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Другий випуск альманаху «Ділова ІваноФранківщина» продовжує серію
рейтингових видань, які представляють ІваноФранківську область на загаль
ноукраїнському та міжнародному рівнях. Дана щорічна програма оцінки,
підтримки та популяризації нашого регіону ставить собі на меті сприяння у
залученні інвестицій та налагодженні співпраці з провідними представниками
усіх галузей соціальноекономічного розвитку області.
Розділ «Рейтингові особистості, установи, підприємства краю» репрезен
тує представників ділової та наукової еліти Прикарпаття, найзначущі устано
ви області та провідні підприємства, що своєю продуктивною діяльністю спри
яють становленню добробуту населення краю й розвитку позитивного іміджу
області загалом. Представлені у виданні передові підприємства взяли участь
у моніторинговій програмі, започаткованій колективом проекту. Більшість уча
сників моніторингу були рекомендовані, зокрема, обласною державною адмі
ністрацією і Державною податковою адміністрацією в області.
Вже традиційним став розділ «Міста та райони області», де наведено ад
міністративний поділ ІваноФранківщини з докладною інформаційною довід
кою про основні населені пункти краю.
Пізнавальними для зацікавлених будуть матеріали, присвячені історії міста
ІваноФранківська з часів його заснування до сьогоднішнього моменту. На
сторінках альманаху викладено й останні наукові дослідження сакрального
мистецтва Прикарпаття. Актуальною також є інформація про розвиток
найбільш перспективної на сьогодні туристичної галузі області.
Основні статистичні дані соціальноекономічного розвитку регіону, підго
товлені Головним управління статистики в ІваноФранківській області, подані
в розділі «ІваноФранківщина в цифрах».
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Щиро вітаю читачів альманаху «Ділова ІваноФранківщина 2009»!
Прикарпаття — це край, де вдало поєднано рекреаційний, промисловий
та людський потенціал. Сьогодні ІваноФранківщина реалізує прозору та
відкриту політику, в основі якої лежить принцип соціальноекономічного роз
витку краю заради підвищення рівня благополуччя життя його мешканців.
Великi перспективи області пов’язанi з Карпатами — унiкальним регiоном
туризму, вiдпочинку та рекреацiї. Наш край за показниками інвестиційної при
вабливості входить до першої десятки регіонів України.
Зручне географічне розташування на перехресті важливих транспортних
шляхів зі Сходу на Захід вигідно виділяє ІваноФранківську область, роблячи її
сприятливою для розвитку бізнесу та підприємництва. В області впроваджу
ються інноваційні досягнення науковотехнічного прогресу, на основі яких
втілюються нові та активно розвиваються уже існуючі проекти в усіх галузях
економіки. Багаті природні умови Прикарпаття дають можливість успішно впро
ваджувати інвестиційні проекти зі створення і реконструкції туристичних та
санаторнооздоровчих комплексів на відомих курортах Яремче, Верховини,
Мізуня, Косова.
Рухаючись в ногу з часом, Прикарпаття зберігає власні традиції — художні
народні промисли. Вироби прикарпатських різьбярів, гончарів, вишивальниць
знаходяться у приватних колекціях по всьому світу.
Мешканці області пишаються своєю культурноісторичною спадщиною,
економічно самодостатнім розвитком, що досягається завдяки ефективному
використанню природноресурсного багатства краю, рівнем соціальнодухов
ного життя прикарпатців.
Ми запрошуємо Вас на Прикарпаття. Радо зустрічатимемо гостей як з
України, так і з закордону.

З повагою,
голова ІваноФранківської
облдержадміністрації
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Микола Палійчук

Щиро вітаю народження другого випуску презентаційного альманаху «Діло
ва ІваноФранківщина 2009», який гідно репрезентує пріоритети розвитку
Прикарпаття, його інвестиційну привабливість, рекреаційні і туристичні мож
ливості, славну історію та багату культурну спадщину, зокрема сакральне
мистецтво краю.
ІваноФранківська область розміщена в Карпатському регіоні, який є уні
кальним природним комплексом. Густою сіткою шляхів вона з’єднана з ба
гатьма важливими економічними регіонами України та з сусідніми державами
Європи. Відродження області, як і регіону Українських Карпат в цілому, забез
печує переорієнтація економіки на розвиток індустрії туризму, екологічного
відпочинку та оздоровлення.
Культурномистецькі традиції Прикарпаття множать представники чоти
рьох етнічних груп — гуцули, бойки, ополяни і лемки, і таке поєднання етно
культур вирізняє наш край своєю самобутністю та колоритом.
«Ділова ІваноФранківщина 2009», що є широко ілюстрованим альмана
хом, покликана познайомити своїх численних читачів з найпривабливішими
місцями краю, його культурою, історією та кращими людьми.
До підготовки основної частини цього видання долучилися провідні нау
ковці, представники регіональної та місцевої влади, органів статистики та
ділової еліти області.
Розповсюдження «Ділової ІваноФранківщини 2009» розраховане не тільки
на читачів в Україні, але й на європейську та світову українську діаспору задля
налагодження та зміцнення міжнародних зв’язків і гуртування української нації
навколо історичної батьківщини — незалежної України.

З повагою,
голова ІваноФранківської
обласної ради

Ігор Олійник
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Видання, яке Ви тримаєте у руках, має унікальне значення. У ньому кожен
знайде сторінку про наймиліший серцю куточок України, який називають про
сто і зрозуміло — «маленькою батьківщиною». Водночас, Ви зможете швидко
знайти і пізнати нові міста, цікаві своєю архітектурою, історією та самобут
ньою культурою.
Якщо ж Ви відкриєте сторінку про ІваноФранківськ, то матимите мож
ливість здійснити невеличку мандрівку вуличками одного з найкрасивіших міст
України. ІваноФранківськ у багатьох гостей викликає захоплення від розкіш
ної архітектури та мальовничої природи, від незбагненої приязні, простоти і,
водночас, неперевершеності зелених скверів та парків, колоритних вулиць,
які увібрали в себе історію та традиції минулих поколінь. Невеликі крамнички
та кав’ярні додають їм нині європейської вишуканості, затишку та неповтор
ності.
Переконаний, що найбільше багатство міста — це його мешканці, щирі й
працьовиті люди, які ніколи не були байдужими чи пасивними. Іванофранківці
і нині задають тон у всіх позитивних змінах, що відбуваються у місті. Своєю
щоденною працею вони роблять ІваноФранківськ все кращим і кращим, бу
дуючи своїм дітям та внукам справді європейське місто — як за виглядом, так
і за змістом. Доказом цього є Почесний Прапор Ради Європи, який отримало
місто за рішенням ПАРЄ. Так оцінила європейська спільнота прагнення гро
мади ІваноФранківська до євроінтеграції.
Взаємна повага, підтримка, порозуміння, яке було закладено ще заснов
никами Станіславова, і нині залишаються пріорітетними для іванофранківців.
Наразі, ІваноФранківськ будується і розвивається як сучасне українське
місто, де рівень і якість життя наближається до світових стандартів, де поряд
із бажанням творити завжди є місце для високої духовності та освіченості.
ІваноФранківськ — це затишна домівка, де завжди гостинно чекає на Вас
велика родина, яка прагне для свого міста і всієї України добра і процвітання.

З повагою,
міський голова
ІваноФранківська
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Віктор Анушкевичус

Вітаю Вас із непересічною подією — виходом у світ другого випуску пре
зентаційного альманаху області «Ділова ІваноФранківщина».
За рік відбулося багато подій та змін, продуктивним він став і для нашого
проекту, зокрема, було залучено широкі кола великого та середнього бізнесу,
організацій та установ краю до незалежної рейтингової програми.
Сьогодні на базі видання провадиться незалежний рейтинг, який відзна
чає найбільш успішних представників кожної галузі соціальноекономічного
розвитку ІваноФранківщини. Результатом моніторингової програми, прове
деної колективом проекту, став вихід рейтингового альманаху, що ставить за
мету популяризацію нашого краю на зовнішніх ринках шляхом розповсюд
ження видання на представницькому рівні.
На сторінках альманаху відображена сучасна дійсність Прикарпаття у
досягненнях провідних його особистостей, організацій тощо. Наголос робить
ся на прогресивних підприємствах краю, які своєю діяльністю підвищують
добробут області.
Критерії моніторингу є традиційними для нашого проекту — це рекомен
дації обласної державної адміністрації, Державної податкової адміністрації в
області, а також особисте усвідомлення номінантів незалежного рейтингу
своєї успішності.
Традиційними залишаються вступні частини альманаху, що розповідають
про історію, культуру краю, сучасну економіку області. Над даними розділами
працюють науковці державних ВНЗ регіону: Прикарпатського національного
університету ім В. Стефаника та ІваноФранківського національного техні
чного університету нафти і газу.
Заключна частина інформує про міста і райони області, включаючи ос
танні відомості про їх розвиток. В останньому розділі викладено статистичні
дані, аналізуючи які, можна скласти повну картину про сучасне Прикарпаття, —
ці матеріали надані Головним управлінням статистики в області.
Минулого року сталася значима подія для нашої області: на IX Міжнарод
ному з’їзді Світового конгресу українців між керівниками проекту «Ділова Івано
Франківщина» та Світового конгресу українців досягнуто домовленості про
партнерство, завдяки чому розповсюдження альманаху буде сягати понад 30
країн світу серед організацій української діаспори, що сприятиме розвитку
міжнародної співпраці українців. В свою чергу, на сторінках альманаху пода
ватимуться матеріали про міжнародні зв’язки Прикарпаття в галузях культури
та економіки.
Любіть Прикарпаття, і воно полюбить Вас!

Керівник
проекту «Ділова
ІваноФранківщина»

Георгій Соляник
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК:
ІСТОРІЯ МІСТА

Герби міста Станіславова — Івано-Франківська

1694 р.

1839 р.

1938 р.

1986 р.

1995 р.

Місто, в якому ми живемо
Місто Івано-Франківськ, найбільше з 15 міст Прикарпаття, розташоване у межиріччі гірських Бистриць.
Наш обласний центр був заснований в середині XVII ст. польським магнатом Андрієм Потоцьким
як фортеця на місці старовинного українського села Заболоття. Власне, місто було назване
на честь його сина Станіслава. 7 травня 1662 року місто одержало магдебурське право,
що вважається датою його заснування.
У XIX столітті, в період австрійського панування, Станіслав був окружним і повітовим центром Галицької
провінції, а у ХХстолітті — воєводським центром Малопольщі. У XVII —XVIII ст. ст. тут проходив торговий
шлях зі Львова до гирла Дунаю. В місті крім поляків і українців проживало багато вірменських ремісників
та купців.
З 1866 року Станіслав стає важливим залізничним вузлом. З історією міста (з 1880 р.) тісно пов’язана
діяльність Івана Франка. У 1906 році в Станіславі було відкрито українську гімназію, на діяльність якої
чинився владний тиск, а на її захист став Михайло Грушевський.
В період існування Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) упродовж п’яти місяців1919 року Станіслав був її столицею.
З першим приходом радянської влади, 4 грудня 1939 року, місто стало обласним центром
Станіславської області, а в 1962 році з нагоди 300-річчя заснування Станіслава його було
перейменовано на Івано-Франківськ.
На початку національного відродження, 15 квітня 1990 року, на найвищій споруді міста (49,5 м) —
міській ратуші назавжди піднято синьо-жовтий Державний прапор України.
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1437

— Перша згадка про с. Заболоття, на
місці якого у XVII ст. виникло місто Станіслав, теперішній Івано-Франківськ.

1662

— 7 травня Станіславська фортеця та цивільне населення отримують міські привілеї за магдебурзьким правом на щоденні торги і ярмарки.

1663

— 14 серпня польський король Ян Казимир юридично підтвердив місту Станіславу самоврядування за магдебурзьким правом. Цим привілеєм був передбачений і герб міста.

1669

— 15 квітня засновник міста А. Потоцький створює колегіату, при якій відкриває академію, що була філією Краківського університету.

1672

— Завершилася реконструкція Станіславської фортеці, під час якої дерев’яні укріплення частково були замінені на цегляні.

1676

— На початку вересня турецька армія
підійшла під стіни Станіславської фортеці, спалила і
знищила східну та південну околиці, але не змогла
взяти місто штурмом.

1677

— Станіславським вірменам видано
спеціальний привілей, за яким вони виділялися в
окрему самоврядну громаду.

1680

— Галицький малий сейм назвав Станіслав
«силою всього Покуття» та «форпостом воєводства Руського». Того ж року в Станіславі побудовано арсенал.

Будинок ратуші на початку ХХ ст.
(зруйнований в роки
Перший світової війни)
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ІваноФранківськ (до 1962 року — Станіслав) є найбільшим серед 15
міст Прикарпаття. Обласний центр розташований за 30 км від початку
Українських Карпат і знаходиться на висоті 244 м над рівнем моря.
Його площа складає близько 50 кв.км, а населення міста за останні 25 років
зросло в 2,5 рази і досягає чверті мільйона осіб.
Місто зародилось на базі військового укріплення. У середині XVII ст. Стані
славській фортеці відводилася роль воєнної опори в закріпленні польського
панування на українських землях Галичини. Але згодом збудована воєнна
фортеця в межиріччі Бистриці перетворюється (з наданням у 1662 році стату
су міста) на торговий, ремісничий і культурноосвітній центр Прикарпаття.
У XIX столітті, в період австрійського панування, Станіслав був окружним і
повітовим центром провінції, а у XX столітті, в міжвоєнний польський період,
став воєводським (обласним) центром Малопольщі. За часів існування Захід
ноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) Станіслав у 1919 році впродовж
майже 5 місяців був її столицею. Відразу ж після так званого «возз’єднання»
західноукраїнських земель із УРСР у складі СРСР, 4 грудня 1939 року, місто
було проголошено обласним центром Станіславської області, яку 1962 року,
як і місто Станіслав, було перейменовано на ІваноФранківську.
У минулому, як і кожне середньовічне місто, тим більше з привілеями маг
дебурзького права, Станіслав мав свій герб, який кілька разів видозмінював
ся. В основу малюнка герба була поставлена відчинена міська брама з трьо
ма бойовими вежами. Цей сюжет в зображеннях гербів і печаток міста зберіг
ся і в наступні століття.
У XIX ст. історію міста Станіслава вивчали польські історики, зокрема
С. Баронч і А. Шарловський. Серед українських дослідників першим заціка
вився цим питанням Іван Франко. В останнє десятиріччя XX ст. успішно зай
малися вивченням історії міста професори Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника Володимир Грабовецький та Володимир Полєк,
доцент Богдан Гаврилів, краєзнавці Петро Арсенич, Михайло Головатий та ін.

Сучасна споруда
міської ратуші

1683

У середині XVII ст. польський магнат та власник тутешніх земель Андрій
Потоцький прийняв рішення про спорудження на території старовинного ук
раїнського села Заболоття фортеці. Але днем народження міста є 7 травня
1662 року, коли гарнізон Станіславської фортеці й цивільне населення отри
мали самоврядування за магдебурзьким правом, зокрема, міські привілеї та
дозвіл на щоденні торги і ярмарки. Селяни приміських сіл Княгинина, Пасіч
ної, Опришівців виконували важкі феодальні повинності на будівництві фор
теці та міста. До 1672 року завершили реконструкцію фортеці — дерев’яні
укріплення замінили на цегляні, збудували кам’яні в’їзні Галицьку і Тисме
ницьку брами в місто. На території фортеці було збудовано також перший
цивільний будинокпалац А. Потоцького, який у реконструйованому вигляді
зберігся до наших днів.
На початку вересня 1676 р. велика турецька армія підійшла під стіни Ста
ніславської фортеці, спалила і знищила східну та південну околиці, але взяти
місто штурмом не змогла. До речі, 12 вересня 1683 р. у битві з турками під
Віднем загинув найстарший син засновника міста А. Потоцького — Станіс
лав. Тіло патрона міста привезли до Станіслава і з великими почестями похо
вали в колегіальному гробівці у родинному парафіяльному костелі Потоцьких,
який був збудований в 1703 р. (нині — художній музей на майдані А. Шептиць
кого).
Уже в перші роки після надання місту магдебурзького права тут поселили
ся вірмени, що займалися ремеслами і торгівлею. У 1677 р. станіславські
вірмени одержали спеціальний привілей, за яким вони виділялися в окрему
самоврядну громаду. В місті діяв польськоукраїнський (руський суд), який,
зокрема, карав на смерть карпатських опришків, що утримувалися у підвалах
будинку по вул. Старозамковій. Остання прилюдна розправа відбулася 25
квітня 1754 р. на Ринковій площі біля ратуші, коли був страчений сподвижник
і наступник Олекси Довбуша, уродженець Надвірнянщини, один із останніх
його опришків Василь Баюрак.

— 12 вересня у битві з турками під
Віднем загинув найстарший син засновника міста
Андрія Потоцького Станіслав. Тіло поховали в колегіальному гробівці.

Колишній будинок польського
культурно"спортивного товариства
«Сокіл» (1895 р.)

Сучасна споруда
залізничного вокзалу
(пл. Привокзальна, 8)

Приміщення першого міського
залізничного вокзалу

1690

— До Станіслава прибули монахи ордену
тринітарів.

1691

— 12 вересня помер засновник міста
А. Потоцький.

1695

— Завершено будівництво другої міської
ратуші, яка проіснувала до пожежі 1868 року.

1700

— В першій половині XVIII ст. в місті править (до 1751 року) Йосип Потоцький, один з
найбільш визначних магнатів Речі Посполитої.

1702

— У місті перебував Ференцу Ракоці,
претендент на угорський престол, який у важкий
для Й. Потоцького час переховував його родину в
себе у Мукачівському замку.

1703

— В центрі міста було збудовано родинний парафіяльний костел Потоцьких (нині художній
музей на майдані Шептицького).

1707

— Місто захопили українські козаки, союзники російського царя, які на два роки (1708 р.
включно) призупинили міське самоврядування.

1711

— Місто спіткала найбільша епідемія
морової язви, що забрала із собою чимало жертв.
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1716

— 2 січня делегати ордену єзуїтів та
представники Станіславської капітули підписали
угоду, згідно якої капітула погодилася на поселення у місті єзуїтів.

1729

— Завершено будівництво костелу
єзуїтів. Однак через аварійність його довелося розібрати у 1752 році.

1732

— Зведено церкву і монастир отців тринітарів. Церква не збереглася до нашого часу,
вона згоріла під час пожежі 1868 року.

1732

— Проведено перепис населення, згідно
якого у місті мешкало 3 321 чол., із них 1 518 українців і поляків, 433 вірмени, 1 740 євреїв.

1734

— Розпочато остаточну реконструкцію
фортеці, що завершилася в середині століття.

1751

— Помирає власник міста Йосип Потоцький,
якого було поховано в родинному костелі 25 вересня.

1754

— 25 квітня на Ринковій площі біля ратуші був страчений наступник Олекси Довбуша,
уродженець села Дора опришок Василь Баюрак.

1762

— У Станіславі відновлено вірменський
мурований костел, який в 1742 р. був збудований
із дерева.

У 1706 р. під час війни між Польщею і Росією в ході Північної війни в місто
вступили і пограбували його російські війська, котрі мстили Юзефу Потоцько
му за його підтримку Карла XIІ і С. Лещинського. Вдруге місто зазнало погра
бування 1712 року під час магнатських міжусобиць, коли сюди увійшли війська
польського гетьмана Сенявського. Крім того, в місті час від часу спалахували
епідемії чуми, а в 1710 р. від тифу тут загинуло 1 332 чол., або 25 % населення.
Тому наприкінці XVIII ст. в Станіславі проживало всього 5 тис. мешканців.
У 1695 р. було завершено будівництво мурованої ратуші, розпочато бруку
вання вулиць, а в арсеналі налічувалося від 120 до 200 чавунних гармат. В
1734 р. розпочалась остаточна реконструкція фортеці, яка завершилась у
середині XVIII ст.
1728 року Станіславську академію було реорганізовано в єзуїтський коле
гіум, для якого в 1733—1743 рр. збудовано окремий будинок (нині морфоло
гічний корпус медичного університету). У Станіславі було збудовано єзуїт
ський костел (1729 р.), відновлено вірменський мурований костел (1762 р.), а
в 1743 р. єврейська община завершила будівництво синагоги. Тоді ж було засно
вано найстаріше промислове підприємство міста — пивоварний завод (1767 р.),
приміщення якого збереглося до наших днів.
26 лютого 1761 р. ключ від Станіславської брами отримує неповнолітній
Вінцент Потоцький. Містом управляє на правах опікуна Катерина Косаківська
з роду Потоцьких. Але поступово власники міста банкрутують і воно перехо
дить до державної скарбниці.
Після першого поділу Польщі 1772 р. Австрійська монархія захопила Га
личину. 25 жовтня цього ж року до Станіслава вступили австрійські стрільці.
Нова адміністрація припинила існування Станіславської фортеці. Під час своєї
поїздки по Галичині в 1783 році австрійський цісар Йосиф ІІ відвідав Станіслав,
де родина Потоцьких влаштувала йому в своєму замку урочистий прийом.
Згідно урядового універсалу, так званого «Віденського патенту» 1789 р.,
запроваджуєтся магістрат на чолі з бургомістром, водночас, графиня Коса

ківська володіла містом як своєю власністю до 1797 р. У 1801 р. в результаті
другого банкрутства власників міста Станіслав і навколишні села остаточно
перейшли у власність Австрійської держави. За розпорядженням австрійсь
кого уряду поступово до 1820 р. було розібрано укріплення фортеці, а рови
засипано і по них прокладено вулиці центральної частини міста. Цегла була
використана на спорудження будинків, а камінням були забруковані 4 площі й
24 вулиці.
Вулиці будьякого населеного пункту порівнюють із живим організмом і
справедливо називають артеріями, які є важливою інфраструктурою міста.
Спочатку в центральній укріпленій частині міста утворилася площа на
вколо ратуші, від якої були проходи до Галицької і Тисменицької фортечних
брам. В свою чергу, до передмістя вели під’їзні торговельні шляхи з інших насе
лених пунктів краю, які тут поступово забудовувалися і ставали вулицями —
Галицькою, Заболотівською, Тисменицькою і Лисецькою. В архівних докумен
тах за 1798 р. вперше повідомляється про цісарську дорогу, що вела від Ста
ніслава до Лисця (по теперішній вулиці Гетьмана Мазепи).
Відомо, що навколо фортеці, в передмістях, було збудовано не один деся
ток фільварків, цегелень, тартаків (лісопилень), млинів. В пам’яті народу, а
пізніше і на топонімічній мапі міста з’явилися вулиці Двірська (нині Хоткевича),
Млинарська (назву відновлено), Тартакова (Д. Дудаєва), Польова (С. Петлюри).
По засипаних канавах, вздовж колишнього фортечного муру, були про
кладені теперішні вулиці Січових Стрільців, Дністровська, Василіянок. Але збе
реглися історічні мікротопонімічні назви вулиць: Валова, Старозамкова, про
вулок Фортечний. На початку XX ст. до Станіслава були приєднані приміські
села — Княгинин і Софіївка. Магістрат міста назвав у 1910 р. вулицю, яка
з’єднувала вокзал зі центром, Грюнвальдською — на честь 500річчя Грюн
вальдської битви.
Більш інтенсивне найменування вулиць в першій половині XX ст., зокрема
у міжвоєнний період, спостерігається з 1920 р., коли Станіслав у період оку

Пам’ятник на честь столиці ЗУНР
в м. Івано"Франківську

1767

— Засновано найстаріше промислове
підприємство міста — пивоварний завод, приміщення якого збереглося до наших днів по
вул. Новгородській, 49.

1772

— 25 жовтня у зв’язку із переходом влади до Австро-Угорщини в Станіслав вступили
перші австрійські стрільці, що створили військовий гарнізон.

1777 — Відкрита перша в місті аптека.
1783 — Під час своєї поїздки по Галичині ав-

стрійський цісар Йосиф II відвідав Станіслав, де сім’я
Потоцьких влаштувала йому урочистий прийом.

1787

— Почав працювати пивоварний завод
— найстаріше підприємство міста.

1792

— Розроблений детальний план Станіславської фортеці, складений за участю Артура
Дреколера. У фондах Івано-Франківського краєзнавчого музею збереглася тільки його копія.

1801

— У результаті банкрутства власників
міста Потоцьких приватні маєтки Станіслава перейшли у власність Австрійської держави.

1804

— Вийшов імператорський указ про знесення мурів Станіславської фортеці. Внаслідок руйнації фортифікаційних укріплень відбулося злиття
середмістя з передмістям.

Будинок дирекції залізниць в Станіславі, де в 1919 р. перебували
міністерства Державного Секретаріату ЗУНР
(вул. Грюнвальдська, 11)
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1823

— У місті відкрилася книгарня з читальнею (нині це т. зв. «дім з колонами» на вул. Незалежності, 21).

1824

— У державній гімназії здобував середню освіту (до 1830 р.) видатний вчений-історик,
етнограф і громадський діяч Іван Вагилевич.

1830 — Створено поштову службу міста.
1836 — Почав виходити «Кур’єр Станіславсь-

кий» польською мовою (до 1883 р.).

1837

— Встановлено пам’ятник цісарю Францу І на кошти старости Мільбахера. Робота
віденського скульптора Шаллера.

1840

— У приміському с. Опришівці відкрито
утраквістичну (двомовну) початкову школу —
нині ЗОШ № 6. Збереглася хроніка школи, розпочата в кінці XIX ст.

1848

— 8—10 травня створено міську Руську
Раду, яку пізніше очолив викладач Станіславської
гімназії Остап Прокопчиць. 30 травня у Станіславі утворено окружну Руську Раду як філію Львівської Ради,
куди ввійшли 12 чоловік, що називали себе «Станіславським братством». 30 жовтня відбулося всенародне
віче українського населення міста, на якому виступав
поет і громадський діяч Антін Могильницький.

1858

— У Львові вийшла друком книга «Пам’ятки міста Станіслава» уродженця нашого міста,
історика вірменського походження Садока Баронча.

