, тракторів та мототехніки»;
 «Виробництво обладнання для виготовлення альтернативного палива:
гранул і тирсоблоків для опалення, а також будівельних тирсоблоків» (для
потреб внутрішнього ринку і на експорт);
 «Кремнієва долина Карпат «SVK»;
 «Автоматизована система комерційного обліку електроенергії»;
 «Виробництво продукції для потреб індустрії місцевого туризму».
Підставами для створення програми розвитку підприємства є наявна тех
нологічна база, незадіяні потужності підприємства. На сьогодні розроблена
конструкторська документація, пропрацьовані напрями модернізації існую
чої продукції та пропозиції партнерів по виготовленню продукції.
Середньоспискова чисельність штатних працівників — 222 чол.
Загальна площа земельної ділянки — 12,25 га; загальна виробнича пло
ща — 71 914 кв.м, з них 38 598 кв.м законсервовано під об’єкти оборонного
призначення, під виробничі площі використовується 15 927 кв.м, в оренду
надано 8 660 кв.м площі.
Для залучення інвестиційних коштів вирішуються питання на рівні Кабмі
ну про реструктуризацію підприємства.
Умовами для співпраці є: реструктуризація державного підприємства,
укладення інвестиційного договору, позика.
Основні задачі інвестиційної програми — відновлення обсягів виробни
цтва на ВО «Карпати», створення нових робочих місць, поновлення сфери
соціального забезпечення на підприємстві.
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Завод «Пресмаш» створено в 1974 році. З 1979 по 1990 рік він входив до
складу ВО «Карпатпресмаш» в якості головної виробничої одиниці об'єднан
ня, з 1991 р. це вже самостійний суб'єкт підприємницької діяльності.
Голова правління ВАТ «Пресмаш» — Богдан Степанович Пукіш.
На заводі працює 180 чоловік.
Підприємство проектує і виготовляє різноманітне листоштампувальне
обладнання зусиллям від 25 до 1 000 тонн, призначене для будьяких опе
рацій холодного штампування: вирубки, витяжки, пробивання, обрізання,
гнуття, а також карбування, холодного видавлювання та гарячого штампу
вання.
Перший прес був виготовлений в 1978 році, за 25 років роботи реалізова
но майже 9 тис. пресів, з них близько 500 штук експортовано в Австрію, Ан
глію, Францію, Фінляндію, Італію, Голландію, Швецію, Канаду, США, Арген
тину тощо.
На базі пресів відкритого типу зусиллям 160 і 250 тонн підприємство ви
готовляє спеціальні автоматизовані комплекси обладнання для холодного
штампування деталей зі стрічкового матеріалу. Також виробляються преси
напівсухого пресування цегли зусиллям 40 тонн потужністю 5 млн штук в рік.
Крім цього, підприємство надає послуги з механічної обробки і виготовлен
ня великогабаритних деталей та конструкцій розмірами до 2х3х6 метрів і
масою до 40 тонн на станках фірм «Line», «Skoda», «Heckert».
Завод «Пресмаш» має потребу в залученні івестицій для таких цілей:
 використання незадіяних у виробничому процесі виробничих, складських
і адміністративних будівель та вільних земельних ділянок і обладнання;
 фінансування витрат на проектування і виготовлення нової техніки,
зокрема: ліній гарячого брикетування стружки чавуну потужністю 20 тис.
тонн в рік; пресів зусиллям 120, 260, 400 т для пакетування металолому;
пресів і ліній для брикетування відходів деревообробки (тирси); ліній для
виготовлення пілетсів з відходів деревообробки потужністю до 10 тис. т в
рік; каркасів рухомих частин сонячних батарей і сонячних теплових устано
вок; механічних частин башти вітрового генератора (лист і фланець) по
тужністю до 3 МВт.
Спосіб участі підприємства в інвестуванні:
 здавання в оренду вільних приміщень і земельних ділянок;
 створення спільних підприємств.

76495, м. ІваноФранківськ,
вул. Автоливмашівська, 1,
тел./факс: (0342) 787431,
тел.: (0342) 504477.
Еmail: presmash@ivf.ukrpack.net
www.presmash.if.ua
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Перші виробничі потужності введені в експлуатацію у вересні 1971 року.
В 1977 році проведено технічну реконструкцію та оснащено виробництво
верстатами з числовим програмним управлінням, створено дільницю арма
тури для АЕС. Для забезпечення високої якості та надійності впроваджено
спеціальні методи контролю — рентгенконтроль, ультразвукову та кольоро
ву дефектоскопію.
Будівництво заводу було завершене в 1985 році.
В 1994 році завод реорганізувався у відкрите акціонерне товариство
«ІваноФранківський арматурний завод».
Президент ВАТ «ІФАЗ» — Володимир Вітольдович Філіппов. Генеральний
директор ВАТ «ІФАЗ» — Зиновій Степанович Проців.
ВАТ «ІваноФранківський арматурний завод» спеціалізується на вироб
ництві трубопровідної арматури для нафтової, газової, хімічної промисло
вості, атомної та теплової енергетики, металургії.
Номенклатура продукції заводу: засувки клинові сталеві діаметром від 50
до 1 500 мм, тиском 16, 25, 40, 80 кгс/кв.см; затвори поворотні дискові ста
леві діаметром від 200 до 1 200 мм, тиском від 6,3 до 25 кгс/кв.см; клапани
герметичні вентиляційні фланцеві діаметром від 200 до 1 400 мм. Арматура
виробляється як з вуглецевої, так і з нержавіючої сталі за штампозварною
технологією. Тип приєднання — під приварку або фланцевий. Освоєно ши
рокий спектр фланців відповідних.
ІваноФранківський арматурний завод відомий у багатьох країнах світу.
За час існування завод переріс у потужний виробничий комплекс, що скла
дається з трьох виробничих корпусів, кисневої, компресорної, вуглекисне
вої станцій, ремонтнобудівельної дільниці.
На заводі працює 710 висококваліфікованих робітників та інженернотех
нічних працівників.
Підприємство удостоєне спеціальної Міжнародної нагороди «Золота зірка
за якість».

76014, м. ІваноФранківськ,
вул. Євгена Коновальця, 229,
тел./факс: (0342) 775360.
Еmail: ifaz@if.ua
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Підприємство заснове в 1905 році.
У 1956 році на базі існуючих вагомеханічного та машинобудівного заводів
створено перший на Прикарпатті приладобудівний завод. У 1958 році
підприємство почало виготовляти промислові лічильники газу. В 1959 році
завод перейменовно на «Станіславприлад». 1962 року «Станіславприлад»
змінив назву на ІваноФранківський приладобудівний завод. В 1982 році у
зв'язку зі збільшенням випуску геофізичних приладів створено ІваноФран
ківське виробниче об'єднання «Геофізприлад», яке у 1994 році перетворено
у відкрите акціонерне товариство «ІваноФранківський завод «Промприлад».
Генеральний директор заводу — Павло Ілліч Дикий, призначений на поса
ду в 1994 році. В 2001 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений ма
шинобудівник України», в 2005 році Павло Ілліч нагороджений грамотою Вер
ховної Ради України «За заслуги перед українським народом», в 2006 році —
орденом «За заслуги» 3го ступеня.
Підприємство займається розробкою і випуском приладів контролю, за
собів автоматизації і систем управління.
Номенклатура продукції:
 промислові та побутові лічильники газу всіх типів;
 диференційні манометри;
 замірні дільниці для обліку витрачання газу;
 лічильники мазуту;
 коректори об'єму газу;
 діафрагми для вимірювання витрат рідин і газів;
 електронні блоки;
 манометри і термометри свердловинні;
 фільтри газу;
 спецтехніка;
 манометри показуючі;
 теплообмінники.
Кількість працівників, задіяних на виробництві, — 500 осіб.
Виробничі площі: всього — 53,4 тис. кв.м, в т. ч. вільні — 6,5 кв.м. На за
воді діє 7 цехів, які оснащені необхідним технологічним обладнанням.
Підприємство потребує залучення як зовнішніх, так і внутрішніх інвестицій.
Інвестиції необхідні для виконання наступних проектів:
 «Виробництво лічильників газу роторного типу G10—G1000 з класом точ
ності не нижче 1,0 і адаптованих для роботи з електронним коректором»;
 «Розробка комплексу програмнотехнічних засобів «АСПростір»;
 «Технічне переозброєння систем опалення заводу».
Умови залучення коштів — кредит.
Очікувані результати після залучення коштів — збільшення обсягів вироб
ництва, створення нових робочих місць, збільшення відрахувань до бюджету.