пації Галичини Польщею став воєводським центром. У 30х роках вже були
опубліковані перші картисхеми вулиць міста, що налічували майже 150 назв.
Центром освіти і культури стала Перша державна німецькопольська гімна
зія, яка була організована у 1774 р. на базі єзуїтського колегіуму. Тут із 1824
по 1830 рік здобував середню освіту видатний український письменник і вче
нийісторик, етнограф, один із засновників товариства «Руська трійця» Іван
Вагилевич.
Особливо цікаві події відбувалися у Станіславі під час революції 1848 р.,
яку в народі називали «весною народів». Українці сподівалися тоді на націо
нальне звільнення від австрійського і польського панування. 8—10 травня того
року в місті було створено Руську (Українську) Раду, яку очолив викладач Ста
ніславської гімназії Осип Прокопчиць. Наприкінці травня у місті мала місце
політична маніфістація, під час якої була створена Українська окружна рада.
2 вересня 1848 року в Станіславі почала виходити польською мовою пер
ша міська газета «Станіславський кур’єр». У 1862 р. вперше магістрат міста
організував урочистості з нагоди 200річчя надання місту Станіславу магде
бурського права.
Важливою подією в економічному розвитку міста і краю стало відкриття 1
вересня 1866 року залізниці Львів—Чернівці й започаткування руху пасажир
ських потягів через Станіслав. Того ж року почали працювати залізничні май
стерні — нині локомотиворемонтний завод.
28 вересня 1868 р. з вулиці Липової поширилася пожежа, в якій згоріло 260
будинків. У наступні роки було проведено значні будівельні роботи по відбу
дові центральної частини міста. У 1871 р. на місці згорілої ратуші зведено нову
будівлю, де на 6му ярусі було встановлено годинник, а на даху вежі ще рані
ше, у 1825 році, був вмонтований австрійський орел. В цей час було заверше
но розбирання валів і бастіонів колишньої фортеці. З північної сторони збере
жено частину валів, де впорядковано громадський сквер під назвою «Геть
манські вали». На одну з перших в місті Тисменицьку вулицю (нині Незалеж

Архітектурний ансамбль майдану Шептицького
в м. Івано"Франківську (XVII—XVIII ст.).
Праворуч — парафіяльний костел родини Потоцьких (нині художній музей)
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Барельєф єпископу
Станіславської єпархії
Митрополиту Андрею Шептицькому

ності) поступово переміщувався з площі Ринок центр міста. Тут вперше в Га
личині для освітлення вулиці встановлено газові ліхтарі (1876 р.).
У Станіславі як повітовому центрі 1871 року було засновано учительську
семінарію, яка з 1892 року розмістилася в будинку на Тринітарській площі
(тепер Старозамкова). Разом з тим, в місті не вистачало загальноосвітніх
шкіл. За даними офіційної австрійської статистики, 57 % жителів міста у 1880
році були неписьменними.
Значний вклад у піднесення національної свідомості українського насе
лення зробила заснована в 1877 р. філія товариства «Просвіта». Вона була
створена за ініціативою відомих вчених і громадських діячів Є. Желехівського
та братів Заклинських.
Влітку 1880 р. в нашому місті вперше побував Іван Франко, який провів під
час арешту червневу ніч в підвалі будинку по вул. Галицькій, 7, або в при
міщенні міської ратуші, коли у супроводі жандармів повертався з Коломиї до
рідного села Нагуєвичів. Пізніше І. Франко неодноразово приїздив до Стані
слава. 7 грудня 1884 р. він виступив на зборах Товариства українських жінок,
яке вперше створила в Станіславі українська письменниця Н. Кобринська.
Після Першої світової війни це товариство було реорганізоване в Союз украї
нок (існує і сьогодні).
Широкий відгук серед української громадськості Галичини мала діяльність
у 1898—1890 рр. політичного гуртка соціалістичного спрямування (в Стані
славській польській гімназії), в якому брали участь майбутні письменники Де
нис Лукіянович та Михайло Яцків.
20 листопада 1898 р. був урочисто видкритий пам’ятник польському по
етові Адаму Міцкевичу (до 100річчя з дня народження). Головою комітету по
будови пам’ятника став викладач місцевої гімназії Павло Брила.
Активізації українського життя в місті на початку XX ст. сприяла подвиж
ницька діяльність українського композитора і диригента Івана Біликовського,
який заснував хор «Станіславський Боян». Завдяки зусиллям першого про

Лев Бачинський — віце"президент
Національної Ради ЗУНР

1860 — У місті створено першу ощадну касу.
1862 — Магістрат міста організував урочис-

тості з нагоди святкування 200-річчя заснування
міста Станіслава.

1864

— У Станіслав прибув і до 1887 року проживав Агатон Гіллер, який був одним з керівників
польського повстання 1863—1864 рр.

1866

— 1 вересня розпочався рух пасажирських поїздів на залізниці Львів—Чернівці й перший
потяг урочисто прибув у Станіслав.

1868

— Створена міська каса ощадності —
перша фінансово-кредитна установа Станіслава,
яка до 1872 року за сумою вкладів посідала четверте місце в Галичині.
28 вересня в місті виникла велика пожежа, що почалася з центральної вулиці Липової. Згоріло 260 будинків.

1869

— У Станіславі з ініціативи братів Заклинських, мабуть, вперше відбувся вечір, присвячений Т. Шевченкові.

1870

— завершено розбирання валів і бастіонів колишньої фортеці. З північної сторони збережено частину валів, де впорядковано громадський
сквер «Гетьманські вали».

Освячення стрілецьких могил
УСС та УГА в меморіальному сквері
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1871

— На місці дерев’яної ратуші (знищеної
пожежею 1868 р.) збудовано нову будівлю, де на 5ому поверсі було встановлено годинник. Засновано
чоловічу учительську семінарію, яка з 1892 року
розмістилася в будинку на Тринітарській площі.

1875

— За кількістю мешканців Станіславський повіт посідав 22-е місце серед 74 повітів Галичини, не враховуючи Львова та Кракова.

1876

— Вперше для освітлення вулиць Станіслава встановлено газові ліхтарі.

1878

— Заснована фабрика дріжджів і спирту
Ф. Лібермана.

1879

— У Станіславі відкрито першу господарсько-промислову виставку, на якій були представлені твори різьбяра Д. Шкрібляка та інших народних майстрів Гуцульщини і Покуття.

1880

— Влітку в нашому місті не зі своєї волі вперше побував Іван Франко, який провів під час арешту
червневу ніч, можливо, у підвалі будинку по вулиці Галицькій, 7 (або у міській ратуші), коли в супроводі жандармів повертався з Коломиї до рідного села Нагуєвичі.

1883

— Іван Франко побував у нашому місті
за власним бажанням як журналіст однієї з
львівських газет.

1885

— Важлива подія у сфері духовного життя Прикарпаття — створення греко-католицької
єпархії у Станіславі.

фесійного композитора Дениса Січинського в Станіславі 1902 року було
створено першу в Галичині українську музичну школу — нині музичне учи
лище ім. Д. Січинського.
9 травня 1903 р. в Станіславі перебував видатний український композитор
Микола Лисенко, а в листопаді 1905 р. тут гастролювали знамениті українські
артисти Марія Заньковецька та Микола Садовський. В місті неодноразово
виступали видатні галицькі співаки Соломія Крушельницька та Олександр
Мишуга.
Ще більш важливою подією 1905 р., про що писав тоді відомий вчений
Михайло Грушевський, було відкриття Станіславської української гімназії, яка
була створена австрійським урядом та галицьким намісництвом на вимогу
громадськості краю.
Серед громадськополітичних діячів найбільш відомим в місті був адвокат,
посол до австрійського парламенту, Лев Бачинський, який в 1910 р. поселив
ся в Станіславі.
З історією нашого міста пов’язане ім’я Мирослава Січинського, котрий за
політичне вбивство у Львові намісника Галичини був засуджений до страти, а
потім до 20річного ув’язнення. 10 листопада 1911 р. М. Січинський втік зі
Станіславської австрійської тюрми «Діброва». Організатором втечі був Дмит
ро Вітовський, який в роки Першої світової війни став сотником Українських
січових стрільців, а пізніше військовим міністром Західноукраїнської Народ
ної Республіки (ЗУНР).
Але повернемося до історичних подій Першої світової війни. У серпніве
ресні 1914 р. австрійські війська зазнали поразки і російська армія вступила в
Галичину. В липнісерпні 1916 р. в результаті прориву російських військ під
командуванням генерала О. Брусилова в Станіслав знову прийшла російська
окупація і місто опинилося у прифронтовій смузі по р. Бистриці Солотвинській.
1 листопада 1918 р. після Листопадового зриву Українських січових
стрільців у Львові на чолі з Д. Вітовським влада перейшла до рук Української

1886

Національної Ради (УНР), яку підтримали українські війська у Станіславі. Після
проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) в ході україн
ськопольської війни війська Української Галицької армії (УГА) змушені були
залишити Львів, Тернопіль, і уряд ЗУНР переїхав в кінці грудня 1918 р. до Ста
ніслава. Сюди, до тимчасової столиці ЗУНР, приїхав її президент — доктор
Євген Петрушевич. Зі січня 1919 р. Українська Національна Рада ЗУНР у Ста
ніславі схвалила історичний Універсал про злуку з Українською Народною Рес
публікою (УНР). Делегацію ЗУНР в Києві очолив відомий громадськополітич
ний діяч, віцепрезидент Лев Бачинський. 22 січня 1919 р. на Софіївській площі
в Києві Директорія УНР за участю представників уряду ЗУНР із м. Станіслава
проголосила Акт злуки всіх земель в єдину соборну Українську державу.
В умовах демократичної діяльності уряду ЗУНР, який 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
Галичини (з 1923 р. — КПЗУ), а 30—31 березня в Станіславі було проведено
І з’їзд Робітничоселянського союзу. Тоді ж було засновано опозиційну до уря
ду ЗУНР газету «Республіканець», редактором якої став житель м. Станіслава
Д. Дем’янчук. 5—8 квітня 1919 р. в нашому місті перебував дорогою на еміг
рацію до Австрії видатний український історик і політичний діяч Михайло Гру
шевський.
Весною 1919 р. продовжували наступ польські війська, підтримані армією
генерала Галлєра. 24 травня відбулося повстання бойовиків польської військо
вої організації в Станіславі й уряд ЗУНР змушений був відступити разом з УГА
на Східну Україну.
Після остаточної окупації Прикарпаття військами Польщі за новим адміні
стративним поділом Станіслав став воєводським центром, до якого були при
єднані приміські села КнягининГірка та КнягининКолонія. В місті було тоді
4 475 будинків. У Станіславі в міжвоєнний період діяло 18 підприємств, на
яких працювало всього 950 робітників із 60 тисяч мешканців обласного цент

— 10 січня відбувся урочистий в’їзд та інтронізація першого єпископа в Станіславі Ю. Пелеша.

Пам’ятник Адаму Міцкевичу

Горельєф головному провідникові
ОУН Степану Бандері,
вікритий 17 жовтня 1999 року

Горельєф засновнику і провіднику
ОУН полковнику Коновальцю,
встановлений у 1998 році

1887

— У нашому місті побачила світ книга
польською мовою Алоїза Шарловського «Станіслав і повіт Станіславський під оглядом історичним
та географічно-статистичним».

1891

— У грудні в Станіславі збудовано
польський професійний театр ім. О. Фредри (нині
обласна філармонія).

1892

— Іван Франко і Михайло Павлик, як лідери радикальної партії, провели в Станіславі народне
віче, де відстоювали загальне виборче право.

1894

— На початку червня в місті почала працювати перша телефонна станція на 12 абонентів,
що на початку XX ст. вже мала міжміський зв’язок.
За рішенням міської ради на тодішній околиці
міста по вул. Галицькій відкрилася торговиця, де
кожного четверга проводився ярмарок.

1895

— Відбувся перший страйк будівельників
Станіслава. Арештовано 30 робітників.

1896

— 6 жовтня прийнято рішення про запровадження у місті трамвайного руху. Однак через
брак коштів проектні роботи з його впровадження
призупинилися.

1897

— Вокзал, а пізніше й окремі будинки
отримали автономне електричне освітлення.
Відбулася перша демонстрація ігрового кіно.
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1898

— 20 листопада в центрі міста встановлено пам’ятник Адаму Міцкевичу (до 100-річчя з
дня народження). Головою комітету зведення пам’ятника був викладач Станіславської гімназії
Павло Брила (1852—1903).

1899

— Відбулася інтронізація Станіславського єпископа А. Шептицького.

1903

— 9 грудня проїздом до Коломиї у місті
зупинився на декілька годин видатний український
композитор Микола Лисенко.

1904

— 16 квітня єпископом-ординарієм
Станіславської єпархії іменовано о. Григорія Хомишина.

1905

— На вимогу української громадськості
австрійський уряд та галицьке намісництво дали
згоду на відкриття Станіславської української
гімназії.

1906

— Під залізничним переїздом, що на
вул. Вовчинецькій, споруджено перший у місті тунель, який використовується для проїзду транспорту по сьогоднішній день.

1911

— У с. Вовчинець з ініціативи «Просвіти» відкрито один з перших пам’ятників Т.
Шевченкові. 10 листопада із Станіславської австрійської тюрми «Діброва» здійснив втечу студент Мирослав Січинський, який за політичне
вбивство намісника Галичини був засуджений до
20-річного ув’язнення.

Меморіальний цвинтар воїнів
Другої світової війни
в м. Івано"Франківську
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ру. Крім того, у місті проживало понад тисячу ремісників, але з них лише 91
українець.
На початку 30х років магістрат Станіслава організував відбудову зруйно
ваної в роки Першої світової війни ратуші, яку було збудовано у стилі конструк
тивізму і модерну, а також приміщення пошти в центрі міста. У 1932 р., за
статистичними даними, в місті діяло 1 565 торговельних фірм, з яких лише 55
належало українським власникам. Щороку відбувалися 4 великі ярмарки, а
щочетверга — місцеві торги.
Серед культурноосвітніх подій цього періоду привертає увагу видання в
Станіславі протягом 1930—1935 рр. трьох томів «Загальної української ен
циклопедії», а також повідомлення за 1929 р. про поповнення фондів музею
Станіславської духовної семінарії 810 експонатами, серед яких були старо
друки, рукописи, археологічні пам’ятки Галицької княжої доби.
На початку Другої світової війни після вступу регулярних частин Червоної
армії до Станіслава, вже 23 вересня 1939 р. було проведено перше засідання
міської управи, на якому створено радянські виконавчі органи місцевої влади.
У місті було відкрито низку українських середніх шкіл, засновано 1940 року
перший на Прикарпатті ВУЗ — Станіславський учительський інститут (нині
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника). У 1940 році в
Станіславі було створено Гуцульський ансамбль пісні і танцю, а 1 травня на
базі Покутського музею відкрито теперішній ІваноФранківський краєзнавчий
музей.
Але ці певні здобутки були затьмарені репресивними діями органів НКВС,
котрі почали арешти кращих представників української інтелігенції, яких зви
нувачували в націоналізмі. У 1941 р. був арештований і ув’язнений в Стані
славській тюрмі батько Степана Бандери (священик грекокатолицької церк
ви) Андрій Бандера. У цій тюрмі напередодні радянськонімецької війни були
розстріляні сотні політичних в’язнів, яких більшовики не встигли до приходу
німецькофашистських загарбників переправити до Сибіру. Влітку 1941 р. роз
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стріляні жертви під покровом ночі були вивезені й таємно закопані на околиці
обласного центру в сумнозвісному нині Дем’яновому Лазі. Лише 29 жовтня
1989 р. тут за участю багатьох десятків тисяч жителів ІваноФранківська і
Прикарпаття, відбулося урочисте перепоховання жертв сталінських репресій.
22 червня 1941 року, на початку радянськонімецької війни, ворожі літаки
бомбардували залізничний вокзал, а вже 2 липня місто було окуповане фаши
стськими загарбниками, які відразу почали вводити так званий «новий поря
док». Вони спочатку зруйнували в міському парку пам’ятник на честь 500
річчя Грюнвальдської битви (встановлений у 1910 р.), а потім гестапо взялося
за створення в місті таборів смерті, в яких за три роки окупації загинуло 127
тисяч чоловік, в основному мирного населення. Через так звану біржу праці в
Німеччину на примусові роботи було вивезено зі Станіслава майже 18 тисяч
осіб. За розпорядженням шефа Станіславського гестапо полковника Ганса
Крігера у вересні 1941 року було розстріляно 9 членів проводу ОУН, заареш
товано Василя Бандеру (загинув у концтаборі «Освенцім») і його вагітну дру
жину Марію ВознякБандеру.
Ще одна сумна подія відбулася у неділю 14 листопада 1943 р. в міському
українському театрі ім. Івана Франка, коли під час вистави оперети «Шаріка»
гестапо арештувало 140 глядачів. 27 заручників після короткого суду були
розстріляні 17 листопада під стіною єврейської божниці. Очевидець цієї тра
гедії Василь Яшан з сумом згадував: «Під час розстрілу всі в’язні поводились
поважно і гідно. Майже всі молились, дехто кидав оклик «Слава Україні!», дех
то наспівував наш національний гімн і з його звуками загинули».
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.
Відразу ж після війни розпочалася відбудова зруйнованого народного го
сподарства. З метою встановлення кількості людських жертв та розмірів на
несених економічних збитків була створена Станіславська обласна надзви

28 серпня 2003 р. відбулося
відкриття пам’ятника «Борцям
за волю України» в с. Опришівці

1914

— Найбільш масово і урочисто громадськість міста і краю відзначала 100-річчя з дня
народження Кобзаря. На другий день (10 березня)
було відкрито бюст та пам’ятну дошку Т. Шевченкові.

1918

— Влітку і восени у Станіславі та в інших
містах Прикарпаття відбулися народні віча. 16 листопада українськими вояками на подвір’ї казарми
95-го полку в Станіславі була прийнята присяга на
вірність Українській державі (ЗУНР).

1919

— З 1 січня до травня Станіслав став столицею Західноукраїнської Народної Республіки,
президентом якої був доктор Євген Петрушевич.
3-го січня Українська Національна Рада ЗУНРу в
Станіславі схвалила історичний Універсал про злуку
з Українською Народною Республікою (УНР). 26
лютого в Станіславі відбувся урочистий прийом на
честь головного отамана С. Петлюри.

1921

— Станіслав став воєводським (обласним) центром. У місті налічувалося 4 475 будинків.

1927

— 15 вересня під час гастролей українського театру ім. Тобілевича в місті виступала видатна українська співачка Соломія Крушельницька.

1928

— Розпочалося будівництво четвертої за
ліком ратуші (попередня була зруйнована у роки
війни).
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1934

— 23—27 червня відбувся І Світовий
жіночий конгрес, в якому взяли участь С. Русова,
М. Рудницька та О. Кисілевська.

1939

— 17 вересня радянський уряд прийняв
рішення перетнути кордони Польщі, а 18 вересня
війська Червоної армії зайняли Станіслав.

1940

— 1 травня на базі Покутського музею
відкрито сучасний Івано-Франківський обласний
краєзнавчий музей. 1 березня розпочав діяльність
перший на Прикарпатті ВУЗ — Станіславський
учительський інститут (тепер Прикарпатський університет).

1941

— 2 липня місто було окуповане німецькими загарбниками. 12 липня відбулося святкове
проголошення відновлення Української держави
за участю єпископа Г. Хомишина. Німецько-фашистські загарбники зруйнували пам’ятник на
честь 500-річчя Грюнвальдської битви (встановлений у 1910 р.).

1943

— 23 травня на громадські кошти в
центрі міста споруджено пам’ятник на могилі композитора Дениса Січинського (скульптор Михайло
Зорій). 14 листопада у театрі ім. І. Франка під час
прем’єри вистави «Шаріка» гестапо заарештувало
140 чоловіків, з них 27 після катування були розстріляні.

1945

— Відкрито Івано-Франківський медичний інститут (нині — університет).

Катедральний собор
Святого Воскресіння
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чайна державна комісія із розслідування злодіянь німецькофашистських за
гарбників. Серед промислових підприємств міста повністю був зруйнований
паровозоремонтний завод, а зпоміж навчальних закладів спалений головний
корпус учительського інституту.
Післявоєнне життя в місті поступово налагоджувалось. У 1945 р. було
відкрито медичний інститут (нині — університет), а 1947 року для підготовки
столярів художніх меблів створене училище, яке нині реорганізоване у Вище
художньотехнічне училище № 3.
У 1954 р. розпочато газифікацію міських квартир природним газом, а тро
хи пізніше — будівництво першого житлового мікрорайону по вул. Московській
(нині — Бельведерська).
У наступні десятиліття історична хроніка обласного центру насичена поді
ями соціальноекономічного розвитку. Серед них варто виділити споруджен
ня 1962 року на південній околиці міста в Опришівцях нового приміщення аеро
порту, яке повністю перебудоване в 1990 році. У 1967 р. було відкрито третій
ВУЗ міста — ІваноФранківський інститут нафти і газу, нині технічний універ
ситет.
В політичному плані, не дивлячись на важкий ідеологічний комуністичний
пресинг, національно свідомі жителі міста виступали проти командноадміні
стративної тоталітарної радянської системи. Так, в 1965 р. органи КДБ за
арештували за антирадянську діяльність правозахисника і дисидента Вален
тина Мороза, який працював викладачем педінституту. З тієї самої причини
був звільнений з роботи викладач цього ж ВУЗу Петро Арсенич. Було репресо
вано відомого українського художника Опанаса Заливаху.
У травні 1965 р. надійшло цікаве повідомлення про те, що після багаторі
чної підготовки в українській діаспорі прийнято рішення про публікацію «Аль
манаху Станиславівської землі», перший том якого вийшов 1975 року.
Серед культурної хроніки міста початку 80х років привертає увагу подія,
пов’язана з відкриттям 16 травня 1990 р. на базі нинішнього Прикапатського
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національного університету ім. В. Стефаника музею історії освіти Прикарпат
тя, якому 1983 року присвоєнно звання «Народний».
Перебудовчі демократичні процеси реально почали реалізовуватися в ду
ховному житті українців Прикарпаття лише в 1989—1990 рр. Восени 1989 р. в
обласному центрі створюються осередки Народного Руху України за перебу
дову. 14 жовтня 1989 р. в ІваноФранківську відбулася установча конференція
обласного товариства «Меморіал». В січні 1990 р. уперше в місті в новітні
часи був піднятий на Вічевому майдані український національний прапор. 13
травня 1990 р. вийшов перший номер газети «Галичина», що стала первістком
демократичної преси Прикарпаття періоду національного відродження.
Найважливішою подією в новітній історії міста є проведення тут 26 червня
1992 р. з ініціативи Братства УПА обласної наукової конференції, присвяченої
50річчю створення Української повстанської армії (УПА).
6 січня 1993 р. в наше місто прибув Президент України Леонід Кравчук,
який взяв участь у презентації Прикарпатського університету ім. Василя Сте
фаника. Нині тут працюють 790 викладачів, серед яких ректор Б. К. Остафій
чук, 67 докторів наук, професорів, 434 кандидати наук, доценти. Всього в об
ласному центрі діє 6 вищих навчальних закладів.
Треті демократичні вибори в місті відбулися 29 березня 1998 року, на яких
головою міста був обраний Зиновій Шкутяк, а на останніх 2006 року — Віктор
Анушкевичус. Є сподівання, що через реформування економіки наше місто
буде далі розвиватися і залишиться на позиціях найбільшого після Львова
адміністративного, економічного і культурного центру на західноукраїнських
землях.
Важлива увага приділяється збереженню історикокультурної спадщини.
З цього приводу міський голова Зиновій Шкутяк у березні 2001 р. на XVI сесії
міськради повідомив: «Наше завдання є розбудувати ІваноФранківськ, при
множити багатство архітектури. Розроблена «Програма ремонтнореставра
ційних робіт та благоустрою історикоархітектурної заповідної території міста

— 6 квітня у Княгинині від рук енкаведистів загинули члени відділу пропаганди надрайонного проводу ОУН В. Гросберг, Г. Соколовська і
Г. Сміжак. 14 жовтня 1995 року освячено барельєф
героїв на спорудженій тут скорботній стіні.

Надгробний пам’ятник
композитору Денису Січинському
в Меморіальному сквері

Пам’ятник Т. Г. Шевченку
в приміському с. Вовчинець — один
із перших на Прикапатті (1911 р.)

Пам’ятник В. Стефанику
на подвір’ї Прикарпатського
національного університету

1954

— Розпочато газифікацію міських квартир природним газом.

1955

— 12 червня обласна преса повідомила
про відкриття «Станіславського моря» (нині
міського озера).

1959

— У капітально відбудованій міській ратуші відкрито обласний краєзнавчий музей.
У травні здійснено перший пасажирський політ екіпажу літака ІЛ-12 за маршрутом Станіслав—Москва.

1962

— На південній околиці міста, в Опришівцях, збудовано нове приміщення аеропорту, яке
було повністю перебудоване в 1990 р.

1967

— Відкрито Івано-Франківський інститут
нафти і газу.

1975

— 24 грудня будівельники здали в експлуатацію найбільший в місті готель «Україна»
(нині — «Надія»).

1980

— 18 травня відкрито Івано-Франківський художній музей.
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1988

— 24 вересня в Івано-Франківську на
106-му році життя померла репресована письменниця і громадська діячка Ольга Дучимінська (нар.
8.06.1883 р.).

1989

— 29 жовтня в Дем’яновому Лазу з ініціативи «Меморіалу» було організовано урочисте перепоховання жертв сталінських репресій 1941 року.

1990

— 21 січня за ініціативою НРУ від колишньої столиці ЗУНР (теперішній Івано-Франківськ)
до Києва простягнувся живий ланцюг єднання,
присвячений 71-ій річниці проголошення злуки.
Лауреатом Шевченківської премії став письменник Степан Пушик.

1991

— 19—28 січня пройшли урочистості до
Дня соборності України. 13 квітня в катедральному
соборі відбулася Архієрейська Вечірня з нагоди
прибуття на Прикарпаття уродженця Долини, глави УГКЦ, Блаженнішого Мирослава Івана Кардинала Любачівського. 1 липня розпочато трансляції
перших передач Івано-Франківського міського
телебачення (студія «Канал-402»).

1993

— 30 травня на фасаді Святовоскресінського катедрального собору відкрито барельєф
Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького, який був
єпископом-ординарієм Станіславської єпархії в
1899—1900 роках. 16 серпня в Івано-Франківську
розпочав роботу І Світовий конгрес гуцулів. У
Вроцлаві польський автор Лешек Вежейський видав у світ 2-тисячним тиражем книгу нарисів «Станіславів — град Ревери».

ІваноФранківська на 2000—2010 роки». Виконана значна робота з підго
товки до реконструкції благоустрою міста: завершено коригування генераль
ного плану його розвитку, розроблено проект реконструкції майдану Шеп
тицького, будівництва ротонд на відзначення 2000ліття Різдва Христового,
проект пішохідної частини вул. Незалежності та Вічового майдану, Євро
пейської площі, пішохідної зони (продовження вул. І. Франка) та меморіаль
ного скверу по вул. С. Бандери. Виготовлено проектну документацію з благо
устрою та відновлення парків, скверів, зелених зон, реконструкції бастіону та
прилеглої до Фортечного провулку території, благоустрою прилеглої до уні
вермагу «Прикарпаття» території».
Нині ІваноФранківськ має розгалужену інфраструктуру шляхів сполучен
ня, а в самому місті та приміських селах налічується 517 вулиць. За останні 2
роки повністю відновлені Привокзальна площа та площа Ринок в історичній
центральній частині міста, де реставровано приміщення ратуші та полагод
жено годинник з курантами.
В обласному центрі збудовано десятки заводів і фабрик, зосереджено
3 259 малих підприємств недержавного сектора. Для підприємств державної
і колективної власності, які переважають, характерні негативні тенденції, що
пояснюється загальним економічним станом України. Тому залишається надія
на розвиток місцевого економічного потенціалу та дієвість реформ, які успіш
но запроваджує міський голова Віктор Анушкевичус.
В місті, крім шести ВУЗів, працюють 37 шкіл, гімназій, коледжів, ліцеїв,
профтехучилищ. Не дивлячись на економічні та фінансові труднощі, демокра
тичні сили міста доклали чимало зусиль для відкриття першої в обласному
центрі української гімназії, яка в лютому 1994 р. святкувала входини до нового
приміщення в Пасічній, що збудували словацькі будівельники. Відкрито також
школуліцей при технічному університеті нафти і газу.
Культурнопросвітницьке обслуговування населення в місті здійснюють
17 бібліотек, муніципальний центр дозвілля, 2 Народних доми, 3 дитячі му

зичні школи, художня школа, обласна філармонія, театр ляльок ім. М. Підгірян
ки, музичне училище ім. Д. Січинського, обласний Народний дім «Просвіта». У
місті в 1981 р. збудоване краще в Україні приміщення музичнодраматичного
театру ім. І. Я. Франка, а наукова обласна бібліотека ім. І. Я. Франка має
книжковий фонд, який перевищує 500 тис. екземплярів. Крім того, в місті
функціонує понад 20 державних та громадських музеїв, серед яких наймолод
шим є створений і відкритий 14 жовтня 1998 року Музей визвольних змагань
Прикарпатського краю. В листопаді цього ж року відбулася посвята дзвіниці
меморіального комплексу «Дем’янів Лаз», який є філіалом музею. Експозиція
новітнього музею висвітлює національновизвольну боротьбу українського
народу з найдавніших часів до наших днів.
Матеріал підготував
кандидат історичних наук, доцент,
заслужений працівник культури України,
голова Івано"Франківської організації
Всеукраїнської спілки краєзнавців,
головний історик м. Івано"Франківська
Богдан Гаврилів

1995

— 21 січня в Прикарпатському університеті відкрито пам’ятник Василю Стефанику (скульптор Емануїл Мисько). 9 березня лауреатом Державної премії України імені Т. Шевченка став художник Опанас Заливаха. 26 серпня в обласному
центрі урочисто відкрито пам’ятник І. Франкові.

1996

— 23 грудня засновано видавництво і
друкарню «Нова зоря».

1997

— У січні на Івано-Франківському локомотиворемонтному заводі виготовлено дослідний
зразок першої української дрезини. 22 грудня з
ініціативи отця-мітрата Миколи Сімкайла при катедральному соборі св. Воскресіння урочисто
відкрито й освячено нову будівлю — благодійнокатехітичний центр УГКЦ.

1998

— У березні мером міста був обраний
Зиновій Шкутяк, що працював на цій посаді до
2006 р. (нині є народним депутатом Верховної Ради
України).

2006

— Навесні головою міста обраний Віктор
Анушкевичус, який авторитетно заявив, що найближчим часом Івано-Франківськ буде відповідати європейським стадартам.

Будинок готелю «Дністер», колишня
резиденція уряду ЗУНР

Обласний музично"драматичний театр ім. І. Я. Франка
на вул. Незалежності
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САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
ПРИКАРПАТТЯ:
ДУХОВНО–МИСТЕЦЬКИЙ ФЕНОМЕН
ГУЦУЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ

Коли обраний народ мандрував пустелею до обітованої землі, Мойсей за
наказом Бога вибудував скинію заповіту, в якій йому Всевишній проголошував
Свою волю. Це був першовзірець прекрасної святині, яку значно пізніше звели
у святому місті Єрусалимі. Цар Соломон, виконуючи наміри свого батька,
царя Давида, збудував славний Єрусалимський храм — найсвятіше місце куль'
ту єдиного Бога та перлину стародавнього світу, яка, на жаль, була знищена
вавилонським володарем Навуходоносором. Після повернення євреїв з не'
волі, храм було відбудовано, але тоді, коли молодше покоління захоплювало'
ся ним, старше плакало, оскільки «друга» святиня не рівнялася красою
«першій», яку вони ще пам’ятали.
Храми завжди поділяють долю народів, які їх звели на славу Господу. Сак'
ральні будівлі призначені не лише для зібрання вірних на молитву, але й реп'
резентують визнання віри та вірності Богові, виявляють геній своїх творців.
Європейську культуру не можливо уявити без базиліки Святого Петра в Римі,
Софії Київської, собору Паризької Богоматері, Кельнської катедри, Вестмін'
стерського абатства, замку'монастиря Ескоріал в Іспанії тощо.
Ця неперевершена культура, основним джерелом натхнення якої була
християнська релігія, виразно присутня і на Прикарпатті, котре протягом
століть спіткало чимало болісних випробувань.
Неповторним феноменом світового сакрального мистецтва є гуцульська
сакральна архітектура. Ґенеза гуцульської церкви (як і походження форм сак'
ральної архітектури сусідніх із Гуцульщиною карпатських етнографічних груп)
до сьогодні не є з’ясованою.
Храми гуцульського типу, поряд із бойківським та лемківським, характе'
ризуються своєрідним архітектурним стилем, що відрізняється від поширеної
тридільної схеми: бабинець, нава, захристія.
Походження цієї групи церков виводили, зокрема, з гори Афон або від
Межигірського монастиря під Києвом, звідки взірець із трибічно замкнутими
боковими раменами хреста, а також із захристією міг бути запозиченим на

Церква Різдва у смт Ворохті (XVII ст.).
Худ. Зиновій Соколовський

Богородиця
(1773 р.).
Гуцульщина, с. Космач
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Церква Святого Духа
в м. Рогатині.
Іконостас (XVI ст.)

початку XVII ст. православним монастирем поблизу с. Маняви. Походження
хрестоподібної в плані форми пов’язували із мурованою архітектурою Вірменії,
звідки її могли принести на Русь через Захід. Існує також версія, що першо'
зразками гуцульської церкви могли бути муровані однобанні храми XIII і XIV
століть у містах Галичі, Львові, Перемишлі.
Варто відзначити, що поняття «гуцульська церква» («церква гуцульського
типу») є досить умовним, оскільки її просторова форма (хрестоподібний план,
звінчана конструкція, одна, рідше — три, п’ять порівняно рівних бань) вихо'
дить поза географічні межі Гуцульщини. Не дивним буде зустріти гуцульську
церкву, наприклад, у Коломиї, Делятині, Білих та Чорних Ославах, Бистриці
(Рафайловій) тощо.
Переважна більшість існуючих зараз гуцульських церков з’явилися в пері'
од від другої половини XVIII до XIX ст. Здебільшого це другі або й треті храми,
що стоять на місці зведених раніше.
Важливим був вибір місця будівництва майбутньої церкви. Її зводили в центрі
села, в долинах, у сухому місці, часто на невеликих пагорбах, інколи на схи'
лах безпосередньо над долиною й шляхом. Більшість храмів були орієнтовані
на схід, але не завжди (наприклад, у м. Коломиї — після ймовірної перебудови
на початку XVIII ст.).
У храмовому комплексі переважно була дзвіниця, зазвичай звершеної
форми, яка була розташована на одному з кутів церковного подвір’я. Винят'
ком є церкви Буковинської Гуцульщини, котрі або не мають окремо розташо'
ваної дзвіниці, або оздоблені зведеною ширмовою дзвіницею. Зрідка ширмові
дзвіниці трапляються і на Галицькій Гуцульщині.
У межах церковного подвір’я часто знаходиться меморіальний хрест, а
також колодязь. Вздовж загорожі з боку дороги будувалися придорожні кап'
лички.
Основою в плані гуцульського храму є хрест, переважно видовжений. Ос'
новним елементом, що формує систему планування, вважається квадрат, що

утворюється перетином рамен хреста, який називається навою або зрубом.
Від заходу із навою просторово поєднаний через поперечну арку бабинець.
Аналогічно поєднані з навою також вівтар (у східній частині) та бічні рамена —
притвори, котрі утворюють вісь північ'південь, зрівноважуючи просторову схе'
му споруди. Над схрещуванням рамен хреста підноситься восьмигранний
барабан (вісімка), який формує основу під простий псевдокупол (шатровий
купол) закінченої конструкції.
Існують храми, де центральний зруб має сторони довші, ніж квадратні в
плані рамена хреста, що добре видно зовні. Це формує просторову форму, в
якій серединний квадрат є виразно більшим від чотирьох квадратів, що приля'
гають до його сторін. Церкви такого типу домінують у західній частині Гуцуль'
щини, зокрема над рікою Прут. Такими є храми у Делятині, Дорі, Зеленій,
Білих Ославах, Татарові, Микуличині, Ворохті тощо.
Іншою групою храмів є церкви Буковинської Гуцульщини: переважно
тридільні (а не хрестоподібні), часто трибанні, що походять з другої половини
ХІХ ст. Натомість порівняно нечисленними є храми, плани яких фактично на'
ближаються до рівнораменного хреста. Вони зосереджені у приграничній по'
кутсько'гуцульській смузі, головно на південь від лінії Прута. До найвідоміших
належать церкви в Коломиї (т. зв. цвинтарна), сучасний план якої датується,
мабуть, від перебудови в 1709 році; у Вербіжі та Рожнові (обидві — п’ятибанні),
у Стопчатові (трибанна).
До ХІХ ст. церкви зводилися здебільшого невеликих розмірів. Основним
модулем була, очевидно, десятикратність застосовуваної будівельної міри —
ліктя (близько 46 см), оскільки сторони найдавніших навових зрубів «оберта'
ються» навколо міри 4,5 м. До таких належать стара церква у Ворохті, церкви
у Ямній, Черганівці, Ясіні, Слобідці.
Лише у ХІХ ст. спостерігається значне збільшення розмірів зрубів при од'
ночасному збереженні основних його пропорцій. До цього періоду належить і
зміна розмірів осі схід'захід (закладанням довших, ніж раніше, бабинців) че'

Розп’яття з пристоячими
Богородицею та Іваном Богословом
(1750 р.). Надвірнянщина

Христос Пантократор (1773 р.).
Гуцульщина, с. Космач
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рез збільшення кількості вірних та економічні можливості сільських ґмін, що
виступали інвесторами. Задля зрівноваження композиції видовжувалися та'
кож розміри вівтарів. Окрім цього, за самими вівтарями почали з’являтися
додаткові приміщення: від півдня — ризниця (дияконіон, де зберігаються ризи,
літургійні книги, свічки, вино і хліб для найближчої літургії), а від півночі —
протесіс (для зберігання Святих Дарів і різноманітних літургійних предметів).
У старих церквах ці приміщення якщо й були, то по сторонах вівтарного зрубу,
часто вони добудовувалися пізніше.
Бічні рамена в церквах із видовженим планом побудови набували сплюще'
ного вигляду, розмірами наближеного до двох квадратів, що створювало вра'
ження видовженої форми. Такі храми домінують у середній частині Гуцульщи'
ни. Вони становлять найчисленнішу групу серед усіх типів планів гуцульських
церков і бувають одно', зрідка — три' або й навіть п’ятибанні.
У ХІХ ст. також спостерігається видовження давніх бабинців. При цьому,
забравши фронтальну стіну, спереду прилаштовували додатковий модуль за
шириною, прирівнюваною до первісної ширини нави. Подібне можна спостері'
гати, наприклад, у Черганівці, а також у кількох церквах зі збільшеним квадра'
том навового зруба в західній частині Гуцульщини: у Зеленій, Делятині, Дорі.
Розміри церков на Гуцульщині збільшилися настільки, що навові зруби
найкрупніших храмів сягають довжини сторін, що перевищує 9 м (20 ліктів),
завдяки чому в серединному квадраті вдалося б повністю розмістити най'
менші з гуцульських церков. До найбільших належать храми в Соколівці, Ко'
сові (Монастирисько і Москалівка), Космачі, Верхньому Ясенові й Пістині.
Для побудови стін використовували хвойне дерево, найкраще та найста'
ріше, яке заготовляли взимку. Застосовували матеріал найбільших розмірів.
Підвалини клали з брусів, під які на кутах ставили каміння, а пізніше робили
підмурівку. В наш час можна побачити кам’яну підмурівку зі старанно обтеса'
ного каміння або цегли (навіть порожнистої). У буковинських церквах підвали'
ни були, крім того, прикриті дашками.
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Монстранція
(1850 р.)

Стіни робили у звінчаній конструкції навипуск (із залишками), найчастіше
із половинок колод'протесів, котрі вкладали гладкою стороною досередини
споруди, подібно як у хатах. Дуже зрідка, в старих церквах, наприклад, у Во'
рохті, Ясіні, будували зруб із брусів.
Гуцульські церкви, що збереглися до нашого часу, були побудовані пере'
важно місцевими теслями, які професійно займалися цією справою. Проте
їхні прізвища майже не збереглися. Відомо лише, що протягом ХІХ—ХХ століть
це були ремісники, котрі походили із гуцульських сіл або гуцульсько'покутсь'
кого пограниччя. Очевидно, що будівничі працювали групами, члени яких мог'
ли походити з одного села, ба навіть однієї родини. Згадується, наприклад,
прізвище Ковбчук (Герасим із Бабина та Лесь з Яворова). Отже, Яворів і Бабин
були селами, з яких походило найбільше майстрів і теслярів.
Дахи над раменами хреста будували двоспадні, із дашками на верхівках
або ж напіввершинні. Зазвичай використовували кроквенну конструкцію, а
також яткову з кроквами, спертими на останній балці зрубу. На квадратному в
плані навовому зрубі встановлювали восьмигранний барабан, часто розміра'
ми менший, ніж нижчий зруб. Перехід від одного до другого відбувався за до'
помогою карнизів.
Восьмигранні, розташовані на барабані шатрові куполи робили, як вінцеві
або як сферичні псевдокуполи (інколи сплющені) з вищими кроквенними да'
хами на них. Часто в нижній частині купола чи на рівні барабана монтували
типові схрещування, дерев’яні стяги (перехрестє).
Зруб куполів найчастіше був продовженням барабана над навою, зрідка
куполи закладали на ламаному зрубі. Над бабинцем та іншими раменами хре'
ста закладали балкове перекриття, зрідка несправжньо колибово'склепінчасте.
А під ним поперечне перекриття. Деколи, окрім них, робили також повздовжні
перекриття з огляду на значне розпірне навантаження у верхній частині зрубу.
По краях гребенів даху, при верхівках дахів рамен хреста, розміщували
«сліпі» ліхтарики з куполками, спочатку дерев’яні, покриті гонтою, а в наш час

Різдво Богородиці
(XVII ст.).
Бойківщина

Святий Онуфрій
(XVIII ст.).
Рогатинщина

Христос Пантократор
(1630—1640 рр.).
Рогатинщина, с. Воскресінці
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Церква Благовіщення
в Коломиї (1587 р.).
Худ. Зиновій Соколовський

переважно оббиті бляхою. Часто це були лише маківки. Подібні «сліпі» ліхтарі
з куполками знаходяться на верхівках шатрових куполів. Усі куполки звінчува'
ли коштовними, кутими хрестами, що представляють самобутні взірці як з
точки зору мистецтва, так і релігійної символіки.
Опоясуючі дашки знаходяться на висоті близько двох метрів. Вони при'
лаштовані на коротких кроквах, що лежать на лежнях, які оперті на балках
вінця, висунутих замками довжиною до двох метрів.
У давнину дахи, а також куполи храмів, покривали гонтою, прикріпленою
до лат. Закінчення гонти інколи обрізали в формі трикутника. Подібний вигляд
мають оздоблення гребенів даху.
Вікна були загалом простокутними, вертикальними (у давніх храмах набли'
жалися формою до квадрата), рідше — чотирикамерними, а в нових церквах —
навіть 12—15'камерними; вони переважно не відкривалися. У новіших сакраль'
них спорудах трапляються вікна з внутрішніми поділами верхньої частини у
формі повної або неповної дуги, накладеної на звичну багатосітчасту решітку.
Окрім вікон у пастофоріях (знаходяться вони також на рівні верхньоопасання),
а також у стінах барабана. На вікнах, що розміщувалися низько над землею,
часто із середини, в свій час була накладена решітка ковальської роботи.
Входів до церкви звично було два, які розташовувалися із заходу та півдня,
інколи у церквах ХХ ст. траплялися й з північної сторони. Окрім цього, зазвичай
були двері до захристії.
Двері садилися у прості рами. У давніших церквах вони були однокрильни'
ми, з дощок, подекуди у формі ромба.
Первісно дерев’яна сакральна архітектура була досить простою з мис'
тецької точки зору. Зовнішнє декорування торкалося лише конструкційних
елементів. Це стосується як найдавніших храмів XVIII ст., так і кінця ХІХ'почат'
ку ХХ століть. Правда, з часом вигляд самих форм змінювався. Особливо ми'
стецькими є хрести на банях і маківки — майстерно виготовлені, ковальської
роботи, з різноманітною імпровізацією.

Розпис зовнішніх стін в основному сучасний, зроблений олійними фарба'
ми. Переважає зелений колір, а також жовтий, коричневий, блакитний. Сьо'
годні спостерігається зменшення ролі зовнішнього розпису церков, натомість
почастішало покриття їх декоративною бляхою.
Зате пишний інтер’єр є повною протилежністю зовнішній скромності.
Конструкційні елементи усередині церкви зазвичай не містять декора'
тивних деталей, незважаючи на нечисленні профільовані фрагменти дуг, що
утворені на стику почергових функціональних частин будівлі: бабинця і нави,
нави і бічних рамен. Інколи пілястр (наріжник) нави на стику бічних рамен має
стилізовану капітеллю колону.
Насамперед, вражає колористичне багатство. У переважаючій більшості
храмів яскраво розписаною є майже вся поверхня внутрішніх стін. Окрім зоб'
ражень святих, прослідковуються геометричні (декораційні рюші, узори), архі'
тектурні (ілюзіоністичний розпис із пілястрами, лізенами, бордюрами) та рос'
линні мотиви. Інколи вздовж мальованих фризів трапляються цитати з Єван'
гелій або фрагменти молитов.
Найбільшу мистецьку цінність мають багато оздоблені, насамперед
різьбярськими орнаментами, іконостаси. За архітектурними формами вони
виводяться переважно з епохи бароко. Домінують характерні для Карпат чо'
тири' та п’ятиярусні іконостаси (хоча поширені й менші) з пишними розписа'
ми, позолоченням та посрібленням. У греко'католицьких церквах популярні й
бічні вівтарі, за традицією латинського обряду католицької церкви.
Трапляються мистецьки виготовлені амвони, котрі зазвичай стилістич'
но пов’язані з іконостасами. Оригінальним є амвон церкви Пресвятої Трійці
в Микуличині, що має ознаки косівської мистецької школи міжвоєнного пе'
ріоду.
Іконостаси, бічні вівтарі, ікони на стінах прикрашені неповторними орна'
ментами гуцульських рушників (на сучасному етапі не лише ручної роботи,
але й фабричні).

Апостол (XIX ст.).
Галичина

Христос Придорожній
(XIX ст.).
Тлумаччина

Дзвіниця в Рожневі на Косівщині
(1851 р.).
Худ. Зиновій Соколовський
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Зміна узору торкнулася також церковних хоругвів і процесійних хрестів.
Останні виготовлені популярною на Гуцульщині технікою інтарсії та полако'
вані. У різьбярських декораціях, що ними прикрашені церкви, надзвичайно
виразним є елемент народності.
Підлога церков переважно застелена майже по всій поверхні килимами
(найчастіше з геометричним узорами Косівської округи).
Внутрішній вигляд доповнюють гірлянди кольорових лампочок, якими час'
то освітлюють іконостас, а також прикрашають написи «Христос посеред нас»,
«Христос народився» чи «Христос воскрес».
Хрестоподібна в плані гуцульська дерев’яна церква стала своєрідною
натхненницею для сакрального будівництва України, починаючи від середи'
ни ХІХ ст. Це було пов’язано із пошуками національного стилю в архітектурі.
До речі, зразки гуцульського мистецтва зустрічаються і на території Польщі,
в місцевостях компактного проживання українців, зокрема в районі відомого
курортного містечка Закопане.
Церкви в національному стилі у ХХ ст. створювалися здебільшого на ос'
нові проектів професійних архітекторів, головно львівських. Однак не завж'
ди їх можна відрізнити від гуцульських попередниць. До найцікавіших на те'
риторії Гуцульщини храмів можна зарахувати: в Яблуниці над Білим Черемо'
шем (із буковинської сторони, 1933—1936 рр.), в Яблуниці (Надвірнянський
район, 1895 р., відбудована після 1919 р.; цікаві ікони з гуцульськими крає'
видами на фоні), у Бистриці (колишня Рафайлова, 1924 р.), у Ворохті (нова
церква із 20'х років ХХ ст.), у Заріччі (навпроти Делятина, друга половина 30'х
років ХХ ст., проект відомого львівського архітектора Лева Левинського), у
Бережниці (1921 р.), в Устеріках (1930—1938 рр.), у Косові'Москалівці (1895—
1900 рр.) і Косові'Монастирську (1912 р.).
На сучасному етапі майже всі гуцульські церкви покриті бляхою: не тільки
дахи, але й стіни, якщо не повністю, то до серединного дашка, що опоясує
будівлю. Часто вони на стінах збагачені випуклим орнаментом з геометрич'

Святий Микола (ХІХ ст.).
Гуцульщина
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Апостоли
(перша половина XVIII ст.).
Гуцульщина, с. Космач

ними або релігійними мотивами. Проте застосування бляхи є порушенням
однієї з основ сучасної доктрини збереження архітектурно'культурних пам’я'
ток — принципу мінімального доцільного втручання. Такий об’єкт по'іншому
сприймається як в культурному, так і в природному середовищі. Гуцульський
храм, що раніше завдяки природній колористиці й фактурі деревини гармо'
нійно вписувався у краєвид, зараз разюче виділяється на далеку відстань че'
рез яскравість бляхи. Але найбільшою небезпекою технічно'будівельного ха'
рактеру є неможливість «дихання» деревини, захованої під щільним пластом
бляхи. Процес природної циркуляції вологи між деревиною та навколишнім
середовищем стає дуже обмеженим.
Духовно'мистецька цінність неповторного феномена гуцульської церкви,
яка потребує ретельного та професійного збереження, у контексті світової
сакральної архітектури є свідченням особливого колориту Прикарпаття на
культурній карті Європи.
Матеріал підготував
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри «Релігієзнавство
і теологія» ПНУ ім. В. Стефаника
Іван Остащук

Свята Параскева
(перша половина XVIII ст.).
Гуцульщина, с. Космач

Жертва Авраама
(перша половина XVIII ст.).
Гуцульщина, с. Космач

Знімання з Хреста (XVIII ст.).
Косівщина
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Найпопулярніші туристичні місця краю

Знімання з Хреста (XVIII ст.).
Косівщина
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Тисовий заповідник «Княждвір»
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Музей Василя Стефаника
(с. Русів Снятинського р-ну)

28

Відпочинкова зона з мінеральною водою
в с. Бистриця (ур. «Рафайловець»)
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Церква Святого Пророка Іллі
(1930 р., с. Дора)

Манявський водоспад

30

Музей А. Шептицького (с. Дора)
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Пнівський замок
(XVI ст., с. Пнів Надвірнянського р-ну)

31

Водоспад «Пробій» на річці Прут (м. Яремче)

32

Церква Різдва Богородиці (XVIIст.,с-щеВорохта)

20

Руїни Чернелицького замку,
(XVI ст., с. Чернелиця Городенківського р-ну)

33

Комплекс трамплінів (с-ще Ворохта)

21

Карстові печери

34

Оглядова канатно-крісельна дорога (2 км)
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Відпочинкова зона
«Дністровський каньйон»

35

Гірськолижний комплекс «Буковель»

36

Гірськолижний центр в с. Яблуниця
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«Сріблясті» водоспади
в с. Шешори Косівського р-ну

38

Щорічний фестиваль етнічної музики
в с. Шешори

39

Церква Успіння Пресвятої Богородиці
(1623 р., с. Пістинь, Косівського р-ну)

40

Косівський сувенірний ринок

41

Державні та приватні музеї м. Косова

42

Скелі на «Сокільському хребті»

43

Пам’ятка природи «Писаний камінь»
(с. Буковець)

44

Музеї Івана Франка
та Михайла Грушевського в с. Криворівні

45

Музей побуту та етнографії Гуцульщини
(с-ще Верховина)

46

Залишки обсерваторії на горі Піп-Іван
(2 028 м н.р.м.)

47

Чорногірський хребет та гора Говерла
(2 061 м н.р.м.)

48

Озеро Несамовите

49

Джерела мінеральних вод в с. Буркут

50

Місця проведень змагань зі джип-тревелу
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Церква Святого Духа (XVI ст., м. Рогатин)

14

Ангелівська домна
(1810 р., біля с. Ясень Рожнятівського р-ну)

2

Бурштинське водосховище
(прогулянки на катерах, риболовля)

15

«Кедрові палати» в с. Підлютому
Рожнятівського р-ну

16

Геологічна пам’ятка природи «Старуня»
(грязевий вулкан в с. Старуня)

17

Манявський скит (1606 р., с. Манява)

Церква Святого Пантелеймона
(ХІІ ст., с. Шевченкове Галицького р-ну)

18

6

Природний комплекс «Скелі Довбуша»

7

Гошівський монастир (с. Гошів Долинського р-ну)

3
4

5

Костел кармелітів (1624 р., с-ще Більшівці)
Національний заповідник «Давній Галич»
(с. Крилос Галицького р-ну)

8

Музей Степана Бандери
(с. Старий Угринів Калуського р-ну)

9

Івано-Франківський художній музей

10

Івано-Франківський краєзнавчий музей

11

Вузькоколійка «Карпатський трамвай»

23

Місця для рафтингу

12

Гірськолижний центр в с. Вишків

24

Музеї писанки та народного мистецтва
Гуцульщини і Покуття (м. Коломия)

13

Місця для занять дельтата парапланерним спортом

25

Церква Благовіщення (XVI ст., м. Коломия)

Злиття Чорного і Білого Черемошів
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ВСТУП

Заворожлива краса
весняних Карпат

Туристично рекреаційна галузь — стратегічний напрям розвитку економі
ки Івано Франківщини, є важливим чинником стабільного й динамічного
збільшення надходжень до бюджету, істотного позитивного впливу на стан
справ у багатьох галузях економіки.
Об’єктивно регіон має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрі
шнього та іноземного туризму.
Роль туризму в господарстві краю зростає з кожним роком. Прикарпаття
є одним із перспективних туристичних регіонів держави і займає важливе місце
на українському туристичному ринку. В багатьох районах і містах області ту
ристична галузь починає відігравати провідну роль у місцевому економічному
житті, впливаючи на розвиток місцевих громад та поглиблюючи взаєморозу
міння у середині громад. Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення,
розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, збереженню еко
логічної рівноваги.
Розвиток туризму поліпшує інвестиційне середовище, стає джерелом
поповнення Державного та місцевих бюджетів, сприяє розвитку пов’язаних
із туризмом галузей економіки. Він так само відіграє значну роль у збільшенні
валютних надходжень і споживчого попиту, поліпшенні структури економіки,
зміцненні економічного співробітництва між регіонами, підвищенні якості
життя.
Тенденції розвитку туризму в Україні підтверджують формування моди се
ред українських громадян на пізнання рідної держави, відпочивати у власній
державі стає престижно. Високою популярністю користуються новорічні свят
кування в Карпатах та активне проведення вихідних і святкових днів поза ме
жами власного будинку. З іншого боку, візові обмеження для туристів з України
з боку країн Європейського союзу, де зосереджені основні іноземні конкурен
ти для області, сприяють зростанню попиту на аналогічні туристичні продукти
Івано Франківщини і посилюють позитивний імідж області як «Європи для ук
раїнців».

З огляду на можливості просування національного і регіонального ту
ристичного продукту на європейському ринку, залучення до інформацій
ного простору, передового досвіду організації туристичної діяльності, по
силення євроінтеграційних процесів у нашій державі та регіоні, розвиваєть
ся співробітництво з Європейським союзом. Адже за своїм туристично
рекреаційним потенціалом Україна, та й Прикарпаття, має всі можливості
стати одним з провідних європейських туристичних центрів. Область зай
має одне з лідируючих місць в Україні за рівнем забезпеченості природни
ми та історико культурними ресурсами, здатними генерувати значний ту
ристичний інтерес у вітчизняних та іноземних туристів. Географічне розта
шування Івано Франківської області у центрі Європи та у близькому
сусідстві з країнами Європейського союзу сприяє організації туристичної
пропозиції, розвитку співпраці з партнерами у сфері модернізації інфра
структури, в тому числі транспортної, з використанням європейських дже
рел фінансування. Культурні особливості краю мають чітку проєвропей
ську орієнтацію, адже регіон століттями перебував у сфері впливу євро
пейського культурного простору (Польщі, Австрії, Австро Угорщини). Меш
канці області зберегли яскраву власну історію та традиції державності. Ви
разні регіональні особливості населення, проєвропейські культурні орієн
тації, мовні особливості та культурні традиції — це ті переваги, на яких
базується розвиток регіону як туристичного.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ
Протягом останніх років туристична галузь в області динамічно розвиваєть
ся. Наявна база санаторно курортних та оздоровчих закладів усіх форм влас
ності (129 одиниць на 9,1 тис. місць) дає можливість нарощувати лікувально
оздоровчі, туристичні, спортивні послуги, в тому числі й для іноземних туристів.