76018, м. ІваноФранківськ,
вул. Академіка Сахарова, 23,
тел./факс: (0342) 784201,
тел.: (0342) 750602.
Еmail: prylad@prylad.com.ua,
ekonomik@prylad.com.ua
www.prylad.com.ua
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76001, м. ІваноФранківськ,
вул. Залізнична, 22,
приймальня
тел.: (03422) 25370, 433358,
відділ маркетингу і реалізації продукції
тел.: (0342) 778107,
(03422) 424218,
комерційний відділ
тел.: (0342) 778108.
Еmail: marketing@lrz.if.ua
www.lrz.if.ua

Голова правління заводу — Василь Ілліч Дутчак.
ВАТ «ІваноФранківський локомотиворемонтний завод» — одне із найста
ріших підприємств Прикарпаття. Засноване в 1866 році в місті Станіславі (за
раз ІваноФранківськ) як головні машинні майстерні ЛьвівськоЧернівецької
залізниці, на якій з 1 вересня того ж року почався регулярний рух потягів. У
1870 році підприємство стало найбільшим у Галичині. В 1912 році на вироб
ництві працювало 1 000 чоловік. За час свого існування завод пройшов усі
стадії технічного розвитку — від гужового транспорту і трансмісій до суча
сних верстатів.
У 1977 році підприємство пережило своє друге народження. Того року був
відремонтований перший тепловоз із гідравлічною передачею, а в 1979 році —
останній паровоз. У зв'язку з переходом заводу на ремонт тепловозів були
реконструйовані всі цехи і ділянки без зупинки виробництва.
Завдяки використанню і розвитку технічної бази на підприємстві створе
но ряд нових виробництв із виготовлення запасних частин і ремонту рухомо
го складу.
Сьогодні ВАТ «ІваноФранківський локомотиворемонтний завод» надає
такі послуги:
 виготовлення автомотрис вантажних АМВ;
 нове формування колісних пар для рухомого складу, спеціального само
хідного рухомого складу;
 виготовлення конструкторськотехнологічної документації для ремонту
рухомого складу залізниць;
 ремонт та модернізація локомотивів, спеціального самохідного рухомо
го складу, машинобудівної продукції і виготовлення запчастин до них;
 ремонт та модернізація локомотивів, спеціального самохідного рухомо
го складу, машинобудівної продукції і виготовлення запчастин до них;
 ремонт агрегатів до рухомого та самохідного рухомого складу (дизелів,
гідропередач, компресорів тощо) і виготовлення запчастин до них.
На даний час завод має налагоджені зв'язки з Росією, Казахстаном, Біло
руссю, Узбекистаном, Латвією, Естонією.
Кількість працюючих — 600 чоловік.
У результаті діяльності завод отримав дипломи та численні нагороди на
міжнародних та всеукраїнських виставках, зокрема:
 на Всеукраїнській виставці «Кращий вітчизняний товар року» в 2004 р.
завод нагороджений золотою медаллю;
 на Всеукраїнській виставці «Барвиста Україна» підприємство нагород
жене дипломами за кращий вітчизняний товар року в номінації «Технологія
машинобудування» — мається на увазі виготовлення автомотриси вантаж
ної АМВ, дрезини ДГКу модернізованої, мотриси АГВ модернізованої;
 за якісну продукцію національного виробника (VI Міжнародна спеціалі
зована виставка «Транспорт+Логістика 2003»);
 як успішне промислове підприємство (церемонія вшанування лідерів еко
номічного прогресу «Тріумф2003»);
 за якісний ремонт залізничної техніки (VII Міжнародна спеціалізована
виставка «Транспорт+Логістика 2004»);
 за налагодження випуску автомотриси АМВ для виконання ремонтно
експлуатаційних робіт на залізничній колії (Всеукраїнський конкурсвистав
ка «Кращий вітчизняний товар року»);
 за впровадження прогресивних технологій ремонту рухомого складу за
лізниць (VIII Міжнародна спеціалізована виставка «Транспорт+Логістика
2005»).
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Виробничий комплекс «Автоливмаш» Державної компанії з утилізації
відходів як вторинної сировини Кабінету Міністрів України заснований в 1974 р.
для виготовлення ливарних автоматичних ліній.
Форма власності та структура підприємства змішані.
Основні власники підприємства станом на 01.05.2006 р. — ДК КМУ «Укр
екокомресурси», ТзОВ «Куфур». Частка державного майна складає 80 %.
Директор ВК «Автоливмаш» — Володимир Костянтинович Блонський.
Кількість працюючих — 200 чол.
На заводі виготовляються такі основні види продукції: комплекси техно
логічного обладнання по сортуванню та утилізації твердих побутових відходів,
комплекси обладнання для виготовлення червоної керамічної цегли, в т. ч.
на базі зольних відходів ТЕЦ, пасажирські підвісні двомісні та тримісні ка
натні дороги, ливарне обладнання, деревообробне обладнання, сільгосппе
реробне обладнання, євроконтейнери та контейнери для роздільного збору
сміття, запасні частини до різних механізмів.
Реалізація продукції на внутрішній ринок становить 90 %, на зовнішній
ринок — 10 % відповідно.
Обсяги виробництва продукції в місяць складають 1 720 тис. грн.
Основна технологія процесів на виробництві — повний цикл металооб
робки.
Площа виробничих приміщень налічує 49 300 кв.м. Вільних виробничих
приміщень немає. Загальна площа земельних ділянок підприємства стано
вить 124 027 кв.м.

76495, м. ІваноФранківськ,
вул. Юності, 23,
тел./факс: (0342) 787439, 787499.
Еmail: rokad@if.ukrtel.net
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Елементи модульної опалубки

77300, ІваноФранківська обл.,
м. Калуш,
вул. Богдана Хмельницького, 79,
тел./факс: (03472) 23074,
тел.: (03472) 20695.
Email: market@kl.if.ua

Відкрите акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин»
створено на базі заводу «Рембуддормаш», який був заснований у 1962 році
Міністерством будівництва України. З березня 1996 року змінилася форма
власності заводу — з державної на колективну. Власниками 100 % акцій є
працівники заводу та жителі ІваноФранківської області.
Голова правління заводу «Будмаш» — Мирон Степанович Макар, заслу
жений машинобудівник України.
Основний профіль підприємства — виробництво вантажопідйомної техніки
(зокрема кранів козлових вантажопідйомністю 5, 12,5 і 16 тонн) та модульної
опалубки для каркасного монолітного домобудування, яке знаходить широ
ке застосування при монолітному каркасному будівництві в містах Києві,
Запоріжжі, Харкові, Одесі, ІваноФранківську тощо. Крім цього, на заводі ви
готовляються металоформи, будівельне риштування, металоконструкції для
сонячних батарей на замовлення німецької фірми.
Досягнути і, головне, втримати завойовані ринкові позиції підприємству
вдалося завдяки злагодженому колективу: 219 робітників заводу намагають
ся зрозуміти насущні завдання і творчо працювати для досягнення спільної
мети.
Виробництво товарної продукції в місяць становить 1,5 млн грн.
Загальна площа земельної ділянки, на якій розміщений завод, складає
33 000 кв.м. Площа виробничих приміщень — 12 499 кв.м.
Зі зміною форми власності були внесені зміни в структуру товариства.
Враховуючи ринкові умови, було створено відділ маркетингу.
Загалом в середині підприємства існують такі структурні підрозділи: відділ
матеріальнотехнічного постачання, транспортна дільниця, відділ планово
аналітичного аналізу, бухгалтерія, відділ кадрів, технічний відділ, енерго
механічний відділ, відділ збуту.
Кошти з прибутку вкладаються у розвиток підприємства.