Бугельний гірськолижний витяг.
Вид на г. Говерлу

Гірськолижний туризм.
Траси для початківців

Зима в Карпатах
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Кількість туристично-рекреаційних закладів
Івано-Франківської області станом на 01.01.2008 р.
Район,місто

Кількість закладів

Кількість місць

Богородчанський

7

308

Верховинський

1

300

Галицький

1

300

Городенківський

1

152

Долинський

19

1 500

Івано Франківськ

18

1 050

Калуський

4

276

Коломийський

5

120

Косівський

17

1 100

Надвірнянський

13

299

Рогатинський

7

334

Рожнятівський

4

210

Снятинський

5

62

Тисменицький

2

200

Тлумацький

1

12

Яремче

24

2 854

Всього

129

9 077

В області функціонує 390 садиб сільського
зеленого туризму на 3,7 тис. місць.

Манявський скит.
Відреставрована
дзвіниця та дерев’яна церква
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Манявський скит.
В’їзна арка

Кількість садиб сільського зеленого туризму
Івано-Франківської області станом на 01.01.2008 р.
Район, місто

Кількість садиб

Кількість місць

Богородчанський

1

18

Верховинський

85

700

Долинський

23

165

Коломийський

3

30

Косівський

52

400

Яремчанська міська рада

203

2 216

Надвірнянський

11

78

Рожнятівський

8

64

Тлумацький

4

20

Всього

390

3 691

Зростає інтерес населення щодо зайняття туристичною діяльністю. Якщо
кількість ліцензованих туристичних підприємств області у 2005 році складала
50, то станом на 1 січня 2008 року — туристичні послуги надавали 83 ліцензо
ваних туристичних підприємства.
За 2007 рік в Івано Франківській області кількість туристів склала 1,2 млн
осіб, що на 58,0 відсотків більше, ніж за 2006 рік. 98,5 відсотків туристів відвіда
ло область з відпочинковою та спортивно оздоровчою метою, при цьому 85,0
відсотків усіх туристів відпочивало у садибах сільського зеленого туризму.

Дизельний потяг на Рахів

Річка Прут.
Вид з моста через водоспад
у м. Яремче
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Динаміка кількості туристів, обслужених
на території області за 2002—2007 роки

Показники роботи туристичної галузі
2002—2007 рр.

За 2007 рік ліцензованими туристичними підприємствами області надано
послуг 741 801 туристу, що у 5 разів більше, ніж за 2005 рік.
В Івано Франківській області за останні п’ять років спостерігається зрос
тання кількості туристів. Однак частка внутрішніх туристів (98,7 %) значно
переважає частку іноземних туристів в області (1,3 %).

Озеро Несамовите,
Чорногірський хребет. Вид на г. Бре5
бенескул (2 036 м н.р.м.)

Садиба «У Галини» (м. Яремче).
По дорозі на гірськолижний
курорт «Буковель»
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Динаміка основних показників діяльності
ліцензованих туристичних підприємств за 2005—2007 роки
Види туризму

2005 р.

2006 р.

2007 р.

147 581

325 198

741 801

Кількість обслужених
туристів
з них:
іноземних

8 690

8 593

1 056

країн СНД

4 814

5 070

8 610

внутрішніх

133 748

311 535

732 135

43 370

31 593

520 834

28 971,0

53 653,6

54 313,464

Кількість обслужених
екскурсантів
Обсяг наданих послуг,
тис. грн.

У 2007 році кількість обслужених екскурсантів лише туристичними підприє
мствами області склала 52,1 тис. осіб, що на 12,0 % більше, ніж у 2005 році.
У зв’язку зі зростанням кількості туристів у 2007 році порівняно з поперед
німи роками зросли обсяги реалізації наданих туристичних послуг, а також
витрати, пов’язані з наданням таких послуг.
Консолідований обсяг туристичних послуг у 2007 році склав 54 313 тис.
грн., що у порівнянні з 2005 роком більше у 1,9 раза та з 2003 роком — у 2,7
раза.

Тенденція росту обсягу наданих
туристичних послуг

За результатами статистичних показників, найбільша кількість туристів
приїжджає з метою службової, ділової поїздки, бізнесу та навчання. Ця час
тка туристів складає близько 70,0 % до загальної кількості обслужених ту
ристів.
Все частіше Івано Франківщину відвідують туристи з метою дозвілля й
відпочинку.
Однак обсяги обслуговування не відповідають можливостям Івано Фран
ківщини, оскільки поступаються оптимальній розрахунковій кількості туристів,

Бухтiвецький водоспад

Найвищий в області Манявський
водоспад (висота до 22 м)

Найстаріша доменна піч на теренах
області — Ангелева домна
(с. Осмолода, Рожнятівський р5н)
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яку може прийняти область. Адже за науковими дослідженнями рекреаційна
місткість Івано Франківщини складає понад 2 млн осіб.
Незадовільною є ситуація з іноземним туризмом, який економічно
найбільш вигідний.
Незважаючи на широку «географію» туристів, що приїжджають до регіону,
більшість складають туристи з колишнього СРСР, і, в першу чергу, з Росії та
Молдови. Щодо інших країн, то найчастіше регіон відвідують туристи із Польщі,
Німеччини, Італії. Зростає кількість туристів з Канади, США. При цьому части
на іноземних туристів, які подорожували в туристичних групах, є досить не
значною — лише 1,2 %.

Ідентифікація основних
туристичних продуктів регіону
Створення та розвиток конкурентоздатних туристичних продуктів є од
нією із основних складових туристичного ринку. Враховуючи сучасні тенденції,
переважну роль на туристичних ринках відіграють туристичні продукти, що
складаються із різних елементів (атракція, туристична інфраструктура, мар
ка тощо), відповідають вузьким спеціалізованим потребам туристів, створені
відповідно до їх очікувань з використання регіонального туристичного потен
ціалу.
Розвиток туризму, а зокрема туристичних продуктів, відбувається у кон
кретному середовищі, яке зумовлює використання туристичного потенціалу
за умови його збереження та недопущення погіршення його стану.
Сучасні тенденції розвитку туризму вимагають формування та просуван
ня туристичного продукту, скерованого на конкретного споживача, який сьо
годні є більш інформований, незалежний, розкутий, критично й вибагливо відно
ситься до пропонованих йому товарів і послуг, до їх достатку і розмаїття, жадає
калейдоскопа вражень і задоволень, активний і самостійний, який істотно
змінює свою поведінку на туристичному ринку.

Серед основних груп туристичних продуктів області виділяються наступні:
1. Перша група:
гірський туризм (гірськолижний, піший);
лікувально оздоровчий туризм;
сільський зелений туризм;
екологічний туризм;
культурно пізнавальний та екскурсійний туризм.
2. Друга група:
діловий туризм;
спортивний туризм (в тому числі рафтинг (водний туризм));
дитячий туризм;
молодіжний туризм.
3. Третя група:
релігійний туризм;
пригодницький, екстремальний туризм та туризм за інтересами (дель
тапланеризм, парапланеризм, скелелазіння, альпінізм, мисливство, рибаль
ство, джипінг, кінний, велосипедний туризм);
туризм осіб з обмеженими можливостями (туризм для інвалідів).

1. Перша група пріоритетних видів туризму
1.1. Гірський туризм. Гірськолижний туризм
Івано Франківщина — одне з небагатьох місць в Україні, придатних для
розвитку зимових видів відпочинку. У низині сніговий покрив утримується, як
правило, з початку грудня і до березня, а у високогір’ї — з жовтня і до кінця
травня, що важливо для розвитку гірськолижного туризму. В області діє понад
30 гірськолижних витягів, що забезпечують катання на лижах і сноубордах та
розраховані на початківців, дітей, любителів і професіоналів.
Найбільшою популярністю користуються такі гірськолижні зони, як Паля
ниця, Яблуниця, Ворохта Яремчанської міської ради, м. Косів, смт Верховина,
с. Вишків Долинського району. Тільки на території Яремчанської міської ради

Типові береги гірської річки

Останнi метри
до вершини г. Говерли.
Вид з боку г. Петрус
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налічується понад 20 гірськолижних витягів загальною довжиною трас близь
ко 60 км. У селищі Ворохта є комплекс трамплінів, що завдяки штучному по
криттю діють цілорічно.
Територіальне розміщення осередків гірськолижного туризму.
Міжнародний гірськолижний курорт «Буковель»
Серед гірськолижних центрів, що активно розвиваються в області, виді
ляється гірськолижний комплекс «Буковель», будівництво якого було запо
чатковано 2000 року, і який став «перлиною» карпатського зимового відпочин
ку, відомою далеко за межами України.
На «Буковелі» проведено капітальну реконструкцію під’їзних шляхів про
тяжністю 9 км, створено всі необхідні комунікації для життєдіяльності комп
лексу: систему централізованого водопостачання та очистки стічних вод, елек
троживлення, засобів лінійного та мобільного зв’язку, автостоянки. На сьо
годнішній день у розвиток комплексу інвестовано майже 300 млн грн.
Додатково профінансовано реконструкцію діючої лінії електропередач для
потреб жителів сіл Паляниця, Яблуниця і Татарів на суму 3,8 млн грн.
Туркомплекс активно співпрацює у напрямку соціального розвитку села.
В службі експлуатації ТК «Буковель» працевлаштовано понад 150 мешканців
с. Паляниця, близько 60 осіб — з території Яремчанської міської ради та
Надвірнянського району (всього зайнято 300 осіб); середньомісячний оклад
становить 1 000 грн.
Завдяки бурхливому розвитку, сьогодні сільський бюджет села Паляниця
на 95 відсотків складають надходження від діяльності комплексу, причому
сільський бюджет у порівнянні з 2001 роком збільшився у п’ять разів.
У рамках реалізації програми трансформації ТК «Буковель» у курорт євро
пейського зразка заплановано будівництво сучасних інженерних комунікацій,
цілої мережі готелів, котеджних комплексів, закладів харчування, соціально
комерційних об’єктів на території села та спорудження 26 підвісних канатних
доріг з облаштуванням 116 км лижних трас з можливістю розміщення у власній
житловій інфраструктурі до 30 000 відпочиваючих, що є досить актуальним

ТК «Буковель».
Двокрісельний підйомник
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ТК «Буковель».
Штучне озеро

для нашого регіону та за умови детального підходу до аналізу потенційної
рекреаційної місткості є визначальним для майбутнього економіки краю.
Із 600 га необхідних земель 70 відсотків площі буде використано під об
лаштування лижних трас та спорудження канатних доріг. Решту площі відве
дено під будівництво готелів, комерційних закладів та інженерних комунікацій.
Землі під лижними трасами використовуватимуться тільки під час зимового
сезону. Влітку ж на цих територіях місцеві жителі вестимуть традиційні форми
господарювання (випасання худоби, сінокосіння).
На сьогодні збудовано гірськолижну інфраструктуру для комфортного
відпочинку на трасах до 10 000 осіб одночасно, із близько 50 км гірськолижних
трас 95 % облаштовано снігонапилюючими системами. Всі траси обладнані
системами безпеки.
Працює прокат гірськолижного обладнання, лижна школа, дитячий май
данчик, котеджі на 240 місць, пункти харчування різного ґатунку, налагоджено
транспортне та екскурсійне обслуговування, укладено договори з туристич
ними фірмами.
За сезон щоденно на курорті перебуває до 8 000 прихильників гірськолиж
ного відпочинку.
Зимові послуги комплексу:
1. Гірськолижні витяги загальною пропускною здатністю понад 10 000 ос./год:
бугельний підйомник (г. Буковель, 1 127 м) довжиною 750 м, перепад
висот 231 м, пропускна здатність 700 ос./год, середньої складності;
двокрісельний підйомник (г. Буковель) довжиною 1 150 м, перепад ви
сот 210 м, пропускна здатність 1 000 ос./год, середньої складності;
чотирикрісельний підйомник (г. Чорна Клева, 1 241 м) довжиною 1 700 м, пере
пад висот 344 м, пропускна здатність 2 400 ос./год, складна траса, для спортсменів;
двокрісельний підйомник (г. Бульчиньоха, 1 180 м) довжиною 2 300 м,
перепад висот 260 м, пропускна здатність 1 000 ос./год, легка траса, для
початківців;
бугельний підйомник (г. Бульчиньоха) довжиною 1 000 м, перепад висот
100 м, пропускна здатність 1 000 ос./год, легка траса, для початківців;

Гора Хом’як біля
с. Микуличин (1 542 м н.р.м.).
Вид з5під г. Синяк (1 665 м н.р.м.)

ТК «Буковель».
Вид з кафе «Панорама»
на вершині підйомника

ТК «Буковель».
Вид із двокрісельного підйомника
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три мультиліфти в підніжжі г. Бульчиньоха довжиною 280 м, перепад
висот 25 м, пропускна здатність 400 ос./год;
два мультиліфти у підніжжі г. Буковель, довжиною 280 м і 250 м, перепад
висот 25 м і 18 м відповідно, пропускна здатність 400 ос./год.
2. Пункт прокату гірськолижного спорядження.
3. Лижна школа.
4. Дитячий майданчик, сноутюбінг.
5. Камера схову.
6. Сервісний центр для лиж та сноубордів.
7. Дискотека, сауна, більярд.
8. Автостоянка під охороною.
Місто Яремче
У м. Яремче діють два приватні витяги застарілої конструкції в ур. «Багрі
вець». Довжина траси першого становить 300 м, перепад висот 50 м, пропус
кна здатність 100 ос./год, для початківців. Довжина траси другого — 200 м,
перепад висот 30 м, пропускна здатність 50 ос./год, для початківців.
Село Яблуниця
Яремчанської міської ради
Село Яблуниця знаходиться на висоті в середньому 900 метрів н.р.м. Один
з перших центрів гірськолижного туризму на Прикарпатті з витягами:
г. Діл — довжина траси 750 м, перепад висот 300 м, пропускна здатність
600 ос./год, середньої складності;
г. Микулинка — довжина траси 960 м, перепад висот 280 м, пропускна
здатність 500 ос./год, для початківців;
г. Діл — довжина траси 600 м, перепад висот 200 м, пропускна здатність
200 ос./год, для початківців;
г. Микулинка — довжина траси 760 м, перепад висот 250 м, пропускна
здатність 500 ос./год, для початківців;
г. Микулинка — довжина траси 500 м, перепад висот 150 м, пропускна
здатність 250 ос./год, для початківців;

ВСК «Яблуницький перевал»
(с. Яблуниця)
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урочище «Коза» — довжина траси 500 м, перепад висот 120 м, пропус
кна здатність 550 ос./год, для любителів;
Яблуницький перевал — довжина траси 300 м, перепад висот 30 м,
пропускна здатність 50 ос./год, для початківців.
Селище Ворохта
Яремчанської міської ради
Селище Ворохта — відомий в Україні центр зимових видів спорту. Тут роз
ташований комплекс трамплінів, дві підвісні канатно крісельні дороги, одна з
яких веде до лижного стадіону.
Гірськолижні витяги:
прис. П’ятихатки — довжина траси 1 960 м, перепад висот 270 м, про
пускна здатність 400 ос./год, для початківців;
прис. П’ятихатки — довжина траси 250 м, перепад висот 50 м, пропус
кна здатність 200 ос./год, для початківців;
г. Ребровач — довжина траси 200 м, перепад висот 75 м, пропускна
здатність 400 ос./год, для стрибків з трампліна;
г. Ребровач — довжина траси 500 м, перепад висот 200 м, пропускна
здатність 250 ос./год, для любителів.
Село Вишків Долинського району
На території бази відпочинку «Високий перевал» функціонує підйомник
довжиною 700 м, перепад висот до 200 м. Складність траси — середня, для
любителів.
Село Бистриця Надвірнянського району
Бугельний витяг протяжністю 300—350 м. Рік спорудження — 2004. Пере
пад висот до 60 м (820—760 м н.р.м.).
Косівський район
Гірськолижні центри в районі розміщені в м. Косів, с. Шешори та в с. Яворів.
Уведено в експлуатацію першу чергу гірськолижного курорту в с.Тюдів.
В м. Косів на г. Михалково встановлений канатно бугельний витяг
ВЛ 1 000, довжина — 1000 м, біля якого облаштовано 2 траси швидкісного

Бугельний витяг
(с. Яблуниця)

Вид з лижної траси
(с. Яблуниця)
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спуску, траси спеціального слалому, слалому гіганта та траса штучного по
криву. Перепад висот — 250 м. Кількість трас — 5. Швидкісний спуск — 1 200 м.
Слалом гігант — 1 000 м. Спеціальний слалом — 500 м. Пропускна здатність
витягу — 600 ос./год. Уведено в дію у 1971 р. На базі витягу працює Косівська
гірськолижна дитячо юнацька спортивна школа.
В с. Шешори функціонує стаціонарний одномісний гірськолижний бугель
довжиною 800 м. Перепад висот 150 м, пропускна здатність 280 ос./год. При
базі функціонує відділення фрістайлу дитячої юнацько спортивної школи
спортивного товариства «Колос». Підготовка трас здійснюється снігоутрам
бовувачем «Ратрак» та снігоходом «Буран».
Витяг у с. Яворів застарілої конструкції, має довжину 250 м, перепад
висот — 75 м, пропускна здатність — 100 ос./год.
Верховинський район
В районі два канатно буксировочні витяги на горі Пушкар в смт Верховина
та на горі Запідки в с. Ільці. Довжина першого сягає 320 м, ширина — від 20 до
60 м. Розташований між двома паралельними лісосмугами хвойного лісу. Се
редня крутизна схилу — 18 градусів. Лижобуксир типу ЛБ 301 естонського
виробництва.
Схил на горі Запідки в с. Ільці дещо більших розмірів. Його довжина —
500 м, ширина — від 50 до 10 м, середня крутизна — 26 градусів. Лижобуксир
фірми «Допельмайєр».
Обидва гірськолижні схили мають північну експозицію, що дає можливість
сніговому покриву утримуватися на них з початку грудня до кінця березня.
В районі налічується декілька пунктів прокату гірськолижного споряд
ження, гірськолижна дитяча спортивна школа та школа стрибків із трамплінів.
Розвиток гірськолижних та зимових видів відпочинку в цілому сприяє роз
витку сільського туризму в області, а також створенню додаткових послуг для
відпочиваючих, зокрема пунктів прокату гірськолижного та туристичного спо
рядження, пунктів громадського харчування, організації дозвілля та активно
го відпочинку для туристів.

Без вдосконалення існуючої інфраструктури для цього виду відпочинку, мож
на говорити, на жаль, про збут даного продукту тільки на внутрішньому ринку.
Варто врахувати необхідність доповнення даного туристичного продукту
додатковими послугами (наприклад, екскурсії), що допоможе заповнити
вільний час туристів внаслідок відсутності снігу чи інших обставин.

1.2. Піший туризм
Карпати — один з головних районів проведення пішохідних туристських
походів. Різноманітність природних перешкод дає можливість туристам ово
лодіти майже усім арсеналом прийомів техніки пішохідного туризму, орієнту
вання на місцевості, дозволяє повноцінно проводити навчальні заходи. Роз
роблені пішохідні маршрути Карпатами є різної категорії складності, від най
простіших прогулянкових (сімейних та дитячих) до складних і багатоденних
(для підготовлених туристів, до III категорії складності включно).
Українські Карпати відносяться до середньовисотних гір, які не досяга
ють снігової лінії і не мають сучасних льодовиків. Абсолютна більшість вершин
Карпат нижче 2 000 м н.р.м. і лише на масиві Чорногора шість вершин мають
більшу висоту, у тому числі найвища точка Українських Карпат г. Говерла
(2 061 м н.р.м.), що знаходиться в Івано Франківській області.
Снігова лінія в епоху останнього зледеніння припадала на висоту 1 450—
1 550 м н.р.м. Яскравими слідами давнього зледеніння є реліктові льодови
кові форми на найвищих гірських масивах (Чорногора, Полонинський хребет,
Рахівські гори, Чивчина): цирки, улоговини, конуси виносу, кари, моренні вали.
На дні карів на висоті 1 450—1 800 м н.р.м. знаходяться карові озера. Релік
тові льодовикові цирки та кари протилежних схилів масиву Чорногора не
з’єднались між собою задніми стінками і не утворили гострих гребенів, які,
іноді з карнизами, є тільки на відрогах вододільного хребта масиву, де зійшли
ся декілька сусідніх карів одного схилу.
У межах головного вододілу Карпат знаходяться гори Бескиди з найви
щою точкою — горою Пікуй (1 408 м н.р.м.); від Вишківського до Яблуницького

Крижане джерело в Карпатах

Пішохідна мандрівка
схилами Карпат

Переправа через витік
гірської річки
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перевалів простягнулися найбільш важкопрохідні, розчленовані численними
ущелинами гори Горгани з найвищою точкою — горою Сивуля (1 836 м р. н. м.);
від Яблуницького перевалу на південь тягнеться масив Чорногора з найвищи
ми вершинами Українських Карпат. Вздовж південного краю Українських Кар
пат розміщені гірські масиви Вулканічного хребта з вершинами Маковиця,
Синяк, Бужора, у ландшафтах якого є прояви давнього вулканізму. Карпати
складені в основному глинистими сланцями, алевритами, вапняками, піско
виками крейдового та палеогенового періодів. Сланці легко піддаються дену
тації, тому гірські хребти мають переважно пологі схили.
Пішохідні походи Карпатами можуть здійснюватись із травня по жовтень
місяць. Треба пам’ятати, що у травні на високогір’ї ще багато снігу, а в жовтні
значно знижується температура повітря, особливо у нічний час. Найбільш
цікаві маршрути йдуть хребтами гір. Так, маршрут III категорії складності про
ходить найвищими хребтами — Чорногора, Горгани та Свідовецький.
Для проходження територій, відведених під природоохоронні об’єкти, не
обхідно одержати дозвіл в адміністраціях цих об’єктів та дотримуватися пев
них правил поведінки. Обов’язковою вимогою при здійсненні піших мандрівок
є інформування про вихід на маршрут підрозділів гірського пошукового ряту
вального загону, що знаходяться в гірських районах області. Недотримання
туристами правил безпеки в горах призводить до виникнення надзвичайних
ситуацій, пов’язаних із пошуком та рятуванням туристів.
Так, протягом І півріччя 2006 р. гірськими рятувальниками було здійснено
та проведено 25 пошуково рятувальних робіт, врятовано та знайдено 200 ту
ристів.
Більшість маршрутів в області не промарковані. В межах природоохорон
них об’єктів існує своя система знакування екологічних, піших та велосипед
них стежок, однак загальноприйнятої та затвердженої системи в Україні ще
немає. Беручи до уваги те, що четверта частина всіх туристів, що перебува
ють на території Івано Франківської області, самодіяльні, то знакування і об
лаштування маршрутів є важливим чинником їхньої безпеки.

Саме тому в області розроблено Програму розвитку мережі пішохідних
туристських маршрутів в області «Спільним шляхом до об’єднаної Європи»
(зокрема, відновлення Східно Карпатського туристського шляху), яка затвер
джена розпорядженням голови облдержадміністрації № 525 від 05.10.2005 р.
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 18.10.2005 р. № 557 ство
рено обласну комісію зі знакування туристських шляхів.
У рамках Програми розвитку мережі пішохідних шляхів проводиться об
лаштування та знакування туристських маршрутів. Перевірені фахівцями мар
шрути подаються у путівниках та позначаються на детальних картах. Так, зок
рема, видано довідник путівник В. Собашко «Гірськими стежками Карпат» з
описом понад 100 маршрутів та комплектом топографічних карт масштабом
1:100 000 (наклад — 5 000 прим.), детальні туристські мапи маршрутами Чор
ногори та центральних Горган масштабом 1:50 000.
Найбільшою популярністю серед туристів користуються маршрути Чорногі
рським хребтом з проходженням вершин Говерла, Піп Іван, Петрос та відвідуван
ням високогірних озер Бребенескул, Несамовите, Марічейка. Значною атрак
цією для польських пішохідних груп є маршрути колишнім польським кордоном,
який проходив масивом Чорногора, а також Центральні Горгани (г. Сивуля).
Цей вид відпочинку сьогодні можна пропонувати на міжнародному ринку.
Прекрасні гори та хороший імідж можуть привабити любителів гірського відпо
чинку, яких задовольнить проживання у простому, але добре облаштованому
наметовому таборі. На сьогодні відсутні карти пішохідних маршрутів. Для того
щоб розпочати активний маркетинг цього продукту, необхідно забезпечити
його добре підготовленими інструкторами та провідниками, в тому числі та
кими, що володіють іноземними мовами.

1.3. Лікувально-оздоровчий туризм
На Івано Франківщині є дев’ять курортних місцевостей, діє 38 санатор
но курортних закладів загального та спеціалізованого профілю. Для курорт
ної терапії використовуються кліматичне лікування, мінеральні ванни, ліку

Вид з гірської вершини
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вальні грязі, на базі яких можна розвивати окремі види туризму, такі як:
бальнеологічний, спа туризм.
Основні курортні місцевості — низькогірні Татарів, Яремче і Микуличин Ярем
чанської міськради, Мислівка і Новий Мізунь Долинського району, Шешори Ко
сівського району, високогірні Ворохта і Яблуниця Яремчанської міськради і баль
неогрязьовий передгірний курорт Черче Рогатинського району.
Серед мінеральних джерел найбільш відомим є джерело води «Горянка»,
аналогічної за дією трускавецькій «Нафтусі», в с. Новий Мізунь Долинського
району. Лікувальні властивості джерела «Буркут» для лікування внутрішніх органів
були відомі ще у XIX ст. Для лікування опорно рухового апарату використову
ються торфові грязі й мінеральні води курорту Черче. Перспективними для
оздоровлення є води курорту Шешори з високим вмістом органічних речовин.
Санаторно курортні заклади, в основному, спеціалізуються на загально
му оздоровлені та лікуванні органів травлення. Частина закладів проводить
лікування органів дихання («Кремінці», с. Татарів, Яремче) та опорно рухової
системи. У більшості санаторіїв наявна діагностична база для обстеження
пацієнтів та бальнеологічні відділення. Для лікування опорно рухового апа
рату використовуються торфові грязі й мінеральні води курорту «Черче»
(с. Черче, Рогатинський район).
В області у 2007 році діяли 38 санаторно курортних закладів (будинки і
пансіонати відпочинку, бази відпочинку, санаторії профілакторії, санаторії).
На Івано Франківщині працює 845 дитячих оздоровчих таборів (міські та
заміські табори). Окрім того, в області діє ще 6 відомчих дитячих позаміських
таборів на 1 230 місць.
На території області функціонує велика кількість санаторіїв. Для успішної
діяльності вони повинні конкурувати із подібними закладами в Румунії, Німеч
чині та Франції. Для цього дані установи потребують вкладення значних інве
стицій, обладнання сучасною медичною технікою та проведення маркетинго
вих заходів.

1.4. Сільський туризм
Враховуючи те, що 57,4 % населення області проживає на території сіл,
важливим для регіону є розвиток сільського туризму. Крім того, більше поло
вини мешканців працездатного віку не мають постійної роботи. Рівень офіцій
ного безробіття на кінець 2005 року склав 8,8 %, що більше, ніж в середньому
по Україні, на 1,6 %.
Багаторічний аналіз переконливо підтвердив, що господарська діяльність
в регіоні неспроможна забезпечити достатній рівень надходжень до місцево
го бюджету. Понад 50 % доходів місцевого бюджету складає дотація з облас
ного бюджету. А місцевий бюджет — це основне джерело розвитку соціальної
сфери на селі.
Питання розвитку сільського туризму особливої актуальності набуло в
останні роки. Організація відпочинку на селі має надзвичайно позитивний вплив
на економіку та екологію регіону за рахунок розширення сфери зайнятості
сільського населення та можливості реалізації на місці продукції особистого
селянського господарства, забезпечення туристів екологічно чистими про
дуктами харчування та збереження природи внаслідок зниження антропоген
ного впливу.
Сільський туризм істотно впливає на благоустрій села, розвиток соціаль
ної інфраструктури, сфери обслуговування, поліпшення демографічної ситу
ації на селі. Соціально економічними передумовами розвитку сільського ту
ризму є наявний приватний житловий фонд. Потенційно це — понад 1 500
будинків. Незайняте або частково зайняте в особистих селянських господар
ствах сільське населення складає понад 60 % мешканців працездатного віку.
Значна кількість працездатного населення, що проживає в сільській місце
вості, не працевлаштована або частково зайнята.
Сільський туризм набув популярності уже практично в усіх громадах ре
гіону. За останніми даними, у цій сфері працюють понад 300 сімей з різним
ступенем якості в обслуговуванні відпочиваючих. З року в рік кількість родин,
що приймають у своїх сільських садибах туристів, зростає.
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Найбільшим попитом серед туристів сьогодні користується відпочинок у
гірських районах області у цілому та зокрема Яремчанщини. Підтвердженням
цього стало проведення у вересні 2003 року в м. Яремче міжнародного семінару
за участю Генерального секретаря Всесвітньої туристської організації (ВТО) Фран
ческо Франжіаллі на тему: «Сільський зелений туризм: рекомендації з розвитку».
Сільський туризм є однією з небагатьох галузей, яка не просто створює
робочі місця, але й робить це без шкоди для навколишнього середовища.
Позитивний вплив сільського туризму на вирішення соціально економічних
проблем села полягає ще й в тому, що він розширює сферу зайнятості
сільського населення не лише у виробничій сфері, але й у сфері обслугову
вання. При певному нагромадженні кількості відпочиваючих з’являється по
треба в задоволенні їх різноманітних запитів, а це, у свою чергу, стимулює
розвиток сфери послуг: транспортних, зв’язку, торгівлі, служби побуту, відпо
чинково розважальних тощо.
Вигоди розвитку подібного виду туристичних послуг для всіх очевидні.
Насамперед, не потрібно великих інвестицій. По друге, розвиток сільського
туризму паралельно вирішує соціальні питання: люди отримують нові робочі
місця, мають можливість реалізовувати власноруч вироблені продукти харчу
вання, відновлюється інфраструктура села. Починає формуватися екологіч
на свідомість селян і відпочиваючих.
В області туристів приймають 300 господарів, а кількість прийнятих ту
ристів кожним господарем в середньому становить 150 осіб на рік. Це озна
чає, що загальна кількість туристів, що зупинялись на відпочинок у сільських
садибах, склала приблизно 45 000 осіб. Якщо середню вартість туродня оці
нити в 50 грн., а тривалість відпочинку — 5 діб, то орієнтовні обсяги обслуго
вування складатимуть 11,25 млн грн. на рік.
До виникнення поняття «сільський туризм» туризмом в загальноприйня
тому розумінні займались особи, що мали відповідну освіту та стаж роботи в
туристичних фірмах. Основна відмінність сільського туризму від туризму зви
чайного — це те, що туристичні послуги надають особи, які мають інший фах

Масове сходження на г. Говерлу
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(сільськогосподарські робітники, працівники сфери обслуговування, вчителі)
та пропонують ці послуги в сільський місцевості. Основою сільського туризму
є власне сам селянин та його побут.
Актуальним на сьогодні для підтримки розвитку сільського туризму, просу
вання його туристичних продуктів на внутрішньому і міжнародному туристично
му ринках є впровадження на території області системи добровільної категори
зації сільських садиб. Стандартизація приватних садиб дає можливість забез
печити прозорість пропозиції для клієнта, контроль якості туристичного про
дукту, різноманітність пропозиції туристичних послуг та різницю в ціні.
В області закладено основу створення такої системи, коли самі власники
сільських садиб зацікавлені в проведенні категоризації для підвищення рівня
своєї діяльності та наближення до міжнародних стандартів.
Досвід та методики, напрацьовані у 2004 році на території Яремчанської
міської ради, на сьогодні поширюються у інших районах області для вирішен
ня проблем у сільському туризмі, створення більш широкого спектра та якості
туристичних послуг. Запровадження стандартів є надзвичайно важливим із
точки зору підвищення якості надання туристичних послуг й інтеграції України
у світову та європейську туристичну спільноту.

1.5. Культурно-пізнавальний та екскурсійний туризм
Івано Франківщина має потужний потенціал для розвитку культурного та
екскурсійного туризму.
Важливим фактором розвитку культурно пізнавального та екскурсійного
туризму є вдале розміщення обласного центру по відношенню до інших насе
лених пунктів області. Загалом, відстань від Івано Франківська до найближчого
пункту в будь якому напрямку не перевищує 30—40 км, що дозволяє розробля
ти радіальні маршрути від обласного центру. Розгалуженість мережі автодоріг
дає можливість закільцьовувати маршрути в будь якому місті області.
Основними транзитно туристичними осями області є дві автомагістралі ре
гіонального значення Р 03 і Р 04. Траса Р 04 зв’язує м. Івано Франківськ і
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найбільші промислово адміністративні центри області з м. Львів та м. Чернівці.
Траса Р 03 — це головна транскарпатська автомагістраль південно східної по
ловини Карпатського регіону держави, яка через Яблуницький перевал зв’язує
м. Івано Франківськ з Румунією, Угорщиною і Словаччиною. Крім того, вона з’єднує
між собою найпопулярніші гірські курорти Івано Франківщини і Закарпаття.
Мережа доріг дає змогу охопити кільцевими екскурсійно туристичними
маршрутами понад 2/3 природних та історико культурних пам’яток області;
сприяє розвитку автомобільного туризму та формуванню кільцевих автомар
шрутів по області, зокрема «Прикарпатське кільце» (Івано Франківськ—Ярем
че—Верховина—Косів—Коломия—Івано Франківськ).
В минулому основними споживачами екскурсійних послуг були шкільні
групи, які в рамках освітніх програм ознайомлювалися із історією та культу
рою регіону. Основною характеристикою екскурсійної послуги в наш час є
поєднання послуг кваліфікованих гідів екскурсоводів із автотранспортними
послугами, що в свою чергу забезпечує високу собівартість організації такого
виду діяльності. У зв’язку з цим на сьогодні в області відсутні постійно діючі
екскурсійні програми, більшість екскурсій розробляється і реалізовується
самостійно туристичними підприємствами за запитом клієнтів. Загалом, із
80 туроператорів та турагентів області на організації та проведенні екскурсій
них маршрутів спеціалізується близько 10 підприємств.
Більшість екскурсій для туристів, які організовуються закладами розмі
щення, проводяться гідами екскурсоводами без фахової підготовки. Курси
підготовки екскурсоводів розпочали свою діяльність тільки у 2006 році.
Іншим фактором розвитку культурно пізнавального туризму на Прикар
патті є проведення культурно мистецьких, спортивних заходів і фестивалів,
відзначення свят, що приурочені до релігійних подій. Важливе місце в кален
дарі щорічних масових заходів в області займають:
Міжнародний фестиваль «Різдво в Карпатах» (січень),
фестиваль екстремальних видів спорту «Мізунська Zвигода» (липень),
Міжнародний гуцульський фестиваль (серпень),

Ландшафтний дизайн
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Всеукраїнський фестиваль народного прикладного мистецтва «Кар
патський вернісаж» (вересень).
Унікальні туристичні об’єкти — «бренди» області
Івано Франківщина — регіон багатий на визначні пам’ятки природи, куль
тури, архітектури та історії, які притаманні лише нашій області й не мають
аналогів в Україні. На базі цих об’єктів формуються туристичні бренди області
та створюються неповторні туристичні продукти.
Серед найбільш відомих та привабливих об’єктів виділяються:
1. Природні об’єкти:
гора Говерла (2 061 м, Чорногірський хребет) — найвища гора України,
що знаходиться на межі Івано Франківської та Закарпатської областей в ме
жах Карпатського національного природного парку. Має конусоподібну фор
му. Складається з пісковиків і конгломератів. Вкрита альпійськими луками,
чагарниковими пустищами, подекуди — кам’яними осипищами. Біля підніжжя
бере свій початок каскадом водоспадів ріка Прут;
скелі Довбуша комплексна пам’ятка природи загальнодержавного
значення поблизу с. Бубнище, що на Болехівщині. Кам’яний лабіринт завшир
шки 200 метрів тягнеться зі сходу на захід майже на кілометр посеред буково
го та смерекового лісу. Це неповторне за своїми формами і розташуванням
нагромадження гігантських скель, каменів, що нагадують дивовижні істоти та
споруди, притягує до себе тисячі екскурсантів і є улюбленим місцем трену
вання альпіністів та скелелазів. Скелі Довбуша, або «Карпатський сфінкс», є
складовою постійно діючих туристично пізнавальних та екскурсійних марш
рутів, які обслуговують відпочиваючих санаторно курортних закладів Львівщини
(Трускавець, Моршин);
Манявський водоспад — найвищий в області та Україні водоспад висо
тою до 22 м. Знаходиться в Богородчанському районі на р. Манявка, недале
ко від села Пороги і діючого монастиря Манявського скиту;
Старунський грязьовий вулкан (с. Старуня) — геологічна пам’ятка при
роди, єдиний діючий вулкан в Західній Україні, що виник внаслідок людської

На горі Говерла.
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діяльності. Уперше проявив себе у 1977 році після землетрусу в горах Вранча
в Румунії. Тоді на конусоподібному пагорбі діаметром близько 50 м з’явилися
перші кратери, з яких вихлюпувалися рідина, грязі та газ. З тих пір вулкан
«дихає» через десятки менш активних міні кратерів. Водночас наявні на те
риторії Старунського вулкана озокерит, гарячі грязі, вода високої мінералі
зації мають цінні лікувальні властивості.
2. Пам’ятки архітектури, культури, історії, техніки:
астрономо метеорологічна обсерваторія на г. Піп Іван (2 028 м н.р.м.) у
Верховинському районі — найвище розташована споруда в Україні, збудова
на 29 липня 1938 р. Інша назва об’єкта — «Білий слон». Піп Іван має пірамі
дальну форму, у привершинній частині — кам’яні розсипища. Наявні давньо
льодовикові форми рельєфу. Складається з пісковиків. Вкритий переважно
субальпійською рослинністю. Поширені чагарники (яловець сибірський, ро
додендрон) і ялинові ліси (до висоти 1 500—1 600 м н.р.м.). Свою назву дістав
від скелі на вершині, яка нагадувала попа в рясі. У даний час від скелі залиши
лася безформна купа каміння;
музей «Писанка» у м. Коломия, збудований у 2000 році. Центральна
частина будинку має форму писанки висотою 13 м. Це єдиний в світі музей
писанкового розпису — одного з найяскравіших і найзагадковіших проявів
таланту та глибини пам’яті народу;
автентичний центр гуцульського мистецтва у селі Яворів Косівського ра
йону. Самобутня культура гуцулів та яворівчан, зокрема, виявляється у архітек
турі, господарських та побутових речах, декоративно вжиткових виробах, деко
рованих магічними солярними знаками та оберегами. Здавна Яворів славиться
ліжниками — грубими вовняними покривалами з рельєфною поверхнею і дов
гим пухнастим двостороннім ворсом, з гуцульськими узорами з плавним пере
ходом одного кольору в інший. Сьогодні ліжник — один з найстаріших видів
інтер’єрного ткацтва, який чудово гармоніює з сучасними інтер’єрами;
«Карпатський трамвай» унікальний комплекс карпатських вузькоколій
них залізниць в Долинському районі, який є перлиною історико технічної куль

турної спадщини України. Програма перевезення туристів «Карпатський трам
вай» започаткована в 2003 році. Діють програми Мізунською колією за марш
рутом Вигода—Мізунь—Дубовий Кут, Мендунок, Соболь і до підніжжя гори
Магура (1 354 м н.р.м.). Першими пасажирами «Трамваю» стали гості з Німеч
чини, Англії, Польщі, України. Протяжність вузькоколійки становить 70 км;
Національний заповідник «Давній Галич», створений з метою збережен
ня пам’яток історії і культури Галича на заповідних територіях, які охоплюють
майже 80 кв.км земель давнього Галича та його околиць. Під охороною знахо
дяться пам’ятки загальнодержавного та світового значення, фундаменти 14
літописних церков XII—XIII ст.ст., понад 200 пам’яток археології, 18 природо
охоронних об’єктів, органічно пов’язаних з пам’ятками історії та архітектури;
Музей І. Франка та хата гражда у с. Криворівня Верховинського району,
яке є одним з найстаріших сіл на Гуцульщині, відомий етнограф В. Гнатюк
назвав його «українськими Афінами». У центрі села жив, творив і відпочивав
майже щоліта з 1900 по 1914 р. Великий Каменяр Іван Франко, у цьому будин
ку тепер міститься літературно меморіальний музей письменника. Село було
місцем зустрічей, праці й відпочинку видатних діячів української культури:
М. Грушевського, В. Стефаника, Лесі Українки, М. Коцюбинського, М. Черем
шини, О. Кобилянської, Г. Хоткевича. Тут створювались такі шедеври україн
ської кінематографії, як «Тіні забутих предків», «Анничка», «Довбуш». На при
сілку Заріччя можна оглянути унікальну відреставровану хату гражду, пам’ят
ку дерев’яної гуцульської архітектури.
Область володіє унікальною культурною та історичною спадщиною. Тут на
явна велика кількість музеїв, архітектурних та релігійних пам’яток, які станов
лять історичну цінність. У великих містах в таких історичних будівлях, як прави
ло, діють концертні зали, музеї, картинні галереї та інші культурні заклади.
Архітектурна вишуканість багатьох архітектурних пам’яток, велика кількість
різноманітних архітектурних стилів, багатогранна історія Івано Франківщини
та її близькість до інших держав становлять основу потенціалу для розвитку
культурного туризму.

Озеро Несамовите.
Вид на гору Говерлу

Схили урочища «Гаджина»

Вид на гору Піп5Іван (2 028 м н.р.м.).
Астрономо5метеорологічна
обсерваторія (1938 р.)
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1.6. Екологічний туризм

Відпочинок на схилах
Карпатських гір.
Гірські кущі альпійки

Заповідні території та об’єкти Івано Франківської області займають пло
щу 195,633 тис. га, з них 30 — загальнодержавного значення площею 108,742
тис. га та 426 — місцевого значення площею 86,890 тис. га, у тому числі: 1
природний заповідник, 3 національні природні парки, 3 регіональні ландшафтні
парки, 60 заказників, 181 пам’ятка природи, 5 дендрологічних парків, 8 парків
пам’яток садово паркового мистецтва, 195 заповідних урочищ.
Природні умови та охорона навколишнього середовища в області спри
яють розвитку екологічного туризму. Найбільший потенціал для розвитку
цього виду туризму є на території Яремчанської міської ради, у Косівському,
Долинському, Надвірнянському, Городенківському, Верховинському райо
нах.
Заповідною територією області пролягає багато різноманітних маршрутів.
Найцікавішими з них є науково пізнавальні стежки: «На гору Говерла», «Стеж
ка Довбуша», «Женець Хом’як», «На озеро Несамовите», «Погорілець—Ше
шурська—Марічейка» територією КНПП; «На гору Клифу», «На озеро Лебе
дин» по території НПП «Гуцульщина»; туристичні маршрути до лісового заказ
ника загальнодержавного значення «Скит Манявський», пам’ятки природи
«Манявський водоспад», комплексної пам’ятки природи загальнодержавного
значення «Скелі Довбуша», ботанічного заказника «Княждвірський», геологі
чної пам’ятки природи «Писаний Камінь» тощо.
Цей вид туризму має велику перспективу, особливо цікавими об’єктами є:
Старуня — майбутній «Парк льодовикового періоду»;
Дністровський каньйон зі всесвітньо відомими географічними пам’ят
никами;
загадкові кулі Карпат у Ворохті, Микуличині, Яблуниці, Ясині, Вороненкові;
Верх Ясенівський гірський обвал зсув із кам’яним хаосом, «церквою
Диявола» і древнім Верховинським озером;
арборетум — найстаріший парк площею 3 га, заснований у 1840—1850
роках у Болехові;

діброва площею 8 га (1927 рік, 300 видів насаджень) в Богородчансько
му районі;
геоекологічний полігон «Обсерваторія на горі Піп Іван»;
унікальні поселення древніх людей епохи середнього і пізнього палео
літу (від 120 до 10 тисяч років тому) поблизу м. Галича та сіл Єзупіль і Дубівці.

2. Друга група пріоритетних видів туризму
2.1. Діловий туризм
Розвиток ділового туризму на Івано Франківщині зумовлений сприят
ливим середовищем для становлення бізнесу. За результатами статис
тичних показників, найбільша кількість туристів приїжджає в область з ме
тою службової, ділової поїздки, бізнесу чи навчання. У 2005 році ця частка
склала 66,3 % до загальної кількості обслужених туристів. В загальній
кількості іноземних туристів частка візитерів, які відвідали область у 2005
році в бізнесових цілях, становить 9,2 %.
72,2 % від загальної кількості внутрішніх туристів у 2005 році приїхали на
Івано Франківщину у службову, ділову поїздку, з метою бізнесу та навчання.
Варто підкреслити, що кількість таких туристів у 2004 році в загальному тур
потоці становила 19,9 %.
На сьогодні розвиток даного виду туризму стримується недостатньою
кількістю готельних комплексів, обладнаних конференц залами із необхід
ним устаткуванням та супутніми послугами. Не сприяє розвитку ділового ту
ризму нерозвинута система комунікацій, неналежний рівень розвитку міжна
родного аеропорту в м. Івано Франківськ.

2.2. Дитячий туризм
В Івано Франківській області є усі передумови та сформований імідж «Прикар
патського Артека» для динамічного розвитку дитячого туризму. В 2007 році в області
діяло 845 дитячих оздоровчих таборів, в яких відпочило понад 100 тис. дітей.

Сходження на
г. Вухатий Камінь.
Привал

Інструктаж перед сходженням
на кручу Вухатого Каменя
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Матеріально технічна база дитячих оздоровчих закладів та таборів потре
бує значного покращення й модернізації. Важливим залишається впорядкуван
ня та вирішення питання власності цих закладів. Окрім цього, наявний природ
ний потенціал дає можливість розгортати нові заклади та об’єкти дитячого ту
ризму, для чого необхідно проводити послідовну регіональну політику з питань
управління цією галуззю. Фактором, який гальмує розвиток дитячого туризму в
області, є низький рівень співпраці із туристичними операторами.
Приватні заклади розміщення в області не орієнтовані на прийом дітей,
не передбачають надання послуг як дітям, так і сім’ям із дітьми. Відсутні
дитячі майданчики, обладнані місця для відпочинку та дитячих ігор.
На неналежному рівні здійснюється просвітницька робота із середніми
навчальними закладами щодо ознайомлення дітей із культурно історичною
спадщиною області та їх оздоровлення у період зимових та літніх канікул.

2.3. Молодіжний туризм
Молодіжний туризм в області розвивається стихійно та здійснюється на
індивідуальних та самодіяльних засадах.
На Івано Франківщині на сьогодні створення та облаштування наметових
містечок перебуває лише на стадії започаткування.
Відсутні хостели та готелі, орієнтовані на молодь, яка не може оплатити
високу вартість проживання в комерційних та приватних готелях. Частково це
питання вирішується за рахунок туристичних та спортивних баз, що розташо
вані в гірських районах.

2.4. Спортивний туризм
Ріка Дністер
(Галицький р5н)

Завдяки багатому розмаїттю природних умов, Івано Франківська область
має значний потенціал для розвитку спортивного туризму та активних видів
відпочинку. Набули поширення 18 літніх, 6 зимових олімпійських видів спорту;
налічується 68 стадіонів, 13 плавальних басейнів, 480 спортивних залів, 11
лижних трамплінів та 1 710 спортивних майданчиків для різних видів спорту.

На території області знаходяться чотири зимові навчально спортивні бази
«Авангард», «Заросляк», «Україна» та «Черемош», з яких «Авангард» та «Че
ремош» мають статус баз олімпійської та параолімпійської підготовки.
В області збережена мережа дитячо юнацьких спортивних шкіл усіх типів,
яких нараховується 52, в тому числі школа вищої спортивної майстерності;
створено 36 футбольних клубів, 4 клуби східних єдиноборств, 28 — з інших
видів спорту. Область є базовою для підготовки збірних команд України із ряду
зимових видів спорту.
Наявна спортивно тренувальна база у поєднанні із об’єктами туристич
ної інфраструктури створює передумови для подальшого розвитку спортив
ного туризму, проведення спортивних заходів (змагань, чемпіонатів, зборів),
однак першочергове завдання полягає у проведенні її модернізації та рекон
струкції, забезпеченні спортивним та туристичним спорядженням, кваліфіко
ваними інструкторами та відповідним рівнем безпеки.

2.5. Водний туризм
Україна має досить густу річкову систему та значну кількість річок, при
датних для проведення водних туристських походів на плавзасобах різного
типу. Усього річок із довжиною понад 100 км в Україні 123, а великих рік (довжи
на понад 500 км) — 14. Усі річки України відносяться до одного кліматичного
типу — переважно снігового живлення з весняною повінню. Однак через різно
манітність ландшафтів ріки різних регіонів України значно відрізняються між
собою за нахилом русла, характером течії, наявністю та складністю пере
шкод, сезонним режимом тощо, що дозволяє поділити їх за туристсько
спортивною складністю на три групи: ріки низовин, ріки рівнин, гірські ріки
Карпатського та Кримського регіонів.
Потужним рекреаційним ресурсом області вважається ріка Дністер. Най
ціннішою, наймальовничішою ділянкою Дністра є Дністровський каньйон, що
простягається на 250 км від гирла Золотої Липи до гирла Збруча. Тут Дністер
тече каньйоноподібною долиною, утворюючи багато фантастичних звивів —

Пішохідний туризм
літнього періоду в Карпатах

Наметовий табір
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меандр. Природа каньйону своєрідна та неповторна, схили Дністра покриті
реліктовою лісовою та степовою рослинністю. Історичних пам’яток на бере
гах значно більше, ніж на багатьох європейських річках: близько 100 пам’яток
живої і неживої природи світового значення, збереглися унікальні еталони
відслонень гірських порід. Каньйон починається в районі с. Нижнів унікальним
відслоненням юрського періоду, закінчується біля гирла Збруча. Саме тому
цей водний маршрут довжиною близько 100 км є одним з найбільш популярних
серед туристів, особливо територією Городенківського району. Сплав відбу
вається на надувних плотах рафтах за течією та поєднаний із оглядом пам’я
ток природи, історії та культури на берегах. У зв’язку із відсутністю прибережної
інфраструктури, туристи ночують у наметах, готують їжу на вогні.
Вздовж маршруту можна відвідати пам’ятки культури та архітектури, найці
кавішими з яких є:
руїни Раковецького замку XVII ст., с. Раковець;
Чернелицький замок початку XVII ст., смт Чернелиця;
костел Непорочного Зачаття Діви Марії в Городенці, перший витвір на
наших землях відомого італійського архітектора Бернарда Меретина, який
пізніше звів собор Святого Юра у Львові, ратушу в Бучачі. На цих будівлях
Б. Меретин працював у парі зі скульптором Йоганном Пінзелем;
чимало діючих церков та храмів протягом всього маршруту.
Гірські річки Івано Франківщини — це добре освоєні туристами ріки ба
сейнів Дністра і Прута. Найбільшою популярністю у туристів користується
сплав по ріках: Чорний і Білий Черемош, Черемош, Прут, Свіча, Лімниця (яка є
однією з найчистіших у Європі). Гірські ріки вирізняє висока потужність пото
ку, стрімка течія, що досягає 10—15 км/год, могутні пороги та затяжні шеве
ри. Нахил русла у верхів’ях — до 10 м/км (Прут, Білий Черемош). Живлення —
переважно атмосферними водами з весняною повінню під час танення снігу
та дощовими паводками. Тривалі або рясні дощі можуть викликати паводок в
будь яку пору року. Рівень води впродовж сезону сплаву змінюється у значних
межах, залежить від кількості снігу в горах, дощів та температури повітря.

Найкращий час для проходження річок Карпат — кінець квітня перша де
када травня, під час повені, коли танення снігів найбільш інтенсивне. Це
стосується, в першу чергу, р. Прут та малих приток, які взагалі придатні для
проходження лише протягом кількох днів весни. Але за рахунок розвитку по
рівняно нової техніки сплаву на каяках та інших плавзасобах цей сезон можна
значно продовжити. Сплав по річці Черемош можливий протягом усього теп
лого періоду року з квітня по жовтень.
Ріки Карпат можна долати на каяках, байдарках, катамаранах, плотах.
В залежності від сезону та виду суден маршрути на гірських річках класи
фікуються до ІV категорії складності з елементами V. З огляду на характер
перешкод, їхня категорійність видається дещо заниженою. Гірські ріки мо
жуть бути прекрасним полігоном для міжсезонної підготовки до походів най
вищих категорій складності.
Маршрути високогірними річками рекомендуються виключно групам,
що мають досвід походів не нижче III категорії складності по порожистих
ріках. До учасників сплаву висуваються вимоги володіння прийомами вес
лування, відчалювання та причалювання до берега, вміння взаємодіяти на
бурхливій воді, навички організації рятувальних робіт. Проходження таких
перешкод, як Ямнянський пролом або поріг Прикарпатський на р. Прут,
рекомендуються лише групам з досвідом участі у водних походах IV кате
горії складності, а проходження водоспаду Пробій (м. Яремче) дозволяєть
ся лише під час змагань в умовах організації надійної страховки рятуваль
них служб.
Популярними серед туристів екстремалів є спуски на короткі відстані
рафтами та плотами в м. Яремче і смт Верховина річками Прут та Черемош.
Даний вид спорту та відпочинку набуває все більшої популярності і має знач
ний потенціал для його пропагування та реклами. У зв’язку з чим необхідно
провести детальну оцінку наявного обладнання та аналіз стандартів і вимог
щодо забезпечення безпеки учасників.

Митрополичі «Кедрові палати»
(с. Осмолода, Рожнятівський р5н)

Дерев'яна архітектура
м. Яремче
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3. Третя група пріоритетних видів туризму
3.1. Релігійний туризм

Гори Маришевська Велика і
Маришевська Мала. Маришевський
хребет біля смт Ворохта

Івано Франківська область відома багатою сакральною і духовною спадщи
ною. Територію області здавна населяли народи з різним релігійним віроспові
данням. Збережені церкви, костели, синагоги, монастирі та скити є окрасою
області та передумовою для розвитку релігійного та паломницького туризму.
На сьогодні в області нараховується 50 дерев’яних церков, які охороня
ються державою. Найдавніші з них — Благовіщенська церква (1587 р.) у місті
Коломия, Успенська церква (1623 р.) в селі Пістинь Косівського району, цер
ква Різдва Богородиці (1678 р.) у селищі Ворохта на Яремчанщині. А в селі
Росільна Богородчанського району знаходиться дерев’яна церковця, зведе
на без жодного цвяха.
У гірських селах області зустрічаються дерев’яні будівлі трьох типів:
лемківські, бойківські та гуцульські. Для гуцульської школи характерні багато
ярусний дах з кількома шпилями та квадратна основа будівлі. Бойківські цер
кви — видовжені, складаються з трьох залів, накриті спільним шатровим да
хом. Лемки будували церкви з однією банею шпилем, до головної споруди
прилаштовували бокові — виходила хрестова основа.
Найяскравішим зразком дерев’яного будівництва є церква Святого Духа з
укріпленнями в місті Рогатин (1666 р.).
Іконостас Святодухівської церкви, створений у 1650 році, вважається пер
линою українського малярства.
Знаковими об’єктами для розвитку релігійного туризму в краї є:
Манявський скит, пам’ятка архітектури XVII ст. поблизу с. Манява Бого
родчанського району. Заснований у 1606 р. Й. Княгиницьким, вихованцем
Афонського монастиря. Скит Манявський — аскетичний чоловічий монастир
східного обряду («український Афон»), визначний осередок духовності, куль
тури і мистецтва України. Зараз це відреставрований ансамбль кам’яних і
дерев’яних споруд, обгороджених високою кам’яною стіною з вежами і бійни
цями — вдалий синтез гірського рельєфу і фортифікаційних забудов;

Гошівський монастир отців Василіян і церква Преображення Господ
нього на Ясній Горі у с. Гошеві Долинського району, заснований у 1570 році.
Він є місцем паломництва християн з різних країн світу, які йдуть сюди, щоб
помолитися чудотворній іконі Божої Матері;
монастир XVII ст. у с. Погоня (Тисменицький район);
караїмський цвинтар у Галицькому районі;
приміщення Музею народного мистецтва і побуту Гуцульщини у м. Косів.