Кран козловий електричний ККС 12,5032
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ВАТ «ІФ Металопласт» — одне з найбільших виробників меблевої фурні
тури в Україні. Пройшовши поступово етапи становлення і перетворень від
артілі, металозаводу і фурнітурного заводу до утворення в 1995 р. відкрито
го акціонерного товариства «ІФ Металопласт», підприємство побудувало
нові, просторі виробничі приміщення, в яких встановлено пресове обладнан
ня, термопластавтомати, екструдери, холодновисадні верстати, лінії галь
ванопокриття вакуумного напилювання, ливарні машини, верстати по вироб
ництву оснастки та інструмента.
Вищим керівним органом товариства є загальні збори засновників. Опе
ративне керівництво товариством проводить дирекція на чолі з генеральним
директором.
Голова правління — Іван Михайлович Герелюк.
Підприємство виготовляє таку продукцію: меблеву фурнітуру, вироби з
пластмаси, метизну групу, меблі для лікарень та шкіл, дитячі атракціони.
У виробництво впроваджені наступні технологічні процеси:
 литво пластмас пiд дiєю екструзії;
 екструзiя пластмаси за допомогою шнеків;
 полiмернопорошкове фарбування;
 лiнiя блискучого цинкування на пiдвiсках;
 лiнiя блискучого цинкування барабанного типу;
 інструментальна дiльниця виготовлення виробничого допомiжного та
основного оснащення;
 дiльниця виготовлення меблiв допомiжних медичних з металу та дитя
чих iгрових атракцiонiв;
 литво сплавiв алюмiнiєвих;
 цех холодного штампування листового металу;
 цех холодновисадного виробництва метизiв;
 столярний цех;
 лiнiя вулканiзацiї сирої гуми.
На даному етапі на підприємстві проводиться перерозподіл виробництв
та площ, модернізуються виробничі процеси.
Виробнича площа підприємства складає 4 000 кв.м. Добре розвинута ме
режа комунікацій, налагоджена система постачання сировини і збуту про
дукції.
Кількість працівників становить понад 150 чоловік.
Правління акціонерного товариства в нинішніх складних економічних
умовах прагне розвивати і розширювати виробництво конкурентноздатних
товарів широкого вжитку, постійно шукає інвесторів для подальшої мо
дернізації обладнання, впровадження нових передових технологій, утвер
дження своєї продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також
докладає багато зусиль на розширення бізнесу та започаткування нових
сфер діяльності.

76014, м. ІваноФранківськ,
вул. Джахара Дудаєва, 10,
тел./факс: (0342) 711066,
тел.: (0342) 711065.
Email: metplast@neonet.if.ua
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Василь Іванович Любас
Голова правління ВАТ «Калуське АТП»

77300, ІваноФранківська обл.,
м. Калуш, вул. Глібова, 52,
тел.: (03472) 20301.
Еmail: katp@artefact.net

ВАТ «Калуське автотранспортне підприємство» є одним з найбільших пе
ревізників в ІваноФранківській області.
Підприємство здійснює перевезення пасажирів в міському, приміському,
міжміському та міжнародному сполученнях, перевезення на замовлення та
виконує станційне обслуговування населення.
Протягом 16 років підприємство очолює Василь Іванович Любас. Це здібний
організатор, висококваліфікований фахівець, господарник нового економі
чного мислення. За особистий вклад в оздоровлення економіки та розвиток
інтеграційних процесів нагороджений орденом «Золотий Меркурій».
На сьогоднішній день акціонерне товариство «Калуське АТП» є одним з кра
щих в західному регіоні України. Про це свідчить той факт, що дане акціонерне
товариство — одне з небагатьох серед автотранспортних підприємств Украї
ни, занесене до «Золотої книги ділової еліти України» (2000 р.), а також наго
роджене дипломом учасника загальноукраїнського проекту «Україна тран
спортна — лідер транспортної галузі України» (2003 р.) та однією з найпрес
тижніших європейських нагород — премією «Золотий Меркурій» (2004 р.).
АТП представляє собою комплекс споруд сучасного типу і є єдиним в за
хідному регіоні України, збудованим за типовим проектом. Підприємство
розраховане на 260 автобусів. Виробничий корпус призначений для всіх видів
технічного обслуговування, поточного ремонту та відкритої стоянки автобусів
на 140 місць.
Підприємство має в розпорядженні базу відпочинку в Карпатах (с. Вишків,
Долинський рн), кімнату відпочинку для водіїв, їдальню на 50 місць.
На підприємстві нараховується 101 автобусів загальною місткістю 2 811
місць. На АТП працює 295 чоловік.
ВАТ «Калуське АТП» має розгалужену мережу міжміських та міжнародних
маршрутів.
Сьогодні автобуси товариства на лініях регулярного сполучення прохо
дять по територіях 14ти областей України. Автобуси підприємства знані в
Києві, Одесі, Чернівцях, Львові, Тернополі, Вінниці, Яремче та інших містах.
Підприємство обслуговує такі міжнародні регулярні лінії: Калуш—Івано
Франківськ—Варшава, Калуш—ІваноФранківськ—Брно, Калуш—Івано
Франківськ—Краків.
Щоб бути конкурентоспроможним на ринку пасажирських перевезень, ВАТ
«Калуське АТП» необхідні інвестиції у розмірі 2 млн грн. для придбання ново
го рухомого складу.

Виробничий корпус ВАТ «Калуське АТП»
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Підприємство засновано 1939 року. В 1966—1969 роках проведено його
реконструкцію. У 1993 році були розпочаті роботи з іноземними фірмами.
Протягом 1995—1997 рр. відбувалася приватизація підприємства шляхом
корпоратизації з переходом у ВАТ.
Профіль підприємства — пошиття верхнього жіночого та чоловічого одя
гу. Номенклатура продукції:
 пальта, напівпальта, куртки чоловічі та жіночі;
 жакети, блейзери, жилети жіночі;
 костюми, комплекти жіночі;
 спідниці жіночі;
 брюки жіночі;
 блузи жіночі;
 куртки робочі чоловічі;
 костюми робочі чоловічі;
 одяг робочий (фартухи, безрукавки);
 убори головні (кашкети);
 рукавиці робочі;
 бурки.
Кількість працівників становить 700 чоловік.
Потужність підприємства — 250 000 одиниць у рік.
Загальна виробнича площа — 10,1 тис. кв.м.
Устаткуванням підприємство облаштоване в достатній кількості.
Сформовані структурні підрозділи по забезпеченню управління виробни
цтвом.
На підприємстві існує потреба в залученні інвестицій з метою технічного
переозброєння.
Умови залучення інвестицій — доступний кредит.
Мета залучення інвестицій — збільшення обсягів виробництва за рахунок
підвищення продуктивності праці в зв'язку з проведеною модернізацією,
досягнення світових стандартів якості продукції.

76019, м. ІваноФранківськ,
вул. Галицька, 87,
тел./факс: (0342) 785265.
Еmail: galvtshp@il.if.ua
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Директор ТзОВ «Реал»— Орися Олексіївна Цвинтарна.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Реал» на ринку спецодягу вже
9 років.
На перших порах підприємство займалося оптовою торгівлею. Через де
який час був відкритий швейний цех з пошиття спецодягу, костюмів для охо
рони, постільної білизни, медичного одягу, шкільних форм тощо.
Завдяки новаторському мисленню керівництва і високій кваліфікації пра
цівників товариства в процесі виробництва втілюються нові методи і техно
логії. Поряд із пошиттям розвивається новий напрям — комп'ютерна вишив
ка. На спецодяг наносяться логотипи як вишивкою, так і термодруком, а та
кож шовкодруком. Підприємство пропонує широкий асортимент моделей і
розробок, виконаних з професійним підходом.
ТзОВ «Реал» займається також торгівлею спецвзуттям, індивідуальними
засобами захисту, тканинами, рушниками, прикладними матеріалами.
Основними клієнтами товариства є: ЛК «ІнтерплитНадвірна», ТзОВ «3 Бе
тони», ТзОВ «КорснасУкраїна», ТзОВ «Карпатська кераміка», СП «Нейл ЛТД»,
Жидачівський ЦПК, ПП «Зубр» та ін.
На даний час на підприємтсві працює 35 чоловік.
За одну зміну цех може виготовити 40—50 костюмів з тканини «Ортон»
(проста модель), або 115—125 костюмів робочих з тканини «Діагональ».
Виробничі площі, швейний та розкрійний цехи займають площу 150 кв.м.
Площа земельної ділянки — 2 000 кв.м.
Існує потреба у залученні інвестицій на таких умовах: співвласник, кре
дит, лізинг.
Результат залучення інвестицій очікується в залежності від обсягів інве
стиційних вкладень і умов залучення коштів.

77300, ІваноФранківська обл.,
м. Калуш, вул. Степана Бандери, 57,
тел./факс: (03472) 63290, 63291,
моб.тел.: (050) 3386995.
Еmail: orysyat@ukr.net, real@kl.if.ua
www.kalushcity.if.ua
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Перші відомості про підприємство сягають 1888 року, коли в дію вступила
фабрика Якуба Моргошеса. В 1939 році на базі фабрики утворилось два
підприємства: взуттєва фабрика і шкіряний завод. У 1954 р. виробництво було
об'єднано у шкіряновзуттєвий комбінат, який 1976 року було перейменова
но на шкіряне об'єднання ім. 40річчя Жовтня. 28 жовтня 1994 р. зареєстро
вано ВАТ «Плай». 11 січня 1996 р. підприємство було приватизовано.
Голова ради директорів підприємства — Юрій Володимирович Яковенко.
Перший заступник голови ради директорів — Валерій Іванович Купцов.
Підприємство спеціалізуюється на ґрунтуванні та дубленні шкіри.
Номенклатура продукції, що виготовляється на підприємстві: шкіра інша
зі шкур ВРХ без подальшої обробки, шкіра інша зі шкур ВРХ, оброблена після
дублення. Товариство також надає послуги по обробці шкіртоварів.
У структурі підприємства виділяються основне виробництво (зольноду
бильний, обробний, шкірсировинний цехи та цех сортування і комплектування
дубленого напівфабрикату «ветблу») і допоміжне. У виробництві задіяне таке
устаткування: зольнодубильні і фарбувальножирувальні барабани,
міздрильні, двоїльні, стругальні, тягнучі машини, сушка, прес.
Виробничі потужності підприємства становлять 750 тонн шкіряної сиро
вини. Виробнича площа — 13 309 кв.м.
Кількість працівників — 520 чоловік.

76010, м. ІваноФранківськ,
вул. Ленкавського, 34,
тел./факс: (03422) 40331,
тел.: (0342) 785327.
Email: secretar@plaj.if.net.ua
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Історія заснування підприємства починається з 1926 р.: у лютому того року
було надано дозвіл на відкриття фабрики шоколаду по вул. Сапожинського,
8 (сьогодні — вул. Незалежності). На початку березня 1926 р. відбулося
відкриття фабрики, а з 1 жовтня того ж року фабрика перейшла на спілку і
називалася «Владислав Кровіцький і Спілка», на базі якої будувалася май
бутня кондитерська фабрика, нині — ВАТ ВТКФ «Ласощі».
Очолює правління фабрики Леся Степанівна Мосійчук.
ВАТ ВТКФ «Ласощі» займаєтся виробництвом кондитерських виробів (цу
керок, карамелі, драже).
Основне виробниче обладнання фірми: лінія виробництва льодяникової
карамелі, лінія виробництва карамелі з різними начинками, лінія відливки по
мадних цукерок, 2 лінії глазурування кондитерських виробів, загортальні ма
шини, лінія виробництва пралінових цукерок, установка загортання цукерок
у «флоупак», дражирувальні барабани, фасувальний автомат.
Виробничі потужності фабрики становлять 19,5 т кондитерських виробів
за 1 робочу зміну. В структурі підприємства виділяються 2 цехи (карамель
ний та цукерковий), відділення виробництва кондитерської глазурі та сма
ження горіха.
Кількість працівників, задіяних у виробництві, —185 чоловік.
ВАТ ВТКФ «Ласощі» неодноразово відзначалося на різних виставках, акці
ях, конкурсах, зокрема підприємство нагороджене:
 дипломами учасника VIII та IX міжнародних виставок кондитерської про
мисловості в 2002—2003 рр.,
 дипломом переможця в номінації «Добра якість 2003 року» у ІV профе
сійному дегустаційному конкурсі «Солодкий тріумф2003» у м. Києві,
 дипломом учасника ХІ Міжнародного ярмарку продовольчих товарів
«Продекспо2004» за внесок у розвиток українськоросійських торговоеко
номічних відносин,
 дипломом переможця акції «Тріумф 2005 року» в номінації «Успішне про
мислове підприємство 2005 року»,
 Почесною грамотою КМУ за значний внесок у реформування національ
ної економіки, розвиток підприємництва та ринкової інфраструктури в Ук
раїні.
Підприємство потребує інвестицій для технічного переоснащення вироб
ництва. Форма співробітництва — створення спільного підприємства (на
приклад, бісквітне виробництво) або оренда вільних приміщень. Площа
вільних приміщень становить 3 000 кв.м.
Очікувані результати після залучення інвестицій — збільшення обсягів ви
робництва, покращення конкурентноздатності продукції, створення додат
кових робочих місць.

76010, м. ІваноФранківськ,
вул. Ленкавського, 12А,
тел./факс: (03422) 41214.
Email: lasoshcy@utel.net.ua
273

Відкрите акціонерне товариство

Підприємство було засновано в 1946 році як артіль «5 грудня». Воно вклю
чало кондитерський цех (з виготовлення пиріжків і тістечок), ковбасний цех,
цех по виробництву морозива, млини в селах Підлужжя, Угорники, Підпеча
ри, Загвіздя, Клузів, Пациків, торгові точки в м. Станіславі, підсобне госпо
дарство. В 1951 році артіль було перейменовано на Станіславський харчо
комбінат. 1953 року до підприємства було приєднано Станіславський оцто
вий завод. У 1973 році був збудований виробничоадміністративний корпус і
підприємство перейменоване на ІваноФранківську харчосмакову фабрику.
Офіційна дата реєстрації ВАТ «ІваноФранківська харчосмакова фабрика» —
31 січня 1998 року.
Сьогодні у структурі фабрики налічуються такі основні цехи: кондитер
ський, вафельний, зефірний, кулінарний, макаронний цехи та цех безалко
гольних напоїв. Серед допоміжних цехів виділяються: котельня, механічна
майстерня, гараж, склади.
Керівник підприємства, голова правління — Віктор Олексійович Карп’юк.
Основні власники підприємства:
 стратегічний інвестор — 70,47 %,
 фізичні особи — 18,86 %,
 ФКВ територіальної громади міста — 10,67 %.
Чисельність працюючих — 150 чоловік.
Основними видами продукції, яку виготовляє харчосмакова фабрика, є:
печиво, пряники, вафлі, зефіри та східні солодощі, хлібобулочні та кулінарні
вироби ручної роботи, хлібний квас.
100 % продукції реалізується на внутрішньому ринку.
Дохід від реалізації продукції (без ПДВ) становив: у 2004 році — 4 160 тис.
грн., в 2005 році — 5 400 тис. грн.
На фабриці задіяні такі основні технологічні процеси:
 на технологічних лініях виготовляються печиво, пряники, вафлі, зефір,
хлібний квас;
 вироби ручної роботи — східні солодощі, кулінарні вироби.
Площа земельної ділянки підприємства, зайнятої під підприємство, ста
новить 3,9 га. Виробничі приміщення займають площу в 6 720 кв.м; площа
вільних виробничих приміщень складає 2 460 кв.м.
Підприємство вносить такі пропозиції по співпраці:
 оренда вільних виробничих площ;
 створення спільного підприємства по виробництву макаронних виробів і
розливу безалкогольних напоїв;
 давальницька схема виготовлення продукції;
 пошук партнерів по збуту продукції.

76003, м. ІваноФранківськ,
вул. Крайківського, 1,
тел./факс: (0342) 779191, 779184.
Еmail: iffpf@itc.if.ua, iffpf@cn.if.ua
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Людмила Петрівна Діденко
Виконавчий директор
ВАТ «Івано0Франківський хлібокомбінат»

76014, м. ІваноФранківськ,
вул. Симона Петлюри, 17,
тел.: (0342) 784410.
Еmail: kalach@il.if.ua