3.2. Пригодницький туризм
До цього виду туризму відноситься дельтапланеризм, парапланеризм,
скелелазіння, альпінізм, мисливство, рибальство тощо.
На сьогодні цей вид туризму в основному є самодіяльним та розвивається
стихійно. В програмах туроператорів пропозиції щодо даного відпочинку не
представлено, хоча потреба в послугах з організації пригодницького туризму
на ринку є достатньо високою і постійно зростає.

3.3. Туризм осіб з обмеженими можливостями
Останнім часом в Україні зростає потреба у розвитку туризму осіб з обме
женими можливостями.
Однак на сьогодні в області відсутнє облаштування об’єктів туристичної
інфраструктури для розвитку цього виду туризму.
Визначені пріоритетні групи туризму не обмежують розвиток інших видів
туризму на території області, натомість еволюціонують у взаємодоповненні,
створюючи інтегровані туристичні продукти області.

Розвиток туристичної інфраструктури
Прискорений розвиток туристичної індустрії вимагає швидкого станов
лення туристичної інфраструктури, нарощування соціально культурного по
тенціалу, піднесення інженерно транспортного комплексу. Адже ці послуги є
важливою складовою конкурентоздатного туристичного продукту регіону.

Різдво в Карпатах. Вертеп

Різдво у Верховині.
Гуцульські музики

Різдво в Карпатах.
Колядники
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В Івано Франківській області за останні роки відбулися позитивні зміни у
розвитку мережі торговельних та ресторанних закладів, сформовано широ
кий асортимент продовольчих і непродовольчих товарів на споживчому ринку
та підвищено рівень культури торговельного обслуговування населення, ство
рено мережі супермаркетів.
У 2005 році діяли 1 879 підприємств роздрібної торгівлі, з них: магазинів —
1 468, кіосків і палаток — 411. Торгова площа магазинів склала в 2005 році
123,7 тис. кв.м. Забезпеченість населення об’єктами роздрібної торгівлі на
10 тис. чоловік становить 14 одиниць, забезпеченість торговою площею —
відповідно 890 кв.м.
Найбільше розвинута торгова мережа у містах Івано Франківськ та Коломия,
Надвірнянському, Долинському, Галицькому, Рогатинському, Косівському районах.
У 2005 році в області нараховувалося 798 підприємств ресторанного гос
подарства на 41,7 тис. місць. З них у міських поселеннях — 464 (на 26,1 тис.
місць), у сільській місцевості — 334 (на 15,6 тис. місць).
Забезпеченість населення об’єктами ресторанного господарства на 10 тис.
осіб становить 6 одиниць, з них у міській місцевості — 8 одиниць, у сільській —
4 одиниці. Забезпеченість населення місцями в підприємствах ресторанного
господарства на 10 тис. осіб становила 300 місць. Кількість місць у середнь
ому на один об’єкт ресторанного господарства складає 52 одиниці.
Найбільше розвинута мережа підприємств ресторанного господарства у
містах Івано Франківськ, Калуш та Коломия, Надвірнянському, Галицькому,
Косівському, Тисменицькому районах, на території Яремчанської міської ради.
Аналіз стану розвитку соціальної інфраструктури свідчить, що вона забез
печує певний рівень задоволення соціально побутових потреб населення та
туристів. Разом з тим, майже за всіма показниками її розвиток відстає від
нормативних. Особливо відчутним це відставання є у сфері побутових послуг,
громадського харчування, розвитку системи комунікацій.
Для реалізації нових проектів є можливість використання наявної інфра
структури, яка зараз завантажена недостатньо. Необхідні сучасні її елементи
будуть впроваджуватися як складові частини інвестиційних проектів.

Готель «Лісова пісня» (Богород5
чанський р5н). Дорогою до прези5
дентської резиденції «Синьогора»
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Готель ресторан
«Легенда Карпат»
(Косівський р5н)

Івано Франківська область має непогані комунікаційні зв’язки із зовнішнім
середовищем.
Транспортна система регіону представлена залізничним, автомобільним,
повітряним видами транспорту. Територія області входить в зону розвитку
міжнародних транспортних коридорів.
В Івано Франківській області мережа автомобільних доріг загального ко
ристування складає 4 160,3 км, з них:
державні — 585 км (14,1 %), що з’єднують м. Київ з адміністративними
центрами областей та містами державного підпорядкування;
територіальні — 679 км (16,3 %), що з’єднують районні центри між со
бою та обласним центром;
районні — 2 298 км (55,2 %), що з’єднують адміністративні центри рай
онів із центрами населених пунктів;
сільські — 598,3 км (14,4 %), що з’єднують центри населених пунктів
між собою.
Область має автобусне сполучення з низкою міст Молдови, Польщі, Сло
ваччини, Чехії.
Область характеризується відносно високою щільністю та загальною ек
сплуатаційною довжиною залізничних шляхів. Загальна протяжність залізниць
становить 494 км.
Основним залізничним вузлом Івано Франківської області є м. Івано
Франківськ, де сходяться залізничні маршрути шести напрямків. Курсу
ють міжнародні потяги, що забезпечують пряме сполучення області із
Білоруссю, Польщею, Росією, Молдовою. Густота залізниць становить
34,5 км на 1 000 км.
Для більш повного та якісного обслуговування пасажирів організовано курсу
вання потягів «Івано Франківськ—Харків», «Івано Франківськ—Мінськ», «Чернівці—
Ужгород», присвоєно статус швидкого потягу «Івано Франківськ—Київ».
В області проведено капітальний ремонт та реставрацію залізничних вок
залів в містах Івано Франківськ, Галич, Рогатин, Коломия, Яремче, Долина,
Снятин реконструйовано більшість посадочних платформ.

Візитівка м. Яремче —
етнічний ресторан
«Гуцульщина»

Лісовий притулок
в зимових Карпатах
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Гора Вухатий Камінь.
Вид з вершини

Стратегічним для регіону є розвиток авіаційного виду транспорту і вико
ристання можливостей Івано Франківського міжнародного аеропорту; експ
луатація місцевих летовищ для спортивно рекреаційних цілей.
Міжнародний аеропорт «Івано Франківськ» має аеродром зі злітною сму
гою завдовжки 2 500 м, обладнаний для прийому і обслуговування літаків за
першою категорією ІКАО, зокрема таких, як Боїнг 767, Іл 62, Ту 154, Іл 76,
Ту 134, Як 42 і класами нижче, а також гвинтокрилів всіх типів. На даний час з
аеропорту виконуються регулярні авіарейси на Київ, чартерні міжнародні рейси.
ОКП «Міжнародний аеропорт «Івано Франківськ» через незадовільний
фінансово економічний стан тривалий час не проводило необхідного капі
тального ремонту будівель, не забезпечило проведення сертифікаційної при
датності аеропорту.
В стратегічних підходах, яку проводить обласна державна адміністрація,
чітко вираженим є курс на розвиток туризму на Прикарпатті, що неможливо
без діяльності ОКП «Міжнародний аеропорт «Івано Франківськ».
Для забезпечення належного стану міжнародного аеропорту і його роз
витку, розпорядженням облдержадміністрації відповідно до Закону України
«Про оренду державного та комунального майна» аеропорт передано в орен
ду підприємницьким структурам. На сьогодні потужності аеропорту не вико
ристовуються належним чином.
В області розташовані летовища та аеропорти місцевого значення, а саме:
у містах Коломия, Косів, Снятин, Городенка, які можна в перспективі викори
стовувати у туристичних цілях.
Зберігається позитивна тенденція зростання обсягів послуг зв’язку, підви
щення ефективності діяльності відповідних підприємств. Так, на території об
ласті діють 98 автоматичних телефонних станцій у містах і 336 — у сільській
місцевості. Їх загальна монтована ємність становить понад 180 тис. номерів.
Функціонують всі сучасні види комунікацій: електронна пошта, мобіль
ний, пейджинговий і транкінговий зв’язок, мережа Internet тощо.
Щорічно збільшується ємність місцевої телефонної мережі за рахунок
введення нових та модернізації діючих телефонних станцій. Вирішенню про

блеми телефонізації сприяє розвиток стільникового (мобільного) телефонно
го зв’язку.
Однак транспортна та комунальна інфраструктура характеризується низь
ким рівнем розвитку єдиної транспортної мережі та просторової єдності, придо
рожнього сервісу та інформаційного облаштування, недостатністю доріг у
сільській та гірській місцевостях, незадовільним станом дорожнього покриття та
безпеки дорожнього руху, що погіршує доступність туристичних ресурсів, знижує
мобільність туристів та якість регіонального туристичного продукту. Транспорт
на система потребує підвищення конкурентоспроможності шляхом доведення її
до міжнародних вимог і стандартів з метою збільшення міжнародних та міжрегіо
нальних пасажирських потоків; створення дієвих умов комунікаційної інформації.
У піковий туристичний сезон, особливо наприкінці грудня початку січня,
добратися в область досить складно. Для часткового вирішення доїзду в об
ласть виділяються додаткові потяги сполученням Київ—Івано Франківськ,
однак необхідно зі зростанням туристичних потоків вирішити питання
збільшення кількості потягів як до Івано Франківська, так і до стратегічних
туристичних територій області. Потрібно відкрити перехід та пункт перетину
кордону з Румунією у Верховинському районі.
В області практично не розвинута мережа мотелів та придорожніх зак
ладів. Не передбачені паркувальні майданчики для автомобільного транспор
ту на шляхах туристичного значення, невпорядковані або відсутні місця для
паркування при об’єктах туристичного відвідування, а також в місцях пано
рамного огляду краєвидів.
Більшість наявних дорожніх знаків та вказівників не враховують потреби
іноземних туристів, що подорожують автошляхами області, оскільки пода
ються виключно українською мовою.
Відсутність вказівників та дорожніх туристичних знаків до об’єктів сервіс
ного та туристичного обслуговування не сприяє та не полегшує пересування
туристів на автомобільному транспорті дорогами області.
Технічний стан інженерної та комунальної інфраструктури знаходиться у
неналежному стані, більшість гірських територій не забезпечена водопоста

Президентська резиденція
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чанням, каналізаційні мережі є нерозвинутими, що негативно впливає на са
нітарно епідеміологічний стан даних територій.
Потребують особливої уваги питання, які не сприяють формуванню пози
тивного іміджу регіону як туристичного, а саме:
захист річок, потоків та водойм від засмічення і забруднення промис
ловими та побутовими стоками;
реконструкція і капітальний ремонт діючих очисних споруд та будівниц
тво нових у населених пунктах, на підприємствах, де вони відсутні або мало
потужні;
облаштування наявних і нових сміттєзвалищ згідно із вимогами еколо
гічної безпеки та санітарно гігієнічними нормами;
вирішення проблеми збору, утилізації та переробки побутового сміття у
сільській місцевості.
У рамках проекту «Створення комплексної системи розвитку туристичної
індустрії Івано Франківщини», реалізованого Асоціацією економічного розвит
ку Івано Франківщини спільно з Івано Франківською обласною радою та Ра
дою з туризму Карпатського регіону у 2006 році, вперше проведено комплек
сне дослідження стану, проблем та перспектив розвитку туристичної індустрії
області. Як свідчать його результати, у регіоні неефективно реалізуються кон
курентні переваги розвитку туризму. Окрім того, більшість туристичних об’єктів
зосереджені у гірських районах (територія Яремчанської міської ради, Косі
вського району), що призводить до диспропорцій туристичних потоків у об
ласті та перевантаження заповідних територій.
Для забезпечення збалансованого розвитку території області та з ураху
ванням туристичного потенціалу й екологічного стану довкілля в рамках заз
наченого проекту визначено стратегічні туристичні території в краї, що розмі
щені у I та II зонах згідно проведеного районування.
В цих зонах передбачається розвиток стратегічних видів туризму, відне
сених до І групи видів туризму, які вимагають тривалого перебування туриста
на цій території, а саме:
гірський туризм (гірськолижний, піший);

Рятувальні роботи
біля водоспаду в м. Яремче
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лікувально оздоровчий туризм;
сільський зелений туризм;
екологічний туризм;
культурно пізнавальний туризм.
Слід зазначити, що визначення стратегічних територій розвитку туризму
та пріоритетних видів туризму проведено з метою впорядкування стратегіч
них цілей та заходів. Цей поділ не виключає розвитку інших територій та тури
стичних продуктів.
Визначені території, що базуються на туристичному потенціалі та місце
вих особливостях, будуть сприяти інтеграції та ефективній реалізації заходів,
що є ключовими для розвитку туристичної галузі.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТА МАРКЕТИНГУ
ТУРИЗМУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА ПЕРІОД ДО 2015 РОКУ
З метою підвищення конкурентоздатності регіонального туристичного
продукту важливим є визначення чітких перспектив для туристичної галузі
області. Для формування туристичної політики області розроблено та впро
ваджується Стратегія розвитку та маркетингу туризму Івано Франківської
області на період до 2015 року. Ініціатива розробки Стратегії розвитку та мар
кетингу туризму Івано Франківської області (надалі — Стратегії) вперше була
започаткована у 2005 році при формуванні концепції проекту «Створення ком
плексної системи розвитку туристичної індустрії Івано Франківщини». Спільна
ініціатива Асоціації економічного розвитку Івано Франківщини, Ради з туриз
му Карпатського регіону та Івано Франківської обласної ради підтримана
Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України за результатами Все
українського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самовряду
вання у 2005 році.

Озеро Розсохан

Парк ім. Т. Шевченка
в м.Івано5Франківську.
Водні катамарани
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Один з дохристиянських ідолів
гора Вухатий Камінь (1 864 м н.р.м.;
с. Дземброня, Верховинський р5н)

Для розробки Стратегії в рамках проекту було сформовано робочу групу
за участю представників партнерів проекту, а саме: Івано Франківської об
ласної ради, Асоціації економічного розвитку Івано Франківщини, Ради з ту
ризму Карпатського регіону, головного управління туризму і культури облдер
жадміністрації, обласного управління статистики, науковців провідних вищих
навчальних закладів області, представників бізнесових об’єднань та інших
авторитетних представників громади області.
Стратегія розвитку та маркетингу туризму Івано Франківської області до
2015 року розроблена з використанням міжнародного досвіду в галузі страте
гічного планування розвитку туристичної індустрії та у відповідності до чинного
законодавства України, нормативно правових актів в Івано Франківській області
щодо стратегічного планування, розвитку та управління в сфері туризму.
Розроблена в рамках проекту «Створення комплексної системи розвитку
туристичної індустрії Івано Франківщини» Стратегія базується на проведеному
стратегічному аналізі та маркетинговому аудиті регіону, дослідженнях регуля
торного та підприємницького середовища, соціологічних дослідженнях закладів
туристичної інфраструктури та туристів області.
За результатами стратегічного аналізу та маркетингового аудиту тери
торії, проведеного соціологічного дослідження та SWOT аналізу, визначено
п’ять ключових сфер, які мають відображення у Стратегії, а саме:
1. Туристичний продукт:
Івано Франківська область характеризується наявними диспропорція
ми між туристичним потенціалом та його використанням, тобто наявністю
комерційних, готових до продажу комплексних туристичних продуктів;
значна частина природних територій та об’єктів культурної спадщини
недостатньо пристосована для туристичних відвідувань, в цілому, туристична
інфраструктура не відповідає якісним параметрам, а туристичні послуги у
більшості секторів — вимогам щодо якості обслуговування;
існує великий потенціал для створення нових туристичних продуктів для
активного відпочинку, культурного, сільського, лікувально оздоровчого туризму;

необхідним є створення та комерціалізація спільних туристичних про
дуктів, об’єднаних брендами, такими як : «Карпатський трамвай», «Дністровсь
кий каньйон», «Карпатська туристична садиба», «Маєток Святого Миколая»,
«Прикарпатське кільце» тощо.
2. Людські ресурси:
кадри для туристичної індустрії вимагають освіти та професійності. Це
стосується, перш за все, персоналу, безпосередньо пов’язаного з обслугову
ванням туристів — закладів проживання, харчування, а також працівників сфери
послуг, супутніх до туристичної галузі (транспорті підприємства, автозаправ
ки, торговельні заклади, культурні, розважальні, відпочинкові та спортивно
оздоровчі центри);
приведення освітнього процесу в середніх та вищих навчальних закла
дах у відповідність до потреб та вимог туристичного ринку;
потребують підвищення рівня кваліфікації працівники державних уста
нов та громадських організацій.
3. Туристичне середовище:
туристичне середовище області характеризуються великою кількістю
нескоординованих ініціатив;
наявне природне та культурне середовище області є унікальним ту
ристичним потенціалом в Європі (заповідні території, флора, фауна, істо
ричні та культурні об’єкти);
недоліками є стан туристичної інфраструктури, особливо комунікацій
ної (стан доріг, аеропорт), соціальної, технічної та інженерної.
4. Міжсекторне партнерство:
в області нараховується велика кількість інституцій, що працює у трьох
секторах: владі, бізнесі та громаді;
відсутність єдиної платформи для міжсекторної співпраці, що негатив
но впливає на ефективність реалізації заходів.
5. Маркетинг і промоція:
не сформовано іміджу Івано Франківської області як туристичної з визна
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ченим брендом та промоційним гаслом. Зумовлено це відсутністю єдиної
маркетингової політики на цільових ринках, а також просуванням окремих
адміністративних територій, а не туристичних продуктів області;
в області різні інституції проводять окремі промоційні заходи в галузі
туризму, що не об’єднані спільною ідеєю та метою;
маркетингові дослідження, які дозволяють формувати туристичні про
позиції у відповідності до конкретних потреб цільових сегментів ринку, прово
дяться недостатньо.
У ході розробки Стратегії визначено мету, місце, роль та значення туризму
для сталого економічного і соціального розвитку області, стратегічне бачення,
пріоритети і основні напрямки його розвитку, механізми реалізації Стратегії.

Стратегічне бачення Івано-Франківської області як туристичної

Вид на БВ «Карпати»
ПТГ «Прикарпаттрансгаз»
(м. Яремче)

Івано Франківщина — розвинутий туристичний регіон в Україні та Східній
Європі, Європейський центр обслуговування туристів і створення конкурен
тоздатних туристичних продуктів на основі високої якості, унікальної та різно
рідної пропозиції завдяки багатству природної та історико культурної спадщи
ни. Івано Франківська область — це «ворота» в Західну Європу із сучасною
туристичною та транспортною інфраструктурою, міжнародним аеропортом;
це транзитна територія для туристів, які подорожують в Карпати та Україну
загалом.
Область вирізняється диференційованою пропозицією туристичних про
дуктів на екологічно чистих гірських та сільських територіях, серед яких пере
важають гірський (гірськолижний, піший), лікувально оздоровчий, сільський
зелений, екологічний та культурно пізнавальний туризм.
Розвиток туризму в області базується на найбільш раціональному вико
ристанні територіального поєднання природних умов, ресурсів та історико
архітектурних пам’яток краю.
Розвиток туристичної індустрії в краї ґрунтється на ефективній міжсек
торній співпраці влади, бізнесу та громадськості в напрямку формування ори

гінальних туристичних продуктів, розробки та впровадження туристичних про
ектів із відповідним фінансовим забезпеченням.
Стратегічна місія — створення туристичних атракцій та розвиток інфра
структури, що дозволяють продовжити туристичний сезон і підвищити конку
рентоздатність туристичних продуктів.
Стратегічна мета полягає у формуванні на території області конкуренто
спроможної туристично рекреаційної галузі як однієї з провідних галузей еконо
міки, яка забезпечує, з одного боку, попит споживачів (як українських, так і закор
донних) на задоволення їхніх потреб в туристично рекреаційних послугах, а з
іншого боку, значний внесок у соціально економічний розвиток регіону за рахунок
примноження дохідної частини бюджету, надходження інвестицій, збільшення
кількості робочих місць, покращення здоров’я громадян, збереження та раціо
нального використання культурно історичної та природної спадщини.
З метою досягнення такого бачення Івано Франківщини як туристичного
регіону та на основі проведеного дослідження сформовано п’ять стратегіч
них цілей, а саме:
1. Створення цікавої та унікальної туристичної пропозиції на основі
туристичного потенціалу області.
2. Забезпечення галузі висококваліфікованими кадрами для обслу:
говування туристів, управління розвитком туризму в області.
3. Забезпечення врівноваженого розвитку області та управління ту:
ристичним середовищем.
4. Формування інституційного оточення та налагодження міжсектор:
ного партнерства.
5. Створення комплексної системи маркетингу та просування об:
ласті на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках.
Ці стратегічні цілі формують основні складові регіонального туристичного
продукту, які є невід’ємними компонентами ефективного розвитку туристич
ної галузі Івано Франківської області.
Створення та розвиток конкурентоздатних туристичних продуктів є од
нією із основних складових туристичного ринку. На базі проведеного аудиту

ТБ «Білі Горвати»
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визначено основні туристичні продукти та проранжовано їх за трьома групами
пріоритетності, а саме: до першої групи пріоритетних видів туризму віднесе
но гірський (гірськолижний, піший), лікувально оздоровчий, сільський зеле
ний туризм, культурно пізнавальний та екскурсійний, екологічний туризм; до
другої групи увійшли діловий, дитячий, молодіжний, спортивний та водний ту
ризм, до третьої групи — релігійний, пригодницький, екстремальний та ту
ризм осіб з обмеженими можливостями.
Визначені пріоритетні види туризму є підставою для формування страте
гічних напрямків розвитку туризму області, створення нових туристичних про
дуктів (в тому числі необхідної інфраструктури, збереження навколишнього
середовища), модернізації існуючої туристичної пропозиції. Цим не обмежуєть
ся розвиток інших видів туризму на території області.
Розвиток туризму, а зокрема туристичних продуктів, відбувається у конк
ретному середовищі, що визначає використання туристичного потенціалу за
умови його збереження та недопущення погіршення його стану.
Важливість збереження середовища зростає у зв’язку зі збільшенням
кількості туристичних атракцій та туристичних потоків. Нерівномірне їх розподі
лення в області спричиняє дисбаланс у розвитку територій, порушує їх комп
лексний розвиток та призводить до антропогенного перевантаження. Як свідчать
проведені дослідження, в області відсутнє просторове планування у розбудові
окремих галузей, об’єктів туристичної інфраструктури.
Важливим є наявність висококваліфікованого кадрового ресурсу, від яко
го залежить якість обслуговування туристів, що, у свою чергу, відображається
на їх задоволенні відпочинком та позитивному рішенні щодо повторних по
їздок в регіон. Від стандарту послуг залежить створення позитивного іміджу
області серед оточення туриста, що відвідав нашу область. Це спричиняє
необхідність запровадження системи управління якістю, в якій важливими є
підготовка кваліфікованих кадрів.
Формування туристичного продукту у відповідності до потреб споживача
потребує запровадження та просування ефективної системи маркетингу, яка
включає визначення і передбачення потреб споживачів, задоволення тури
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стичного попиту, отримання зворотного зв’язку від ринку для вивчення повед
інки споживача та скерування діяльності суб’єктів туристичного бізнесу на
створення нових продуктів і отримання максимальних прибутків.
Для ефективного розвитку туристичної галузі необхідно чітко визначити
повноваження між учасниками туристичних ринків, сформувати структуру уп
равління туристичною галуззю та налагодити міжсекторне партнерство.
Наявність ефективної Стратегії розвитку та маркетингу туризму дасть
можливість пошуку шляхів залучення регіону до інтеграційних процесів, доз
волить підвищити конкурентоспроможність регіону на світовому ринку турис
тичних послуг. Стратегія сприятиме планомірній роботі зі залучення зовнішніх
ресурсів для розвитку туризму, зокрема її використання в переговорах з інве
сторами, проведенні промоційних акції з формування привабливого іміджу в
засобах масової інформації й Інтернеті.
Для реалізації Стратегії передбачається розробка пропозицій та проце
дур щодо нормативно правового, фінансового, інституційного, інформацій
ного, наукового та проектного забезпечення її впровадження, а також здійснен
ня періодичного моніторингу реалізації Стратегії. Стратегія слугуватиме ба
зовим документом для органів місцевого самоврядування та виконавчої вла
ди в сфері формування та реалізації туристичної політики краю.
Виконання Стратегії дасть змогу створити позитивний імідж Івано Франкі
вщини як розвинутого туристичного регіону в Україні та Східній Європі, євро
пейського центру обслуговування туристів і створення конкурентоздатних ту
ристичних продуктів на основі високої якості, унікальної та різнорідної пропо
зиції завдяки багатству природної та історико культурної спадщини. Івано Фран
ківська область повинна стати «воротами» в Західну Європу.
Область буде вирізнятися диференційованою пропозицією туристичних про
дуктів на екологічно чистих гірських та сільських територіях, серед яких пере
важають гірський (гірськолижний, піший), лікувально оздоровчий, сільський зе
лений, екологічний та культурно пізнавальний туризм.
Розвиток туризму в регіоні базуватиметься на найбільш раціональному ви
користанні територіального поєднання природних умов, ресурсів та істори
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чних, архітектурних пам’яток краю. Піднесення туристичної індустрії в області
здійснюватиметься на засадах ефективної міжсекторної співпраці влади, бізнесу
та громадськості в напрямку формування оригінальних туристичних продуктів,
розробки та впровадження туристичних проектів із відповідним фінансовим за
безпеченням.