Відкрите акціонерне товариство «ІваноФранківський хлібокомбінат», тру
дова діяльність якого починається з 1945 року, понад півстоліття забезпечує
обласний центр Прикарпаття хлібобулочними виробами.
Підприємство займається виробництвом та реалізацією хлібобулочних та
кондитерських виробів.
В хлібобулочному цеху комбінату працює 8 технологічних ліній з вироб
ництва хліба, батонів та булочних виробів. Середньодобовий обсяг вироб
ництва складає 35 т хлібобулочних та 0,5 т кондитерських виробів. Асорти
ментний перелік налічує близько 60 найменувань продукції.
З листопада 1996 року підприємство працює як відкрите акціонерне това
риство, очолюване з 2000 року Людмилою Петрівною Діденко. Саме за період
її керівництва на підприємстві здійснено ряд важливих перетворень.
Протягом 2001—2005 рр. було введено в експлуатацію лінію № 5 по ви
пуску житньопшеничного хліба «Дарницького», лінію № 6 по випуску батона
і бараночних виробів, лінію № 1 по випуску булочних виробів, лінію № 4 по
випуску пшеничного подового хліба з унікальною можливістю легко перехо
дити на випуск житньопшеничних виробів. За цей період основні фонди
оновлено на 43,5 %.
Всі названі лінії укомплектовані обладнанням передових фірм Словенії,
Німеччини, Швеції, Чехії, а також кращими взірцями ближнього зарубіжжя та
вітчизняних виробників.
У результаті заміни і проведення модернізації обладнання випуск хлібо
булочних виробів збільшився на 20,5 %.
Виконавчий директор Людмила Діденко відзначена міськвиконкомом як
кращий «Керівникреформатор2003».
Чисельність працюючих на підприємстві становить 472 чол.
На території хлібокомбінату, крім основного хлібопекарського цеху, роз
міщений також кондитерський цех, склад безтарного зберігання борошна,
склад сировини і матеріалів, ремонтна і механічна майстерні, котельня.
Згідно щорічних рішень зборів акціонерів кошти спрямовуються на роз
виток виробництва. Керівництво заводу піклується про створення належних
умов праці. Облаштовано гідросвердловину подачі води на виробництво, на
території комбінату є їдальня, проведено ремонт адміністративного корпу
су, складських приміщень, побудовано майстерню по ремонту та обслугову
ванню автопарку.
Про досягнення хлібокомбінату свідчать нагороди, які він отримав за ос
танні роки. ВАТ «ІваноФранківський хлібокомбінат» є лауреатом І, ІІ та ІІІ
регіональних конкурсів «Кращі товари ІваноФранківської області2002, 2003
та 2004».
Два роки поспіль підприємство ставало переможцем першої номінації в
обласному огляді підприємств харчової галузі «За високий рівень трудових
відносин та соціального захисту працівників». Хлібокомбінат був нагородже
ний дипломами за високу якість продукції в номінації «Продукція харчової про
мисловості» та «Лідер харчової та переробної промисловості України2004».
За бездоганну якість виробів та послуг у червні 2005 року ІваноФранківсько
му хлібокомбінату було присвоєно знак якості «Вища проба2005», а також на
городжено дипломом переможця в номінації «Інвестиція 2005 року».
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ІваноФранківське учбововиробниче підприємство Українського товари
ства глухих є виробничою одиницею Українського товариства глухих і базою
для професійного навчання та працевлаштування в товаристві інвалідів по
слуху. Підприємство створене на власні кошти товариства.
Директор товариства — Оксана Петрівна Курилів.
Підприємство засноване 14 жовтня 1946 року постановою ІваноФранкі
вського облвиконкому № 856 від 14.10.1946 р. та згідно з постановою пре
зидії Центрального правління УТОГ від 15.10.1946 р., статут підприємства
затверджений постановою президії ЦП УТОГ від 12.121991 р. за № 136. Ме
тою створення підприємства є навчання інвалідів по слуху доступним для них
професіям, раціональне їх працевлаштування та здійснення заходів по соці
альній реабілітації, а також створення матеріальної бази для вирішення то
вариством своїх статутних завдань.
Основним видом діяльності підприємства є виробництво легкого одягу
чоловічого, жіночого та дитячого асортименту, у зв'язку з чим на підприємстві
проводиться індувідуальне професійне навчання глухих випускників
спецшкілінтернатів для глухих та слабочуючих дітей в області професій
«швеямотористка».
Перелік номенклатурної продукції підприємства: сорочки чоловічі та хлоп
чачі, труси чоловічі та хлопчачі, блейзери жіночі, жилети жіночі, блузи жіночі,
брюки жіночі, спідниці жіночі, шорти жіночі, костюми жіночі, сукні, сарафани,
халати жіночі, медичні халати, хірургічні халати, постільна білизна, білизна
для новонароджених, спецодяг робочий та інші швейні вироби.
Кількість працюючих на підприємстві — 167 чол., в тому числі інвалідів —
112 чол., що складає 67,1 %.
Виробничі потужності підприємства становлять 10—12 тис. штук на місяць.
Виробничі площі складають 1 146 кв.м, в тому числі площа швейного цеху,
що використовується для власного виробництва, — 669,4 кв.м. Є дільниця з
підготовки виробницта, експериментальна дільниця, швейна дільниця.
Підприємство забезпечене необхідним швейним устаткуванням.
Товариство має потребу в залученні інвестицій (приватна власність —
100 % УТОГ).

76014, м. ІваноФранківськ,
вул. Євгена Коновальця, 205,
тел./факс: (0342) 523031.
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ІваноФранківське учбововиробниче підприємство (УВП) Чернівецького
учбововиробничого об'єднання Українського товариства сліпих (УВО УТОС)
спеціалізується на виготовленні виробів із картону (швидкозшивачі, папки
на зав'язках, архівні папки) та паперу (КВЕД 222222).
Директор товариства — Галина Михайлівна Бичко.
На підприємстві працює 153 чоловік, в тому числі 103 інваліди по зору.
Фактичний річний випуск продукції складає близько 9 000 одиниць при
потенційно можливому 16 000 шт.
ІваноФранківське УВП УВО УТОС займає адміністративновиробниче
триповерхове приміщення площею 2 000 кв.м. В даний час у виробничих про
цесах зайнято 1 200 кв.м площі. Вільні, незайняті площі під виробництво або
офісні складають 800 кв.м: площі першого, другого поверху задіяні під ви
робництво, третього поверху — під офіси.
Підприємство потребує залучення інвестицій для освоєння процесів ви
готовлення нових виробів, доступних роботі інвалідів по зору.
Інвестиції залучатимуться за такими схемами: кредит на вигідних умовах,
оренда вільних площ.
Очікувані результати після залучення інвестицій: раціональне використан
ня виробничих площ, підвищення рівня життя працівників, збільшення об
сягів виробництва, створення нових робочих місць.

76005, м. ІваноФранківськ,
вул. Симона Петлюри, 9,
тел./факс: (03422) 25066,
тел.: (03422) 31178
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Мирослав Олексійович Бойко
Директор ТзОВ «Фірма «Надія»

76018, м. ІваноФранківськ,
вул. Незалежності, 40,
тел./факс: (0342) 537076,
тел.: (0342) 537075.
Email: info@nadia.if.ua
www.nadia.if.ua.
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Колективна міжгалузева фірма «Надія» була створена в грудні 1990 р. на
базі колишнього міського об'єднання готельного господарства. Внаслідок
проведення в 2003 р. реорганізації перетворена у ТзОВ «Фірма «Надія».
Директор ТзОВ «Фірма «Надія» — Мирослав Олексійович Бойко, заслуже
ний працівник сфери послуг України, кавалер орденів «За заслуги» І, ІІ, ІІІ сту
пенів, дійсний член Академії будівництва України, почесний працівник тури
зму України.
ТзОВ «Фірма «Надія» — це багатофункціональний майновий комплекс,
який включає в себе готель на 300 місць, ресторани, конференцзал, авто
стоянку, перукарню, магазин «Делікатес», цех з виробництва хлібобулочних
виробів, мінізавод по виробництву ковбасних виробів, цех напівфабрикатів,
аграрний цех, фасувальний цех, парфумерний магазин, бізнесцентр, тури
стичноінформаційну агенцію.
Основними видами послуг, що надаються ТзОВ «Фірма «Надія», є готель
нотуристичні послуги, послуги громадського харчування та послуги роз
дрібної торгівлі.
Готель «Надія» на 300 ліжкомісць — один з найбільших та комфортабель
них готелів на ІваноФранківщині, розташований в центрі м. ІваноФранків
ська. Для гостей готелю цілодобово працює автомобільна стоянка на 140
місць з охороною. В холі готелю розміщені Інтернетцентр, туристична аген
ція, перукарня, парфумерний салонмагазин «Для тебе», відділення Укрексім
банку з обміном валют. Туристична агенція організовує для клієнтів фірми
відпочинок в Україні та за кордоном, ексклюзивні тури по Карпатському ре
гіону, корпоративні виїзди та вечірки, проведення семінарів, презентацій, на
вчання.
Готельнотуристичні послуги фірми «Надія» у 2004 році стали переможця
ми Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів (послуг) України».
Ресторан «Надія» на 2 зали («Європейський» та «Національний») пропо
нує сніданки «шведський стіл», великий вибір українських та європейських
страв, а також широкий асортимент вишуканих вин. Великим попитом кори
стується проведення банкетів, фуршетів, ювілеїв, весіль, корпоративних ве
чірок. Після проведеної реконструкції «Європейського» залу ресторану
«Надія» йому присвоєно категорію «люкс».
Супермаркет «Делікатес» вирізняється серед конкурентів широким вибо
ром продукції власного виробництва — це і ковбасні вироби, свіже м'ясо та
м'ясні напівфабрикати, і салати, і рибні делікатеси, і хлібобулочні та конди
терські вироби. Торгові послуги магазину «Делікатес» в 2003 році визнано
одними зі «100 кращих товарів (послуг) України».
Товарне наповнення магазину в основній масі складається з високоякі
сної продукції власного виробництва ТзОВ «Фірма «Надія», що становить по
над 800 найменувань. Високу якість продукції товариства відмічено в Дер
жавному комітеті України з питань технічного регулювання та споживчої полі
тики, частину продукції запатентовано в Держпатенті України.
Починаючи з 1998 року ТзОВ «Фірма «Надія» постійно визнається одним
із кращих підприємств готельної галузі серед готелів України.
Середня кількість працівників на підприємстві — 350 чоловік.

Фабрика конвертiв

Фабрика конвертiв «КувертУкраїна» заснована 3 грудня 1999 р. Спочат
ку фабрика складалася з трьох технологiчних лiнiй i однієї друкарської ма
шини. Монтаж обладнання проводили спецiалiсти Нiмеччини та Польщi, з до
помогою яких в листопадi 2000 р. фабрика почала випускати продукцiю. На
вчання технiчного персоналу відбувалось на фабриках по виробництву
конвертiв у Польщi й Чехiї. В лютому 2001 р. механiки підприємства вже самi
змонтували і запустили на фабрицi ще три лiнiї i одну триколiрну друкарську
машину.
На сьогоднiшнiй день фабрика конвертiв «КувертУкраїна» є найбiльшим
виробником конвертiв в Українi. За одну змiну виготовляється вiд 400 000
конвертiв практично всiх видiв та розмiрiв. В асортименті продукцiї понад
100 видiв конвертiв.
Директор фабрики — Віталій Іванович Дідійчук.
Підприємство спеціалізується на виготовленні конвертів та пакетів пошто
вих немаркованих, а також виконує повноколірний офсетний друк на гото
вих конвертах.
Серед продукції фабрики є запатентовані вироби, а саме:
 у 2003 р. було розпочато випуск конвертiв з панорамним (рекламним)
вiкном — вiкном на всю сторону конверта — «Pan Art»;
 2004 року започатковано випуск конвертiв зі вклеєною стрiчкою для зру
чного вiдкривання «Zippoline», а також конвертiв з вiдривним купоном для
зворотної вiдповiдi одержувача «Bumerang»;
 у липні 2005 р. розпочато випуск «креативконверта», бiчна сторона яко
го може мати довiльну форму.
У своїй цiновiй полiтицi пiдприємство орiєнтується на крупних споживачiв:
що бiльша партiя товару, тим нижча вартість. Крiм того, цiни вiдповiдають
рiвню якостi продукцiї. Адже для виробництва конвертiв використовується
добірна сировина вiд концерну «МайєрКуверт».
У перспективi пiдприємство планує розширювати асортимент та
збiльшувати експорт продукцiї в країни ближнього зарубiжжя.
За результатами 2005 року, фабрика «КувертУкраїна» посiла 3є мiсце в
рейтингу «Лiдер економiки України» за сумарним балом номiнацiй («Обсяг
реалiзованої продукцiї», «Прибуток», «Продуктивнiсть працi», «Заробiтна пла
та») у галузi «Виробництво паперових канцелярських належностей» та,
вiдповiдно, 1е мiсце в галузi «Виробництво конвертiв».
На фабрицi конвертiв «КувертУкраїна» впроваджено Мiжнародну систе
му якостi ISO9001 за версiєю 2001 р., а вся продукцiя підприємства
сертифiкована за системою УкрСепро.
У жовтнi 2004 року фабрика конвертiв «КувертУкраїна» стала перемож
цем конкурсу «Кращi товари IваноФранкiвської областi» в номiнацiї «Iншi
споживчi товари».
В березнi 2004 року фабрика стала дiйсним членом Української асоціації
директ маркетингу.
Матеріальна база підприємства: виробничі площі — цех та склад загаль
ною площею 2 000 кв.м; склад місткістю 800 європіддонів; устаткування — 8
технологiчних лiнiй по виробництву конвертів, 4 преса та 4 друкарських ма
шини. Структурні підрозділи виробництва: офіс і склад на 100 піддонів у містах
Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Харкові.
Кількість працівників на фабриці — 80 чоловік.

76014, м. ІваноФранківск,
вул. Макуха, 6,
тел./факс: (0342) 775310,
тел.: (0342) 522086.
Email: info@kuvert.if.ua
www.kuvert.com.ua.
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77300, ІваноФранківська обл.,
м. Калуш,
вул. Промислова, 10,
тел./факс: (03472) 25086
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінісін» створено у 1992 році
колишнім державним концерном «Хлорвініл» (м. Калуш) та німецькою фірмою
«Сінтекс» (ФранкфуртнаМайні). На даний час засновниками ТзОВ «Вінісін»
є акціонерне товариство «Сінтелон» (Сербія і Чорногорія), «Сінтелон R&C»
(Сербія і Чорногорія) та ВАТ «Оріана» (м. Калуш, Україна).
Директор ТзОВ «Вінісін» — Іван Іванович Бісик, кандидат економічних наук,
академік, заслужений працівник промисловості України.
Кількість штатних працівників товариства — 165 чоловік.
ТзОВ «Вінісін» разом з фірмою «Енія» (Швейцарія) є засновниками
ТзОВ «Енія». Створене в листопаді 2005 року, підприємство займається
виробництвом текстильного тафтингового та голкопробивного покриття для
підлоги та виготовленням поліпропіленової нитки (філаменту). На ТзОВ «Енія»
задіяно 177 чоловік. Два структурні підрозділи ТзОВ «Енія» — цех тафтингу
та цех філаменту — об'єднані в одне виробництво «Текстиль». Директор
ТзОВ «Енія» — Роман Зорянович Вишинський.
Першим підрозділом підприємства була фабрика з виробництва тафтин
гового покриття, збудована силами будівельників ВАТ «Оріана» за 12 місяців
і запущена в дію 10 травня 1994 року. На сьогодні виробництво працює на
повну потужність (4 млн кв.м в рік).
ТзОВ «Вінісін» виробляє текстильне покриття різноманітних класів та ма
люнків, які можуть застосовуватися в офісах, житлових кімнатах, спальнях,
спортивних закладах, з успіхом заміняючи традиційні матеріали для вста
новлення підлоги (паркет, лінолеум тощо). Покриття виготовляється на су
часному високопродуктивному обладнанні найвідоміших світових фірм,
відповідає всім міжнародним вимогам і успішно конкурує із аналогічними
покриттями відомих іноземних фірмвиробників.
У серпні 1997 року в складі ТзОВ «Вінісін» було введено в дію виробництво
філаментної нитки для виготовлення тафтингового покриття, килимів та ки
лимових виробів продуктивністю 2 тис. тонн у рік. Власне виробництво філа
менту дало змогу відмовитися від імпортної сировини і реалізовувати нитку
для аналогічних підприємств на українському ринку.
У червні 2002 року на ТзОВ «Вінісін» введено в дію виробництво поліві
нілхлоридного лінолеуму на тканій підоснові шириною 2 м та продуктивністю
5 млн кв.м на рік, завдяки чому підприємство повністю задовольняє спожив
чий ринок України в товарі даного типу. На виробництві використовуються
сучасні технології: застосування стійких водорозчинних фарб, наявність у го
товій продукції верхньої прозорої плівки підвищеної міцності та тепло і зву
коізолюючої підоснови.
В третьому кварталі 2005 року ТзОВ «Вінісін» запустило в дію установку з
виробництва голкопробивної тканини потужністю 4 млн кв.м в рік. Це дало
можливість повністю забезпечувати підприємство сировиною для виготов
лення голкопробивного тафтингу і лінолеуму. Одночасно було розпочато бу
дівництво сервісного центру зі складськими приміщеннями загальною пло
щею 8 000 кв.м. У перспективі планується будівництво в складі ТзОВ «Вінісін»
сучасного підприємства по виробництву паркету з обсягом інвестицій понад
10 млн євро та створенням близько 100 робочих місць.
Товариство з успіхом реалізує власну продукці як в Україні, так і за кордо
ном (Росія, Молдова, Білорусь, Казахстан), причому експорт становить близь
ко 70 % випуску продукції.
За вагомий внесок колективу ТзОВ «Вінісін» у соціальноекономічний роз
виток міста та області підприємство неодноразово нагороджувалось поче
сними грамотами та дипломами, крім цього, товариство визнано кращим ро
ботодавцем 2005 року в м. Калуші.
ТзОВ «Вінісін» експонуює свою продукцію у різноманітних виставках та кон
курсах. Так, підприємство є постійним учасником щорічної Міжнародної ви
ставки текстильного покриття в м. Ганновері (Німеччина), а також учасни
ком загальнодержавних та регіональних виставок. Крім цього, товариство
бере активну участь в розвитку спорту в місті та проводить значну благодійну
діяльність, виділяючи матеріальну допомогу різним організаціям та фондам,
у тому числі й власною продукцією.