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ,
ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Зимові краєвиди Карпат

Галузевим структурним підрозділом в Івано Франківській обласній дер
жавній адміністрації є головне управління туризму та культури, у системі яко
го діє окреме управління туризму.
Метою діяльності управління туризму є реалізація в області державної
політики у сфері туристичної діяльності, становлення туризму як високорен
табельної галузі економіки та важливого засобу культурного розвитку грома
дян, залучення населення до туристичної діяльності.
Основними напрямками діяльності управління в галузі туризму є:
підготовка пропозицій до проектів програм соціально економічного
розвитку області та проектів місцевого бюджету, а також розвитку туризму і
подання їх на розгляд обласної державної адміністрації, обласної ради і цент
рального органу виконавчої влади в галузі туризму;
сприяння, в межах своєї компетенції, органам місцевого самовряду
вання у вирішенні питань соціально економічного розвитку області;
забезпечення обласної державної адміністрації та центрального органу
виконавчої влади в галузі туризму інформацією з питань туристичної діяльності;
підготовка пропозицій щодо удосконалення та впорядкування мережі
підприємств сфери туризму, а також стосовно розвитку необхідної інфраст
руктури;
контроль за виконанням підприємствами та організаціями незалежно
від підпорядкування та форм власності обов’язкових правил прийому та об

слуговування туристів, ліцензійних умов провадження господарської діяль
ності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсій
ної діяльності;
розробка Програми забезпечення захисту і безпеки туристів та здійснен
ня контролю за її виконанням;
координація інформаційно рекламної роботи, вивчення та узагаль
нення її практики, організація і проведення методичних семінарів, конфе
ренцій, інших заходів щодо обміну передовим досвідом, набутим у сфері
туризму;
сприяння пропаганді серед громадян України та іноземних громадян
доцільності туристичних поїздок до нашої області та в Україну. Сприяння в
організації участі туристичних підприємств краю у міжнародних туристичних
ярмарках, виставках, салонах та інших заходах;
надання допомоги підприємствам і організаціям з питань укладання
договорів на будівництво та реконструкцію об’єктів, що обслуговують туристів
(готелі, мотелі, кемпінги, ресторани, пансіонати тощо);
забезпечення на території області формування ринку туристичних по
слуг, дотримання у цій сфері антимонопольного законодавства, сприяння
створенню нових туристичних підприємств та організацій, зростання конку
ренції з метою розвитку туризму;
здійснення обліку підприємств і організацій, які займаються в області
туристичною діяльністю, аналіз її ефективності;
участь у роботі з паспортизації, атестації, сертифікації готелів, мотелів,
кемпінгів, туристичних баз та комплексів, закладів оздоровлення і харчуван
ня, інших туристичних об’єктів з метою доведення туристичних послуг до рівня
вітчизняних та міжнародних стандартів;
участь з відповідними підприємствами і організаціями у вирішенні пи
тань транспортного обслуговування туристів. Виконання контролю за якістю
і культурою транспортного обслуговування туристів та внесення пропозиції
щодо його вдосконалення і поліпшення;
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здійснення контролю за ефективним використанням і технічним ста
ном споруд туристичного призначення, дотримання норм та правил безпеки,
вимог щодо збереження підприємствами сфери туризму навколишнього при
родного й історико культурного середовища.
Подібні завдання стоять перед галузевими структурними підрозділами
районних державних адміністрацій та виконавчими органами місцевих рад.

Громадські організації

Вершини Карпат улітку

Асоціація економічного розвитку Івано:Франківщини
АЕРІФ — обласна громадська організація, що створена в 1997 році з ме
тою сприяння економічному та соціальному розвитку Івано Франківської об
ласті та її територіальних громад.
Основними напрями діяльності організації є:
стратегічне планування, розробка та впровадження планів, проектів,
програм розвитку регіону й територіальних громад;
організація семінарів, конференцій, круглих столів, навчальних програм,
створення навчальних центрів, обмін досвідом з іншими регіонами і країнами;
проведення досліджень (аналітичних, соціологічних, маркетингових) і
моніторинг соціально економічного розвитку області та окремих територі
альних громад, його пріоритетних напрямів; удосконалення й створення но
вих методик для проведення моніторингу й оцінки розвитку регіону і його
громад;
аналіз інвестиційного клімату в регіоні та підготовка інвестиційних про
позицій; проведення досліджень та маркетингових планів розвитку територій,
галузей та об’єктів; створення позитивного іміджу регіону (територіальних
громад);
розробка та впровадження програм, проектів розвитку галузей економі
ки й соціального розвитку, в тому числі удосконалення туристичної індустрії,
культури, освіти, житлово комунального господарства, транспортної інфра
структури;

розробка та впровадження програм з питань європейської інтеграції,
транскордонного й регіонального співробітництва;
сприяння реформуванню органів місцевого самоврядування, підвищен
ню прозорості й підзвітності влади на місцевому рівні; проведення моніторин
гу якості державних послуг; підтримка й розвиток публічних веб ресурсів.
Враховуючи те, що туристична галузь є пріоритетною для Івано Франків
ської області, асоціація активно працює у сфері розвитку туристичної індустрії
краю. За десять років діяльності зі 49 проектів 16 проектів реалізовано в сфері
туристичної індустрії. Серед них:
проект «Майбутнє творимо разом» за підтримки Міжнародного фонду
«Відродження» та Івано Франківського міськвиконкому (розробка стратегії
економічного відродження Івано Франківська за участю громади міста), 1999—
2000 рр. Івано Франківськ став першим у державі містом, де було розроблено
та затверджено Стратегічний план економічного розвитку м. Івано Франкі
вська та визначено пріоритетом розвиток туризму як галузі економіки міста.
Проект отримав широкий розголос в Україні і був визнаний Асоціацією міст
України найкращою та найбільш інноваційною практикою у галузі місцевого
самоврядування та економічного розвитку;
проект «Активна громадськість — ефективне управління» за фінансо
вої підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та сприяння Івано Фран
ківського міськвиконкому (реформування системи муніципального управлін
ня через передачу частини управлінських функцій неприбутковим організаці
ям в частині стратегічного управління), 2000—2001 рр.;
проект «Створення життєздатного інституційного середовища та ме
ханізмів для сталого розвитку сільських громад Яремче через розвиток тури
стичної індустрії» за підтримки Карпатського фонду у співпраці з Радою з ту
ризму Карпатського регіону, Івано Франківською обласною організацією
Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні та у парт
нерстві з Івано Франківською обласною державною адміністрацією, Ярем
чанською міською радою, сільськими радами сіл Татарів, Микуличин, Яблуни
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ця та селищною радою Ворохти. Проведено широкомасштабне дослідження
стану розвитку громад Яремчанської міської ради, розроблено та затвердже
но чотири стратегії розвитку громад Яремчанщини та Стратегію розвитку Ярем
чанського регіону як туристичного центру; створено фонди розвитку громад,
на базі яких відкрито пункти туристичної інформації. Розроблено та впровад
жено пілотну практику категоризації індивідуальних засобів розміщення, про
ведено аудит та категоризацію 51 приватної садиби Яремчанської міської ради.
Видано «Посібник для інспектора з питань категоризації індивідуальних за
собів розміщення», туристичну карту, промоційний компакт диск та турис
тичний путівник про Яремчанщину, 2002—2004 рр.;
проект «Розробка Стратегії економічного та соціального розвитку Ко
ломийського району» за підтримки Коломийської районної державної адміні
страції. Проведено дослідження щодо визначення основних проблем та пріо
ритетів розвитку Коломийського району. Розроблено та затверджено сесією
районної ради Стратегію розвитку Коломийського району та його пріоритет
ного напрямку — розвитку туристичної індустрії, 2003 р.;
проект «Формування інформаційного простору туристичної індустрії
Івано Франківщини шляхом створення регіонального туристично інформа
ційного центру», реалізований спільно з Радою з туризму Карпатського регіо
ну, Івано Франківською облдержадміністрацією за підтримки Фонду «Євра
зія». Проведено дослідження з метою здійснення оцінки започаткування діяль
ності регіонального туристично інформаційного центру з надання повного
спектру інформації про туристичні можливості регіону. У результаті дослід
ження визначено основні види туризму регіону та основні напрями екскурсій
ного туризму в області та Карпатському регіоні України в цілому; сформовано
структуру інформації, яку повинен надавати центр; визначено основні джере
ла інформації про туристичні можливості регіону та сформовано напрями по
пуляризації туристичного Карпатського регіону;
проект «Розвиток сталого сільського туризму. Зміцнення спроможності
лідерів сільського розвитку», 2005—2007 рр. Проект реалізується Євроакаде
мією (Греція) в партнерстві з Карпатським фондом та Радою з туризму Карпат

ського регіону. Мета проекту — навчання та допомога у підвищенні кваліфікації в
галузі розвитку сільського туризму місцевим і регіональним організаціям;
проект «Harmonisation of Economic and infrastructure Development in the
Pan European transport Corridor III» («Гармонізація економічного та інфра
структурного розвитку пан’європейського коридору III»). Період реалізації про
екту: 2006—2008 рр. Проект охоплює 3 країни (Німеччину, Польщу і Україну).
Асоціація економічного розвитку Івано Франківщини спільно з Міністерством
транспорту і зв’язку представляє українську сторону.
Проект передбачає розробку спільної стратегії дій щодо розбудови
інфраструктури та територій в межах пан’європейського транспортного
коридору III;
проект «Створення комплексної системи розвитку туристичної індустрії
Івано Франківщини», реалізований спільно з Івано Франківською обласною
радою та Радою з туризму Карпатського регіону (2006 р.).
Мета проекту: підвищення конкурентоздатності регіону шляхом форму
вання ефективної регіональної системи підтримки розвитку туризму в сільській
місцевості на прикладі територіальних громад Івано Франківщини.
Завдання проекту :
запровадження інноваційних підходів до управління розвитком турис
тичної галузі в регіоні;
розвиток конкурентноздатного туристичного продукту в сільських гро
мадах;
створення інституційної мережі підтримки розвитку туризму в сільських
громадах;
покращення інформаційного забезпечення розвитку туристичної галузі.
Результати проекту:
маркетингова стратегія туризму в регіоні;
аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження проблем
та перспектив розвитку туризму в регіоні;
звіт за результатами стратегічного аналізу та маркетингового аудиту
туризму в регіоні;

Осінь у горах (м. Яремче)
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система та процедури категоризації індивідуальних засобів розмі
щення;
система та процедури знакування пам’яток культури, історії, архітекту
ри та природи;
модель створення та діяльність мережі туристично інформаційних центрів;
туристичний інформаційний центр в регіоні;
розробка та видання інформаційних та промоційних матеріалів про регіон;
поширення отриманого досвіду в процесі реалізації проекту в Україні.
За період діяльності асоціації підготовлено та видано наступні публікації:
8 двомовних (українсько англійських) інформаційних бюлетенів громад
(м. Івано Франківськ, м. Долина, м. Калуш та Калуський район, м. Коломия,
Рогатинський, Рожнятівський та Верховинський райони, м. Яремче);
7 двомовних (українсько англійських) туристичних путівників (м. Івано
Франківськ, м. Калуш та Калуський район, Рогатинський район, Рожнятівсь
кий район, м. Яремче, м. Коломия та Верховинський район);
5 двомовних (українсько англійських) бізнес довідників (м. Івано
Франківськ, Рожнятівський, Рогатинський та Верховинський райони, м. Коло
мия, м. Калуш та Калуський район);
створено та розміщено у всесвітній мережі Інтернет 5 веб сторінок неуря
дових організацій у пілотних районах (м. Івано Франківськ, Рогатинський район,
Рожнятівський район, Верховинський район та м. Калуш і Калуський район).
Асоціація підтримує тісні зв’язки й постійно співпрацює з більш ніж 30
активними НДО м. Івано Франківська, 8 районів області, інших регіонів Украї
ни, Канади, Польщі та Словаччини, місцевими органами державної влади та
місцевого самоврядування, міськими засобами масової інформації, вищими
навчальними закладами м. Івано Франківська, проектами міжнародної техн
ічної допомоги, а також Університетом Ватерлу (Канада) та Університетом м.
Клівленд (США). Асоціація є засновником та активним членом регіональної
партнерської мережі громадських організацій Івано Франківщини, а також
Асоціації агенцій регіонального розвитку України.

Впродовж останніх років асоціація є регіональним представником
Міжнародного фонду «Відродження» в області. Починаючи з 2006 року
організація виступає регіональним представником Фонду Батори та Фон
ду «Україна—3000».
Асоціація є активним членом міжнародних мереж громадських органі
зацій, зокрема CEE Citizen Network. Бере участь у щорічній конференції
Європейської асоціації агентств розвитку (EURADA, Брюсель (Бельгія)) з пи
тань врахування конкурентних переваг та інтелектуального капіталу регі
онів в процесі розбудови стратегій регіонального розвитку та її пріоритетних
напрямів.
Івано:Франківська обласна організація Спілки сприяння розвитку
сільського зеленого туризму в Україні
Івано Франківська обласна організація Спілки сприяння розвитку сільсько
го зеленого туризму в Україні зареєстрована 28 квітня 1998 року як громадсь
ка неприбуткова організація.
Головні завдання:
відродження ідеї відпочинку у гостинних садибах Карпатського регіону
України, що має більш ніж столітні традиції;
популяризація та збереження існуючого культурного та історичного
надбання Карпатського краю як невід’ємного чинника туристичної привабли
вості регіону;
сприяння підвищенню зайнятості сільського населення шляхом ство
ренням нових робочих місць;
сприяння розвитку сільської інфраструктури;
створення мережі туристичних маршрутів та екологічних стежок;
ліквідація проблеми відсутності відкритої і доступної інформації щодо
відпочинкових можливостей для туристів;
проведення тренінгів та навчальних програм для господарів власників
гостинних садиб.
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Цілі організації:
реалізувати потенційні можливості туризму в Івано Франківській області
шляхом піднесення сільського зеленого туризму до рівня кращих світових
зразків;
навести мости між сільськими господарями та бажаючими відпочивати
у селі за допомогою поєднання потреби міських жителів у недорогому і якіс
ному відпочинку та потреби сільських жителів у фінансовому забезпеченні
свого існування;
досягти розуміння з боку державних і урядових структур можливості
без державних капіталовкладень покращити життя селян. Результатом цього
повинно стати створення в Україні більш сприятливих умов для розвитку
сільського зеленого туризму, зокрема, в питаннях пільгового оподаткування
та пом’якшення контролю за діяльністю господарів.
Досягнуті результати:
1998 р. — в рамках проекту Карпатського фонду були визначені насе
лені пункти на території Косівського, Верховинського, Надвірнянського районів
та Яремчанської міської ради Івано Франківської області, які є найбільш при
датними для розвитку сільського зеленого туризму, виявлено 97 господарів,
бажаючих приймати туристів;
1999 р. — в рамках проекту Карпатського фонду було видано путівник
«Сільські садиби Гуцульщини» та збірник інформаційних матеріалів для гос
подарів власників агросадиб «Абетка гостинності»;
1999—2002 рр. — участь у проекті ТАСІС «Підтримка місцевого розвит
ку та туризму у Карпатському регіоні»;
2002 р. — грант проекту ТАСІС «Підтримка місцевого розвитку та туризму у
Карпатському регіоні»; спільно з Радою з туризму Карпатського регіону видано пут
івник «Сільський зелений туризм у Карпатах» українською та англійською мовами;
2002 р. — за активну роботу з розвитку сільського туризму подяка Дер
жавної туристичної адміністрації України;
2002—2003 рр. — проект Фонду «Євразія» «Гуцульська садиба». Ре
зультатом цього проекту став випуск путівника «Гостинні садиби Карпат» та
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першого в Україні комплексного навчального посібника «Сільський зелений
туризм: організація надання послуг гостинності».
2005—2006 рр. — проект Фонду «Євразія» «Повернення у місто у ме
жиріччі двох Бистриць».
Івано:Франківська регіональна фундація «Карпатські стежки»
Фундація створена в 2001 році. Головною метою діяльності є пропагуван
ня активних видів туризму та відновлення інфраструктури активного туризму в
Карпатському регіоні України.
Напрямки діяльності:
планування, очищення туристичних стежок в області;
розробка процедур знакування та маркування туристичних маршрутів,
проведення знакувальних робіт;
будівництво нових та відновлення колишніх туристичних притулків на
маршрутах.
Туристична асоціація Івано:Франківщини
Основною метою діяльності ТАІФ є: об’єднання зусиль працівників ту
ристично рекреаційної та екологічної галузі для спільних дій по захисту
своїх законних прав, задоволенню професійних і соціальних інтересів, орган
ізації маркетингової діяльності з метою сприяння розвитку туризму та сумі
жних галузей економіки Івано Франківської області, сприяння розвитку
системи підготовки кадрів для туризму та екології, ділових і підприємниць
ких навичок громадян, які працюють у цій сфері, сприяння соціально еко
номічній, освітній, правовій та психологічній адаптації населення області в
ринкових умовах, особливо у гірських районах області, проведення еколо
гічної та освітньої діяльності.
Асоціацією впроваджується проект «Створення транскордонної мережі
розвитку і просування туристичних та інвестиційних можливостей Івано Фран
ківської області України та повіту Марамуреш Румунії». Проект фінансується
Європейською комісією в рамках Програми сусідства «Румунія—Україна».

Вид на р. Дністер
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Бізнес-асоціації
Регіональний туристично:інформаційний центр
Регіональний туристично інформаційний центр утворений у 2003 році
спільними зусиллями Ради з туризму Карпатського регіону, Асоціації економі
чного розвитку Івано Франківщини та Івано Франківської обласної організації
Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні за підтримки
Івано Франківської обласної державної адміністрації.
Діяльність центру спрямована на об’єднання ресурсів ключових сторін в
розвитку та маркетингу туристичної галузі та забезпечення просування тури
стичного продукту області безпосередньо туристам та місцевим мешканцям,
які потребують відомостей про можливості відпочинку на території краю, а
також передбачає формування та постійне поновлення комп’ютеризованої
інформаційної бази даних (збір та обмін інформацією в межах регіону), по
дальшого її опрацювання та розміщення на створеному веб сайті й через дру
ковані видання центру.
Основне завдання організації — надання інформації про заклади прожи
вання, харчування, транспортної інфраструктури, культурні події в регіоні (місті,
районах): фестивалі, концерти тощо, місця історичного та культурного зна
чення, в т. ч. музеї, замки, пам’ятки природи, архітектури, об’єкти туристич
ного значення, туристичні організації та послуги екскурсоводів, туристичні
маршрути, тощо.

База відпочинку «Легенда Карпат».
Літній майданчик

Рада з туризму Карпатського регіону
Рада з туризму Карпатського регіону створена в серпні 2001 року Закар
патською, Івано Франківською, Львівською та Чернівецькою облдержадміні
страціями. В 2003 році в Раду з туризму прийнято Тернопільську обласну дер
жавну адміністрацію.
Головною метою діяльності організації є підтримка розвитку та маркетинг
туристичної галузі регіону. Основні напрямки діяльності включають координа
цію зусиль областей з розвитку туристичної галузі, аналіз розвитку туризму та

діяльності туристичних підприємств, проведення навчальних семінарів, кон
ференцій, круглих столів; здійснення маркетингу туристичних ресурсів регіо
ну, моніторинг діяльності туристичної індустрії в регіоні, координація діяль
ності туристичних підприємств з урядовими, недержавними, міжнародними,
донорськими та туристичними організаціями.
За значної підтримки адміністрацій засновників та туристичних органі
зацій членів Ради з туризму, були видані та періодично видаються надалі на
ступні матеріали: туристичні путівники про регіон українською, російською,
англійською, польською та німецькою мовами; каталоги «Зима в Карпатах»,
«Літо в Карпатах», «Музеї Карпатського регіону», «Карпати об’єднують найк
ращих»; туристична карта регіону; інформаційні брошури «Міста Карпатсько
го регіону», «Туристичні дива Карпатського регіону», «Заклади проживання
регіону», «Заклади харчування регіону»; рекламні проспекти та листівки; щок
вартальний бюлетень «Туристичні вісті»; започатковано видання туристично
го журналу «Карпати. Туризм. Відпочинок».
Спільно із облдержадміністраціями та Державною туристичною адмініст
рацією України туристичні пропозиції краю були представлені на міжнародних
виставках в Україні та закордоном (Мілан, Берлін, Познань, Лондон, Ополе,
Київ, Донецьк, разом понад 40 виставок).
За сприяння облдержадміністрацій та за підтримки Польсько амери
кансько української ініціативи про співпрацю, Карпатського фонду та
Фонду «Євразія» Рада провела низку ознайомчо рекламних турів в регіоні
для представників ЗМІ, польських та українських туроператорів. Було
організовано навчальні поїздки до Польщі з метою вивчення польського
досвіду розвитку туристичної галузі та створення мережі центрів турис
тичної інформації.
В 2002 році Раду з туризму було нагороджено гран прі Держтурадміні
страції України в номінації «Вітчизняна туристична організація», а в грудні
2003 р. — дипломом лауреату Міжнародного рейтингу популярності «Золота
Фортуна». В 2004 році стенд Ради з туризму отримав кубок та диплом за

Зимові Карпати

Гірські квіти крокуси

99

найкраще представлення рекреаційно туристичного потенціалу на міжна
родній виставці в м. Ополе.
В 2003 році у партнерстві з Івано Франківською облдержадміністрацією,
Асоціацією економічного розвитку Івано Франківщини та Івано Франківською
обласною організацією Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туриз
му в Україні створено перший Регіональний туристично інформаційний центр
в м. Івано Франківськ. У 2005 році започатковано фестиваль народного при
кладного мистецтва «Карпатський Вернісаж».
Діючими членами та партнерами є близько 150 туристичних організацій,
закладів проживання, харчування, освіти та культури, засобів масової інфор
мації та громадських організацій регіону.

Манявський водоспад

Асоціація готелів та туристичних підприємств Карпатського регіону
29 червня 2000 року відбулися установчі збори зі створення Асоціації го
телів та туристичних підприємств Карпатського регіону, в яких взяли участь
близько 80 представників туристичного бізнесу регіону.
Асоціація зареєстрована 7 листопада 2000 року. Метою діяльності органі
зації є захист законних національно культурних, творчих, економічних, правових
та інших спільних інтересів її членів, а також розширення можливостей доступу
туристичних підприємств Карпатського регіону до світової туристичної індустрії.
Асоціацією налагоджена постійна співпраця з державними органами вла
ди та депутатським корпусом. Це виражається у регулярних зустрічах керів
ництва асоціації з представниками владних структур, направленні листів звер
нень у державні органи, від яких залежить вирішення питань, пов’язаних з
розвитком туристично рекреаційного комплексу України.
Асоціація постійно проводить роботу із налагодження ділових зв’язків з
іноземними партнерами. Така діяльність рекламує регіон, працює на перс
пективу і є вигідною для всіх суб’єктів туристичної сфери області.
Крім того, асоціацією ведеться робота щодо ініціювання вирішення таких
завдань, які заважають розвитку туристичної галузі, а саме — неякісне до
рожнє покриття та відсутність дорожніх знаків.

ВИСНОВОК
Туризм — одна із найбільш перспективних галузей економіки краю.
Область має об’єктивні і вагомі передумови для свого розвитку: природ
но кліматичний потенціал, мальовничі ландшафти, чисте повітря, цілющі міне
ральні води, привабливі туристичні маршрути, збережені національні традиції
і фольклор, архітектурні пам’ятки, рекреаційні можливості. Сфера туризму
сприяє не тільки створенню нових робочих місць, підвищенню професіоналі
зму, удосконаленню технологій, наданню нових комплексів різноманітних по
слуг, але й становленню найбільш ефективних форм власності й господарю
вання, удосконаленню законодавчої бази, підвищенню ділової активності, роз
витку конкуренції.
З огляду на самостійність суб’єктів господарювання, заборону на втру
чання у сферу їх фінансово економічної та виробничої діяльності з боку місце
вих органів управління, можна говорити про непрямий вплив на ті або інші
управлінські рішення шляхом створення сприятливого й стабільного зовніш
нього середовища, тобто формування необхідних економічних, соціальних,
правових умов, за яких власні можливості суб’єктів господарювання з розвит
ку сфери туризму реалізуються з найбільшою віддачею. Саме фактор «зовні
шнього середовища» для суб’єктів господарювання набуває вирішального зна
чення, тому що в перехідний період вони функціонують в умовах невизначе
ності, частої зміни «правил гри», непередбачуваності.
Саме правова стабільність, законопорядок, економічні й соціальні умови
формують «якість» зовнішнього середовища, з яким тісно пов’язаний розви
ток інфраструктури, зокрема туристичної. Безумовно, її стан впливає на всі
суб’єкти, що господарюють на Івано Франківщині, багато в чому визначаючи
ефективність і режим їхнього функціонування. Одиничному суб’єктові невигі
дно та неможливо створити автономну інфраструктуру. Для цього необхідні
спільні зусилля, у тому числі й органів місцевого управління як акумулятора
засобів на ці цілі, а також пошук ефективних форм взаємодії місцевих органів
управління та суб’єктів господарювання. Для прикладу, справедливим є вве
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дення прогресивної плати за використання туристичних ресурсів, що мають
історичну й архітектурну цінність, а також за комерційну діяльність на тери
торії монастирів, архітектурних ансамблів та історичних місць.
У випадку якщо діяльність підприємства тим або іншим чином завдає шко
ди важливим об’єктам, необхідно передбачити штрафні санкції, достатні для
її відшкодування.
Поряд з тим необхідно розглянути питання про пільги для підприємств,
що сприяють збереженню пам’ятників архітектури, виділяють кошти на їхню
реконструкцію, у тому числі у вигляді пожертвувань і благодійних внесків.
Аналогічний механізм взаємодії необхідний при використанні природних
ресурсів та веденні природоохоронної діяльності.
Органи влади приділяють недостатньо уваги екологічному законодавству.
За умов його застосування можна домогтися значних і регулярних надход
жень у бюджет і значно поліпшити екологічну ситуацію на території області.
Для цього необхідно розробити відповідні методики визначення шкідливого
впливу, його оцінки та переведення збитків у штрафні санкції.
Залежно від виду діяльності підприємства будуються відносини місцевих
органів з господарюючими суб’єктами. Вони мають широкий спектр — від
суто договірних відносин до «найбільшого сприяння» об’єктам комунальної
власності. Необхідно впорядкувати використання таких об’єктів та їх управ
ління, зокрема в рекреаційно туристичній сфері (наприклад, санаторно ку
рортні заклади, музеї тощо).
Вплив, спрямований на мотивацію різних економічних інтересів, призво
дить до підвищення рівня розвитку малого підприємництва в сфері туризму, що
позначається безумовно позитивним чином на економічному стані області.
Усі зацікавлені сторони розвитку туристичної галузі повинні розуміти не
обхідність залучення громадськості до вирішення питань управління. За відсут
ності взаємного бажання процес не відбудеться, якщо громада буде пасивною.
Необхідним є забезпечення інформаційного доступу до проектів рішень
органів місцевої влади та проведення публічних обговорень таких проектів,
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створення відкритих баз даних з нормативними документами та рішеннями
місцевої влади.
Безпосередня участь у діалозі з владою на всіх рівнях допоможе побуду
вати нову систему організації влади й управління, підвищити економічну ефек
тивність розвитку туристичної галузі. Найбільш успішними прикладами діяль
ності співпраці влади, бізнесу та громадських організацій, а саме Асоціації
економічного розвитку Івано Франківщини та Ради з туризму Карпатського
регіону, стали результати реалізації проекту «Створення комплексної систе
ми розвитку туристичної індустрії Івано Франківщини».

Матеріал підготували:
доктор економічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України, академік УНГА, завідувач
кафедри «Економіка підприємств» ІФНТУНГ Микола Данилюк;
начальник управління туризму ГУ з питань туризму,
євроінтеграції, зовнішніх зв’язків
та інвестицій Івано5Франківської ОДА Наталія Гасюк;
заступник голови Ради Асоції економічного
розвитку Івано5Франківщини Марія Ковалів;
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
«Управління регіональним економічним розвитком»
ІФНТУНГ, академік гірничих наук України Віктор Петренко

Вид на вершину гори Говерли
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Дмитро Васильович Шлемко народився 24 січня 1950 року на Покутті Івано
Франківщини, в селі з історичною назвою Белелуя. Навчання в школі Дмитру
Шлемку давалося досить легко. Невідомо звідки, бо в сім’ї такою творчістю
ніхто не відзначався, прийшло бажання писати вірші та оповідання. І коли
вийшла перша збірочка дитячих віршів «На сонячній галявинці», з газети
«Зірка» надійшла приємна звістка: направити в загальновідомий престижний
піонерський табір «Артек». Вже у цьому віці у Дмитра Шлемка визріла думка
про майбутню журналістську професію.
Згодом закінчив з медаллю Снятинську середню школуінтернат. Будучи
не лише учасником, але й переможцем обласних олімпіад з історії та матема
тики, вибрав історичний факультет ІваноФранківського педагогічного інсти
туту ім. В. Стефаника. Тоді ж визначилися й уподобання, які забирали весь
вільний час. Це — спорт: футбол, легка атлетика, бокс. Боксерська професія
добре прислужилася в армії.
З вересня 1973 року бере початок комсомольська біографія Дмитра Шлемка:
шість місяців активної роботи комсоргом в технікумі радянської торгівлі й неспо
діване запрошення зразу ж в обласний комітет комсомолу. Спочатку був інструк
тором, а через рік вже призначений завідуючим основного відділу обкому — орга
нізаційного. В лютому 1978 року отримав запрошення на роботу в м. Київ у Цен
тральний комітет молодіжної організації. За якийсь час через сімейні обставини
повернувся до міста ІваноФранківська. Відтоді починається новий період в біо
графії Дмитра Васильовича Шлемка, пов’язаний із викладацьконауковою робо
тою в нинішньому Національному технічному університеті нафти і газу.
Інженерекономіст науководослідного центру, асисент, старший викла
дач, доцент, заступник декана, декан факультету — такий шлях пройшов Дмит
ро Васильович за неповних 10 років роботи у ВУЗі.