ІваноФранківське обласне державне об’єднання спиртової
та лікерогорілчаної промисловості

76003, м. ІваноФранківськ,
вул. Княгинин, 44,
тел./факс: (03422) 40250

В історії колишнього м. Станіслава (нині ІваноФранківська), зокрема в
його економічному розвитку, помітне місце займає спиртогорілчане об'єд
нання, яке було засноване у 1878 році як фабрика дріжджів і спирту. Це було
одне із перших підприємств тодішнього окружного центру, що здійснили пе
рехід від мануфактури до капіталістичної промислової фабрики. Місце роз
ташування фабрики дріжджів і спирту припадає на колишнє приміське
село Княгинин, яке вперше згадується в письмових джерелах із 1449 р. — з
часів володарювання князя Данила Галицького. Звідси походить і назва тор
гової марки «Княгинин», в продукції якої достойно поєдналися велич і мо
гутність історії, відданість традиції, вишуканий смак і гарантована якість.
Подальший розвиток підприємства — це десятиліття звитяжної щоденної
праці колективу в ім'я процвітання одного з найстаріших підприємств обла
сного центру Прикарпаття — нинішнього обласного державного об'єднання
спиртової та лікерогорілчаної промисловості.
Найкращі традиції однієї з перших європейських гуралень та оригі
нальність власних рецептур давно визнані в Україні. Проте торгова марка
«Княгинин» відома далеко за межами нашої держави.
Генеральний директор об'єднання Руслан Дмитрович Гайда, який був при
значений на цю посаду 3 жовтня 2005 року, докладає багато зусиль для ста
більного розвитку підприємства. З його приходом відбулося справжнє
відродження торгової марки «Княгинин».
В останні роки на підприємстві пройшли серйозні зміни в удосконаленні
технології і технічного оснащення. Введено в експлуатацію новий горілча
ний цех із сучасним імпортним обладнанням. Саме тут вперше в лікерогоріл
чаній промисловості впроваджено найсучаснішу систему очищення горілки
з допомогою титанових фільтрів.
Р. Д. Гайді вдалося зосередити навколо себе спеціалістів високого класу,
що вкладають талант і душу у працю і примножують традиції та здобутки
підприємства, а також невпинно ведуть творчий пошук у розробці нових горі
лок, лікерів, бальзамів, нових милозвучних брендів. В асортименті продукції
сьогодні нараховується десятки найменувань. Завдяки чудовим природним
умовам Карпатського краю, передовим методам очистки цілющої м'якої води,
багатоступеневому контролю за виробництвом бездоганний смак горілча
ної продукції завойовує прихильність найвибагливіших споживачів як в Ук
раїні, так і за кордоном. Про це свідчать численні золоті та срібні медалі, дип
ломи, грамоти, здобуті на всеукраїнських та європейських виставках, дегус
таціях, конкурсах.
Так, бальзам «Прикарпатський» уперше в історії лікерогорілчаної галузі
України на Міжнародній виставцідегустації у СанктПетербурзі серед 258
видів лікерогорілчаних виробів здобув золоту медаль. Достойним продов
женням традиції перемагати стали горілки: «Княгинин на бруньках», «Княги
нин оригінальна», «Княгинин «Срібні Карпати», «Княгинин «Аркан», «Княги
нин «Люкс», «Княгинин «Голд», настоянка «Княгинин «Прикарпатська з пер
цем», «Княгинин «Джин», серія «Карпатська особлива», «Карпатська особ
лива легка», «Карпатська вершина», «Карпатська перлинка», «Карпатська
перчинка», введені у виробництво в 2005—2006 роках.
Горілки особливі «Княгинин оригінальна» і «Княгинин на бруньках» у 2005 р.
отримали свої перші нагороди уже через півроку після випуску, а «Княгинин
«Джин» у 2006 р. лише за два місяці свого існування здобув першу золоту
медаль на ХІ Міжнародній виставці «Алкософт» в м. Києві.
Продовжуючи працювати і не зупиняючись на досягнутому, підприємство
одержало кубок і диплом як переможець «Тріумфу2006» у номінації «Місце
ва марка»; також на ІХ Міжнародному форумі виробників «Весь світ харчу
вання Україна2006» у дегустаційному конкурсі за високі смакові якості горілці
«Карпатська особлива» було присвоєно гранпрі, а унікальний напій «Княги
нин «Джин» одержав гранпрі й золоту медаль.
Впевнено крокуючи до свого 130ліття, вміло поєднуючи традиції і досвід,
прогресивні технологічні підходи і бажання працювати поновому в сучасних
економічних умовах, трудовий колектив ІваноФранківського обласного дер
жавного об'єднання спиртової та лікерогорілчаної промисловості твердо
переконаний у правильності вибору шляхів розвитку і реалізації намічених
планів.
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вул. Українських Декабристів, 45,
тел./факс: (0342) 559177,
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Товариство зареєстровано міськвиконкомом 11.10.2001 року за
№ 11191200000001003. Вищий керівний орган підприємства — збори уча
сників (засновників).
Генеральний директор підприємства — Степан Михайлович Волковецький.
Народився 6 січня1967 р. На посаду керівника ТОВ КП «СтандартІФ» обра
ний 2 жовтня 2001 р.
Товариство спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів, ци
вільному та промисловому будівництві.
На підприємстві створено власну виробничопромислову базу з адміні
стративнопобутовим комплексом. Придбані та введені в дію виробництва і
промислові установки, що дозволяють задовольнити потреби підприємства
у будівельних матеріалах. Створене сучасне автогосподарство з вантажним
терміналом. Освоєно виробництво та розширено асортимент нових сучасних
і перспективних будматеріалів — пінобетону, полістиролбетону, сухопресо
ваного каменю.
Підприємством освоєні та виробляються наступні види продукції: пере
мички залізобетонні, блоки фундаментні, стінові блоки із пінобетону, полісти
ролбетону, керамзитобетону, шлакобетону, цегла лицювальна напівсухого
пресування, плитка фасадна та тротуарна, поребрик тротуарний, бордюр
дорожній, розчини будівельні, бетон товарний.
Разом із виробництвом будівельних матеріалів підприємство провадить
цивільне та житлове будівництво семи об'єктів у м. ІваноФранківську.
В результаті цілеспрямованої кадрової політики створено стабільний тру
довий колектив чисельністю 128 постійних та 140 тимчасових висококвалі
фікованих працівників необхідних будівельних професій відповідної кваліфі
кації.
Загальна площа ділянки, зайнятої під підприємство, становить 1,288 га,
де розміщено: адміністративнопобутовий корпус, розчиннобетонний ву
зол, цех з виробництва піно та полістиролбетонних блоків, цех з виробни
цтва шлако та керамзитобетонних блоків, цех з виробництва лицювальної
цегли напівсухого пресування, ремонтномеханічний цех, відкритий майдан
чик для виробництва залізобетонних виробів, стоянка вантажного та спеці
ального автотранспорту, заклади торгівлі та громадського харчування. Ве
дуться роботи по освоєнню та влаштуванню виробничого майданчика № 2 в
Хриплинському промвузлі.
На виробництві експлуатуються такі основні види обладнання: крани баш
тові типу КБ, 5 шт.; автокрани типу КС, 3 шт.; екскаватори типу ЕО, 2 шт.; са
москиди, 6 шт.; автотягачі, 5 шт.; автоміксербетоновоз, 4 шт.; автомобілі бор
тові, 2 шт.; автонавантажувач, 1 шт.; автомобільцементовоз, 1 шт.
На підприємстві запущено лінії з виробництва пінобетонних, полістирол
бетонних, шлако та керамзитобетонних блоків, лінію з виробництва лицю
вальної цегли, установку для гасіння вапна, установки для виробництва вап
няного розчину та товарного бетону, мобільну пінобетонну установку.
Підприємство має потреби в залученні інвестицій для розширення вироб
ництва та запровадження нових технологій.
Інвестиції можуть бути залучені на умовах співвласництва, кредиту, лізин
гу тощо.
Очікувані результати від залучення інвестицій: створення нових робочих
місць, збільшення обсягів виробництва та будівництва, запровадження но
вих перспективних технологій.

Спільне підприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю

СП ТзОВ «Лісова компанія «Лаванда» засновано 17 вересня 2001 року.
Генеральний директор підприємства — Петро Юхимович Ладиженський.
Сфера бізнесактивності СП ТзОВ «Лісова компанія «Лаванда» орієнтова
на на переробку лісу і пиломатеріалів та реалізацію на зовнішньому ринку
продукції деревообробної промисловості з хвойних порід деревини. Лісова
компанія «Лаванда» — один з небагатьох вітчизняних виробників меблевих
щитів із натуральної карпатської деревини.
До переліку основної продукції, яка в даний час виготовляється на вироб
ничих потужностях підприємства, входять: щити клеєні хвойних порід, пило
матеріали обрізні хвойних порід, пиломатеріали необрізні хвойних порід.
Особливістю виготовленого щита є те, що при його виробництві викори
стовуються клеї марок «Раколь», «Йоваколь», «Унітол», які є абсолютно не
токсичними. Крім цього, якщо порівняти вагу певного розміру щита клеєно
го із деревини хвойних порід з плитою ДСП аналогічного розміру, то щит клеє
ний легший в 1,6 раза.
Широкий діапазон розмірів, висока якість, відмінні фізикомеханічні й тех
нологічні властивості та екологічні показники роблять цю продукцію необхід
ною і перспективною як на європейському ринку, так і у вітчизняній меблевій
промисловості.
За 2003—2006 роки підприємство виробило і експортувало понад 30 тис.
куб.м готової продукції, 78 % якої становить експорт щитів клеєних хвойних.
Слід підкреслити, що територіальне розташування СП ТзОВ «Лісова ком
панія «Лаванда» є вигідним і зручним: даний район міста Коломиї традиційно
вважається промисловим районом з розвинутою інфраструктурою під'їзних
автомобільних і залізничних шляхів, гарантованим енерго і водопостачанням.
Широка сітка комунікацій забезпечує доступ для основних партнерів — по
стачальників сировини, в якості яких виступають лісозаготівельні компанії і
підприємства ІваноФранківської та Чернівецької областей. Ці переваги та
кож стосуються і потенційних покупців продукції СП ТзОВ «Лісова компанія
«Лаванда»: більша частина продукції експортується на товарні ринки Німеч
чини та Італії, які географічно близькі до місця локалізації підприємства.

78200, ІваноФранківська обл.,
м. Коломия, вул. Валова, 25/2,
тел./факс: (03433) 47070,
тел.: (03433) 47071.
Email: Lavanda@yes.net.ua
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ТзОВ ЗПК «Юмас» засновано 5 травня 1998 року.
Генеральний директор підприємства — Михайло Олексійович Балух.
У червні 1999 року було здійснено перший випуск борошна пшеничного
високої якості під торговою маркою «Альбінос» з використанням новітнього
обладнання по переробці зерна (потужністю 50 тонн за добу) виробництва
відомої фірми «ALAPALA» (Туреччина).
Завоювавши авторитет і довіру на місцевому ринку борошна (ІваноФран
ківська та Чернівецька області), товариство розширило свою виробничу
діяльність. Було придбано мінімлин вітчизняного виробництва для перероб
ки зерна жита потужністю 15 тонн за добу.
В листопаді 2001 року до учасників товариства прийнято нерезидента —
компанію «Agroinvest L.L.C.» (США), інвестиційні кошти якої та досвід засно
вників товариства дали змогу збільшити матеріальнотехнічну базу підприє
мства.
У квітні 2005 року, завершивши монтаж та пусконалагоджувальні роботи,
було введено в дію новий вальцьовий млин (виробництва компанії «Makina &
Enerji», Туреччина) потужністю 200 тонн за добу з повним мікропроцесорним
контролем виробництва. Новітнє обладнання, а також створення першого
комплексу із сушки та зберігання зерна потужністю 6 000 тонн, постійно дію
ча лабораторія, обладнана сучасними приладами із визначення якості зер
на, забезпечують створення резерву зерна високої якості для безперебійної
роботи млина та виготовлення високоякісної продукції.
На даний час на підприємстві виготовляється такий асортимент продукції:
 борошно вищого і першого ґатунку в мішкотарі по 50 кг, 20 кг, 10 кг та
паперових пакетах по 5 і 2 кг;
 крупа манна у мішках по 50 кг та паперових пакетах по 2 кг;
 житнє борошно обдирне — по 40 і 20 кг;
 висівки пшеничні й житні — по 25 кг.
Крім цього, є можливість відпускати борошно вищого та першого ґатунків
насипом.
Окрім закупівлі, продажу та переробки зерна жита і пшениці, компанія,
маючи у своєму розпорядженні автотранспортний підрозділ, надає послуги
по доставці готової продукції покупцям.
У 2003 році компанія «Юмас» стала членом Української академії архітек
тури. Отримавши ліцензію на всі види будівельних та проектувальних робіт,
товариство займається будівельною діяльністю.
На сьогоднішній день керівництво компанії перебуває в партнерстві по
закупівлі продовольчого зерна пшениці й жита групи А та реалізації готової
продукції, яка виробляється на підприємстві.

78200, ІваноФранківська обл.,
м. Коломия, вул. Шарлая, 21А,
тел.: (03433) 51115.
Email: umas@km.if.ua
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Державне підприємство

78200, ІваноФранківська обл.,
м. Коломия, вул. Валова, 48,
тел./факс: (03433) 21518, 25685,
тел.: (03433) 33588.
Email: Kez_prut@yes.net.ua

Державне підприємство «Коломийський експериментальний завод «Прут»
Міністерства освіти і науки України засновано 1990 року.
Директор заводу — Микола Михайлович Дорундяк.
Завод спеціалізується на виготовленні та постачанні різноманітного об
ладнання, в тому числі офісних меблів (столи, крісла, стінки), спеціалізова
них меблів (комп'ютерні столи різної модифікації, столи спеціалістадерж
службовця), меблів для учбових закладів (столи і стільці учнівські, столи ауди
торні, столи для викладача, класні стінки, шафи, класні дошки, столи демон
страційні для кабінетів фізики та хімії, комп'ютерні столи), стільців та столів
для конференцзалів, актових залів, їдалень, ліжок для гуртожитків тощо, а
також технічних засобів навчання (апаратура електроживлення кабінетів фізи
ки, хімії, електротехніки, апаратура лінгафонного кабінету та ін.).
Завод здійснює поставки комплексу навчального обладнання та меблів
у школиновобудови, школиінтернати, вищі та інші навчальні заклади Ук
раїни.
Конструкція і параметри меблів для навчальних закладів та лабораторно
го обладнання погоджені з Науковометодичним центром розробки та впро
вадження засобів навчання Міністерства освіти і науки України. Меблі для
навчальних закладів відповідають санітарногігієнічним вимогам, мають
гігієнічний сертифікат Державної санітарної служби України.
Коломийський експериментальний завод «Прут» є лауреатом Всеукраїн
ського конкурсу якості продукції «Кращі товари України2003», нагородже
ний дипломами Держспоживстандарту України за виробництво якісної про
дукції. За активне впровадження в учбововиховний процес нових технологій
навчання та модернізацію учбового процесу підприємство на IV і VI міжна
родних виставках «Сучасна освіта в Україні» нагороджено дипломами. За
вод також став дипломантом Національного комплексу «Експоцентр Украї
ни» за участь у ювілейній виставці «Україна. Десять років незалежності» у
складі кращих підприємств ІваноФранківської області та лауреатом загаль
нонаціонального конкурсу «Вища проба» за виробництво високоякісних кон
курентоспроможних меблів для навчальних закладів з врученням диплому
Асамблеї ділових кіл України.
У 2004 році підприємство нагороджено Міжнародним призом «Європей
ська якість» за прагнення досягти високої якості відповідно до європейських
стандартів. Того ж року завод став переможцем обласного конкурсу «Кращі
товари ІваноФранківської області2004», а на Всеукраїнському конкурсі
якості продукції «Кращі товари України2004» — лауреатом у номінації «Про
мислові товари», нагороджений призом та дипломами.
На VIII Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні2005» завод наго
роджено бронзовою медаллю та дипломом за вагомий внесок у модерніза
цію національної системи освіти. На ІХ Міжнародній виставці «Сучасна осві
та в Україні2006» ДП «Прут» нагороджено срібною медаллю та дипломом за
створення сучасних засобів навчання.
Коломийський експериментальний завод «Прут» своєчасно проводить
розрахунки до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду, виплату заробітної пла
ти. По величині сплати податків до Державного та місцевого бюджетів завод
входить у першу десятку кращих платників податків міста.
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