Представництво голови Івано#Франківської обласної
організації ВО «Батькіщина» п. Д. Шлемка
у Президії VII з’їзду ВО «Батьківщина»

В 1985 році після заочного навчання в аспірантурі Інституту економіки
Академії наук УРСР захистив кандидатську дисертацію і отримав науковий
ступінь кандидата економічних наук.
У 1999 році Дмитро Шлемко разом із 78 соратниками заклали основу облас
ної 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.
У 2006 році обраний народним депутатом України від «Блоку Юлії Тимо
шенко». Після зради голови СПУ О. Мороза та утворення у Верховній Раді
України так званої «антикризової коаліції» в складі Партії регіонів, Соціалі
стичної та Комуністичної партій, в складі «Блоку Юлії Тимошенко» перейшов у
парламентську опозицію.
Працював в комітеті з питань економічної політики, під час роботи вніс 34
поправки до Бюджету України, став одним з авторів змін до Закону «Про ста
тус гірських населених пунктів», працював над Законом «Про акціонерні това
риства в Україні» та низкою інших законопроектів, подав понад 500 запитів в
різні інстанції щодо вирішення питань, порушених краянами, організаціями,
установами області. В зв’язку з політичною корупцією, що мала місце в пар
ламенті, подав в 2007 році заяву та добровільно склав з себе повноваження
народного депутата України 5го скликання з метою розпуску парламенту.
На дострокових виборах до Верховної Ради України в 2007 році очолив
обласний штаб «Блоку Юлії Тимошенко», на яких за «БЮТ» проголосувало
понад 51 % прикарпатців. Обраний повторно депутатом Верховної Ради Ук
раїни. На даний час працює в тому ж комітеті з питань економічної політики.

Засідання фракції «БЮТ»
у Верховній Раді України

В боротьбі за справедливість
у залі Верховної Ради України
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Обрання А. Яценюка Головою
Верховної Ради України
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Лілія Степанівна Григорович народилася 12 вересня 1957 р. у м. ІваноФран
ківську в родині репресованого священика. У 1974 р. закінчила ЗОШ № 2 м. Івано
Франківська. Опісля працювала санітаркою в обласній клінічній лікарні. З 1977
по 1978 рр. навчалася на підготовчому відділенні ІваноФранківського державно
го медінституту, а в 1985 р. закінчила з відзнакою цей ВНЗ. З 1985 по 1986 рр.
проходила інтернатуру в ІваноФранківській обласній лікарні, а з травня 1994 р.
працювала обласним дитячим алергологом у тій самій лікарні. З 1990 року брала
участь у громадськополітичних акціях по відновленню державності України, а
також займалася просвітницькодоброчинною діяльністю. У 2000 р. закінчила
Українську академію державного управління при Президентові України.
У 1994 році Лілія Степанівна обрана народним депутатом України по Сня
тинському виборчому округу № 204. З 1996 року була членом Центрального
проводу НРУ, членом Української всесвітньої Координаційної Ради. З 2001 р.
стала головою Союзу українок. Повторно обиралася народним депутатом за
партійними списками у 1998 та 2002 рр. З 5 березня 2005 року є членом
Президії партії «Народний союз «Наша Україна».
З 1995 по 1996 рр. представляла Україну у Виконавчій Раді Дитячого фон
ду ООН (ЮНІСЕФ). З 1996 по 1997 рр. працювала заступником міністра
Міністерства сім’ї та молоді. Пройшла шлях від голови підкомітету Верховної
Ради України з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства (1994—
1998 рр.) до голови підкомітету з питань законодавчого забезпечення держав
ної політики охорони громадського здоров’я (2002—2006 рр.). З 2007 р. —
секретар Комітету з охорони здоров’я Верховної Ради України.
Л. С. Григорович визнана гідною звання «Заслужений працівник охорони
здоров’я», а також нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2001 р.) та
орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2007 р.).

Зустріч з Президентом України
В. Ющенком

Аскольд Євгенович Лозинський
Президент СКУ
(1998—2008 рр.)

На аудієнції у Папи Римького
Іоанна Павла ІІ

Аскольд Лозинський народився 8 лютого 1952 року в місті НьюЙорк. Його
батьки походили з ІваноФранівської області та були змушені покинути рідні
землі під час війни.
Аскольд навчався у цілоденній українській католицькій школі св. Юра в
НьюЙорку, згодом — в єзуїтській середній школі, приватному єзуїтському
університеті, а також закінчив правничі студії при Фордгамському Універси
теті в 1976 році. В наступному році був прийнятий до Адвокатської палати.
Від студентських років А. Лозинський включився в український студентсь
кий рух в США та взагалі в діаспорі, який займався в той час (кінець 1960
початок 1970х рр.), зокрема, захистом українських дисидентів в Україні. Був
неодноразово заарештований в США за антирадянські демонстрації. Очолю
вав Товариство української студіюючої молоді ім. Міхновського (ТУСМ), брав
активну участь в Союзі українських студентських товариств Америки (СУСТА)
та в Централі українського студентства (ЦеСУС). Зредагував книжкузбірник
про українських дисидентів англійською мовою та два роки видавав українсь
кий студентський журнал в США. У 1980их роках Аскольд Лозинський голову
вав у молодіжній виховній організації «Спілка української молоді в Америці»
(СУМА). Протягом 1990—2000 рр. очолював українську громаду в США як пре
зидент Українського конгресового комітету Америки (УККА). В 1998 році у То
ронто (Канада) був обраний президентом Світового конгресу українців (СКУ),
де працював до 2008 року. Під час своєї суспільногромадської діяльності
неодноразово мав ділові зустрічі з президентами США, України, Польщі, Сло
ваччини та керівниками міжнародних організацій.
Від часу здобуття української незалежності А. Лозинський багаторазово
перебував в Україні, виконуючи різні обов’язки. Сьогодні Аскольд Лозинський
має статус постійного мешканця України.

Під час візиту до США
В. Ющенка
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Життєве кредо:
«Громадянин України повинен
бути, насамперед, патріотом
своєї держави»

В. Л. Сірецький — голова обласної
федерації по кікбоксингу. На нараді в
облраді з екс#головою З. Митником
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В. Л. Сірецький народився 21 січня 1941 року в с. Грабівці Богородчан
ського району в сім’ї вчителів.
По закінченні середньої школи поступив в Чернівецький фінансовий тех
нікум, після служби в армії вступив до Львівського державного університету на
економічний факультет.
Трудову діяльність розпочав в 1961 році у Богородчанському райфінвідділі.
Працював інспектором по штатах, начальником штатного відділу ІваноФран
ківського міськфінвідділу, заступником голови ІваноФранківського міського ко
мітету народного контролю; протягом 1980—1985 років очолював ІваноФран
ківський міський фінансовий відділ; 1985 року був призначений начальником
фінансового відділу об’єднання «Прикарпатліс». У 1990 році був затверджений
на посаду начальника Державної податкової інспекції в ІваноФранківській об
ласті, де плідно працював понад 10 років. 1994 року ДПА України направляє
його на навчання в США до центру податкової служби, згодом ознайомився з
організацією податкових служб Канади, Данії, Австрії, Німеччини, Франції. За
керівництва В. Л. Сірецького відбулося становлення податкової служби області.
У 2002 р. Володимир Львович обраний депутатом облради по Яремчансь
кому виборчому округу. 2003 року став головою бюджетної комісії обласної
ради. У 2007 р. податківцями області обраний головою Всеукраїнської Ради
профспілок ДПА у ІваноФранківській області, де працює по сьогодні.
За керівництва В. Л. Сірецького відновлено хорові колективи податківців,
відбуваються спартакіади податкових працівників з різних видів спорту, актив
но провадиться оздоровлення співробітників у санаторіях Криму.
В 2007, 2008 роках за сприяння В. Л. Сірецького відбувалася проща в с. Зарва
ниця, присвячена річницям створення податкової служби України, під час якої вла
дикою Війтишиним (УГКЦ) було посвячено хоругву, що зберігається в ДПА області.

Святкування дня податкової служби в 2007 році.
Члени колегії та гості

Життєве кредо:
«Наполегливість,
чесність, порядність»

Михайло Михайлович Негрич народився 1 січня 1955 р. в с. Верхній Березів
Косівського району в сім’ї селянина. У 1975 р. закінчив Коломийський технікум
механічної обробки деревини. До служби в армії працював на Хмельниччині
майстром цеху установи МХ324/78. Після демобілізації влаштувався механі
ком у Коломийську автошколу. З 1985 р. працював у колгоспі ім. Леніна Коло
мийського району майстром, завідувачем допоміжних промислів, інженером.
У 1986 р. закінчив Кам’янецьПодільський сільськогосподарський інсти
тут за спеціальністю «Зоотехніка», 2000 року — факультет перепідготовки
кадрів Прикарпатського університету ім. В. Стефаника за спеціальністю «Облік
і аудит», у 2003 р. — ІваноФранківський національний університет нафти і
газу й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Державна служба» та
здобув кваліфікацію магістра державної служби.
Поєднуючи навчання з працею, Михайло Негрич з 1988 по 1992 рік працю
вав начальником відділу агрофірми «Прут», наступні 3 роки — заступником
голови правління цієї ж фірми. Згодом займав посади директора Коломийського
консервного заводу, голови правління ОП «Прут». Протягом 1997—2001 років
працював директором Підгайчиківського спиртозаводу. У липні 2001 року при
значений на посаду першого заступника голови Коломийської районної дер
жавної адміністрації, а 5 жовтня 2001 р. Розпорядженням Президента України
призначений головою Коломийської районної державної адміністрації.
У 2005 р. посів місце заступника голови правління Державної акціонерної
компанії «Хліб України», а невдовзі став генеральним директором Київського
обласного державного об’єднання спиртової та лікерогорілчаної промисло
вості «Київспирт». 22 лютого 2007 р. призначений заступником голови ОДПА
ІваноФранківської області. 12 червня 2008 р. обраний головою Народної
партії в ІваноФранківській області.

Зустріч лідера Народної партії
В. М. Литвина в Івано#Франківській області

Робоча нарада в ДПА

111

Життєве кредо:
«Вміємо, знаємо, зробимо!»

У складі делегатів наукової
конференції, присвяченої 40#річчю
підземного зберігання газу в Україні
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Василь Васильович Костів народився 12 січня 1965 року в сім’ї робітників
в с. Стриганці Стрийського району Львівської області.
1982 р. поступив до ІваноФранківського інституту нафти і газу. З 1983 р.
служив в лавах Збройних сил, а з 1985 р. продовжив навчання в інституті за
спеціальністю «Проектування і експлуатація газонафтопроводів, газосховищ
і нафтобаз» та в 1989 р. отримав кваліфікацію інженерамеханіка. Після за
кінчення навчання був направлений на Богородчанську станцію підземного
зберігання газу ВО «Прикарпаттрансгаз» машиністом технологічних компре
сорів ГКС, де пройшов трудовий шлях до головного інженера.
В 2004 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь
кандидата технічних наук зі спеціальності «Нафтопроводи, бази та сховища».
Має низку наукових праць, патентів, займається раціоналізаторською та ви
нахідницькою діяльністю.
В 2008 році обраний членомкореспондентом Інженерної академії України.
2007 року призначений в УМГ «Прикарпаттрансгаз» на посаду заступника
директора з підземного зберігання газу та матеріальнотехнічного постачання.
За багаторічну сумлінну працю в газовій галузі та вагомий особистий вне
сок в розвиток ГТС неодноразово нагороджувався: почесною відзнакою НАК
«Нафтогаз України» III ступеня, Почесною грамотою НАК «Нафтогаз України»,
грамотою ДК «Укртрансгаз» (двічі,) грамотою УМГ «Прикарпаттрансгаз», гра
мотами ІваноФранківської ОДА та ІваноФранківської обласної ради.
На сьогоднішній день обраний депутатом V демократичного скликання
ІваноФранівської обласної ради по Богородчанському округу, являється чле
ном постійної комісії ради з питань роботи та розвитку паливноенергетично
го комплексу. Під час депутатської діяльності брав активну участь в газифі
кації області, ліквідації наслідків повені 2008 року.

Ознайомлення головного інженера БВУПЗГ В. В. Костіва
зарубіжної делегації з виробничим процесом

Життєве кредо:
«Поспішай робити добро людям»

У родинному колі

Богдан Петрович Гдичинський народився 10 жовтня 1957 року в селі Се
маківці Коломийського району на ІваноФранківщині. По закінченні Замули
нецької середньої школи пройшов службу в лавах Збройних сил України. Тру
дову діяльність розпочав у 1973 році, працюючи слюсарем у колгоспі. Після
звільнення в запас почав працювати в органах внутрішніх справ, паралельно
здобувши освіту в Коломийському технікумі механічної обробки деревини (1984 р.),
згодом закінчив історичний факультет Чернівецького державного університе
ту (1991 р.) та юридичний факультет цього ж вузу (1996 р.). Протягом 26 років
нелегкої служби в структурах Міністерства внутрішніх справ пройшов шлях
від міліціонера міськвідділу до заступника начальника департаменту. З 2000
року займав посаду заступника керівника в Державному управлінні справами
Президента України. Протягом останніх п’яти років працює заступником го
лови правління ВАТ «Укрнафта».
Захистивши кандидатську дисертацію, Б. П. Гдичинський здобув наукове
звання кандидата політичних наук, має численні наукові праці та публікації.
Сьогодні Богдан Петрович — заслужений юрист України. Активна життєва по
зиція Богдана Гдичинського сприяє його успішній громадській діяльності на
ниві самоврядування — спочатку депутатом Коломийської міської, а згодом
ІваноФранківської обласної рад. В останній раді Б. Г. Гдичинський ефективно
працює заступником голови Постійної комісії з питань захисту прав людини,
законності та правопорядку. Депутатська діяльність в обласній раді вмотиво
вана можливістю впливати на політикоправову ситуацію в регіоні через депу
татські запити. Богдан Петрович проводить постійну роботу щодо захисту пред
ставництва інтересів, дотримується виконання своєї програми й передвибор
чих обіцянок, вміло доносить до широкого загалу свою позицію.

Зустріч з друзями
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Євген Ярославович Чолій
Президент Світового
конгресу українців

Президент СКУ — Євген Ярославович Чолій, обраний на ІХ з’їзді СКУ
22 серпня 2008 р. в м. Києві.
Світовий конгрес українців (колишній Світовий конгрес вільних українців —
СКВУ) — це найвища організаційна надбудова українців діаспори, яка об’єднує
неполітичні громадські, релігійні, наукові й молодіжні організації. До його скла1
ду входить понад 100 організацій із 31 країни світу, де проживає близько 20
мільйонів українців.
Як юридична особа СКУ (СКВУ) координує діяльність усіх своїх крайових цен1
тральних репрезентацій майже в усіх країнах поселення українців та представ1
ляє інтереси українців перед урядами України і тих країн, де вони проживають.
Важливою ділянкою праці СКУ (СКВУ) є відносини з Україною. СКУ (СКВУ)
уважно слідкує за подіями в Україні і вболіває за її майбутнє. При нагоді деле1
гації СКУ (СКВУ) зустрічаються з найвищими державними представниками
України для розв’язання питань суспільного зацікавлення.
СКУ (СКВУ) є незалежною організацією, яка ніколи не підпорядковува1
лась і не підпорядковується жодному уряду.
Багаторічна плідна діяльність СКУ (СКВУ) належним чином визнана на
міжнародному рівні, і в 2003 р. конгрес було прийнято до Організації Об’єдна1
них Націй на правах неурядової організації. Основними членами1засновника1
ми СКВУ стали наступні українські крайові центральні репрезентації:
1 Український конгресовий комітет Америки (УККА) — Нью1Йорк, США;
1 Конгрес українців Канади (КУК) — Вінніпег (Манітоба), Канада;
1 Українська центральна репрезентація Aргентини — Буенос1Айрес, Ар1
гентина;
1 Українсько1Бразилійська центральна репрезентація — Куритиба (штат
Парана), Бразилія;

Офіційне відкриття ІХ Світового конгресу українців.
Виступає колектив «Барвінок» з міста Торонто
(Канада) та хор Видубицького монастиря з Києва
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Аскольд Лозинський та Євген Чолій,
колишній та теперішній президенти
СКУ вітають Президента України

1 Координаційний осередок українських громадських центральних крайо1
вих установ (КОУГЦУ) — Лондон, Велика Британія (сьогодні Европейський кон1
грес українців (ЕКУ);
1 Союз українських організацій — Мельбурн (штат Вікторія), Австралія.
До складу СКВУ також увійшли такі українські міжкрайові та крайові органі1
зації:
1 українські міжкрайові організації: Світова федерація українських жіночих
організацій (СФУЖО), Головна Рада Наукового товариства ім. Шевченка (ГР
НТШ), Конференція українських пластових організацій, Координаційна Рада
Ідеологічно споріднених організацій (ІСНО), Світовий український визвольний
фронт (тепер Світова конференція українських державницьких організацій),
Братство колишніх вояків 11ої дивізії Української Національної армії тощо;
1 українські крайові організації, які мають не менше трьох відділів: Українсь1
кий народний союз (УНС), Український братський союз (УБС), Організація оборо1
ни чотирьох свобід України (ОЧСУ), Організація державного визволення України
(ОДВУ) в США, Братство українців1католиків Канади (БУКК), Ліга визволення Ук1
раїни (тепер Ліга українців Канади — ЛУК), Союз українців1самостійників (СУС),
Українське національне об’єднання Канади (УНО), Союз українок Америки та ін.
Під час проведення ІХ конгресу СКУ між керівництвом СКУ, діючим та ново1
обраним президентами Аскольдом Лозинським та Євгеном Чолієм з одної сто1
рони та проекту «Ділова Івано1Франківщина» в особі керівника Георгія Соляни1
ка з другої, були досягнуті домовленості про партнерство в сфері налагоджен1
ня культурної та економічної співпраці між світовим українством та Івано1Фран1
ківською областю. Завдяки домовленостям, розповсюдження альманаху «Ділова
Івано1Франківщина» сягає 30 країн світу. Приймаються заявки з проведення
міжнародних зустрічей по співпраці між українцями на Івано1Франківщині.

Юлія Тимошенко та Віктор Ющенко
на відкритті ІХ Світового конгресу українців,
що проходив у Києві 20—22 серпня 2008 року

Стефан Романів, генеральний
секретар СКУ, голова Союзу
українських організацій Австралії
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Євген Михайлович Нейко —
Дійсний член АМН України,
доктор медичних наук, професор,
ректор університету

ІваноФранківський
національний
медичний університет —
«вікно» в Західну Європу

Любомир Володимирович
Глушко — заслужений лікар
України, доктор медичних
наук, професор, прорек>
тор з навчальної роботи,
завідувач кафедри терапії і
сімейної медицини фа>
культету післядипломної
освіти
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Івано1Франківський національний медичний університет — це потужна куз1
ня кадрів не лише для Прикарпаття, але й усієї України. Немає жодної об1
ласті, де б не було його випускників, більшість з яких користуються заслуже1
ним авторитетом у своїх колективах. Восьмеро випускників ВНЗ працюють
або працювали начальниками управлінь охорони здоров’я обласних держав1
них адміністрацій. Міністр охорони здоров’я України В. М. Князевич, заступ1
ник міністра охорони здоров’я України, доктор медичних наук З. М. Митник,
заступник директора, начальник відділу державної акредитації закладів охо1
рони здоров’я Департаменту контролю якості медичних і фармацевтичних
послуг МОЗ України В. Р. Григорович також закінчили медичний університет.
Випускники цього ВНЗ є членами Президії АМН України (Є. М. Нейко), експер1
тами ВАК України (Л. В. Глушко, О. І. Дельцова), близько 15 професорів, док1
торів медичних наук є членами асоціацій Європейських наукових товариств,
зокрема Асоціації лікарів1кардіологів (Н. М. Середюк, І. П. Вакалюк, Л. В. Глуш1
ко, М. А. Оринчак, І. Г. Купновицька), ревматологів (Р. І. Яцишин), оторинола1
рингологів (В. І. Попович), радіологів1рентгенологів (В. М. Рижик), ангіологів
(І. М. Гудз), пульмонологів (М. М. Островський), реабілітологів і бальнеотера1
певтів (В. Г. Міщук), травматологів (В. С. Сулима), стоматологів (З. Р. Ожоган,
М. М. Рожко).
У 2007—2008 роках вчені університету отримали 150 грантів на участь в
міжнародних наукових форумах.
10 колективів університету є центрами рандомізованих досліджень євро1
пейського і світового рівня, якими проведені клінічні випробування близько 30
нових фармакологічних засобів.
Прикладом для інших стала тісна співпраця колективу кафедри травма1
тології та ортопедії (зав. кафедри. — д.мед.н., проф. В. С. Сулима) з польським

Нестор Миколайович Сере>
дюк — заслужений діяч науки
і техніки України, академік
АНТКУ, доктор медичних
наук, професор, завідувач
кафедри госпітальної терапії
№ 1 з курсом клінічної імуно>
логії, проректор з наукової
роботи, член ASH

Марія Андріївна Оринчак —
доктор медичних наук,
професор, завідувач ка>
федри внутрішніх хвороб
стоматологічного факуль>
тету, член ASH

Лариса Євгенівна Коваль>
чук — доктор медичних
наук, професор, завідувач
кафедри медичної біології
з курсом медичної гене>
тики

підприємством «MEDGAL» по виготовленню і апробації інструментів для інтраме1
дуляторного блокуючого остеосинтезу, ендопротезування кульшового суглоба.
Не менш ефективним є співробітництво кафедр загальної хірургії та хірургії
стоматологічного факультету (С. М. Геник, І. М. Гудз, О. В. Пиптюк) з клінікою
ангіології Університету в Дюссельдорфі (Німеччина).
Група науковців (В. І. Попович, В. М. Рижик та очолювані ними колективи)
ефективно співпрацюють з вченими Федерального радіологічного центру РАМН
у таких проектах: «Діагностика і лікування пухлин верхніх дихальних шляхів»
та «Генетичні аспекти непереносимості аспірину (аспіринової тріади)».
В процесі наукової та навчальної роботи сформувались відомі в Україні
наукові школи, серед яких найбільш успішною є Прикарпатська терапевтична
школа академіка АМН України, доктора медичних наук, професора Нейка
Євгена Михайловича. Ця школа сформувалась за участю представників сла1
ветної Київської терапевтичної школи (д.мед.н., проф. М. Л. Авіосор). Вона
увібрала в себе кращі традиції української медичної науки. Біля виток Прикар1
патської школи терапевтів були такі світлі розуми, як Я. В. Борін, П. М. Вака1
люк, М. М. Бережницький, Ф. П. Ольгіна, Р. П. Макось, В. Г. Денисюк. Цих
професорів оспівує поет: «Не кажи і з сумом: їх нема, а з вдячністю – були!».
Розвитку Прикарпатської школи терапевтів сприяють сучасні вчені, зокре1
ма професори Н. М. Середюк, Л. В. Глушко — перші учні академіка АМН України
Є. М. Нейка, М. А. Оринчак, І. Г. Купновицька, Р. І. Яцишин, В. І. Боцюрко,
І. П. Вакалюк, В. Є. Нейко, В. В. Дзвонковська, Н. Г. Вірстюк, М. М. Островський.
Івано1Франківський державний медичний університет, завдяки своєму по1
тужному потенціалу (86 докторів та 290 кандидатів наук), готовий до науково1
го співробітництва на рівні найвищих медичних технологій не лише в Україні,
але й у форматі міжнародного наукового співробітництва.

Василь Євгенович Нейко —
заслужений лікар України,
доктор медичних наук,
професор, завідувач ка>
федри пропедевтики внут>
рішньої медицини

Ігор Петрович Вакалюк —
доктор медичних наук,
професор, завідувач ка>
федри внутрішньої меди>
цини та медсестринства

Сулима Вадим Станісла>
вович > доктор медичних
наук, професор, завідувач
кафедри травматології і
ортопедії

Ірина Григорівна Купно>
вицька — доктор медичних
наук, професор, завідувач
кафедри клінічної фармації
з курсами фармакології та
клінічної фармакології
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Роман Ярославович Вірастюк
Начальник управління спорту
Івано>Франківської ОДА

Василь Федоришин — ЗМСУ з вільної
боротьби, срібний призер ОІ в Пекіні
2008 р., триразовий чемпіон Європи
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Начальник управління — Роман Ярославович Вірастюк.
У 2008 році відбулася реорганізація структурних підрозділів облдержад1
міністрації, в результаті чого розпочало свою діяльність управління спорту
Івано1Франківської облдержадміністрації.
Основною ланкою фізичного гарту молоді та підготовки спортивного ре1
зерву до національних збірних команд є дитячо1юнацькі спортивні школи. Ста1
ном на 1 червня 2008 року в області налічувало 54 спортивні школи різних
типів, з яких 7 олімпійського резерву, 43 комплексні та школа вищої спортив1
ної майстерності. До регулярних занять фізичною культурою і спортом залу1
чено 25 839 осіб, що становить понад 14 % від загальної кількості учнівської
молоді області (по Україні цей показник в межах 11—12 %). Проведення на1
вчально1тренувальних занять в спортивних школах забезпечують 800 тренерів1
викладачів.
Органічною частиною фізичної культури є спорт вищих досягнень. Так, у
національних збірних командах Івано1Франківську область представляють 67
спортсменів з олімпійських видів спорту та 19 з неолімпійських.
Впродовж 2007—2008 років на території області проведено 359 регіональних
заходів різних категорій, в яких взяли участь 16 869 спортсменів. 3 537 спорт1
сменів області взяли участь у 362 змаганнях національного і міжнародного рівнів.
Вживаються заходи щодо забезпечення фізкультурно1оздоровчої роботи
у навчальних закладах області. Так, в системі освіти працюють 23 спортивні
школи, в яких регулярними заняттями охоплено понад 15 000 осіб віком від 6
до 18 років та старші. Різними формами фізкультурно1оздоровчої роботи охоп1
лено понад 700 середніх закладів освіти, 20 професійно1технічних навчаль1
них закладів, 20 вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації, 7 вищих
навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

Дарія Згоба — ЗМСУ зі спортивної
гімнастики, срібний призер ЧС,
учасниця ОІ в Пекіні 2008 р.

Роман Гонтюк — ЗМСУ із дзюдо,
срібний призер ОІ 2004 р. в Афінах,
бронзовий — на ОІ в Пекіні 2008 р.

Подальшого розвитку набуває фізкультурно1оздоровча та спортивна ро1
бота за місцем роботи громадян. Навчально1тренувальні заняття серед дітей
працюючих громадян забезпечують 15 дитячо1юнацьких спортивних шкіл.
Пріоритетним напрямком є задоволення потреб сільського населення у
фізкультурно1спортивних і оздоровчих заняттях. Так, для дітей сільської місце1
вості функціонують 11 дитячо1юнацьких спортивних шкіл.
В Івано1Франківському регіоні вживаються заходи щодо організації фізкуль1
турно1оздоровчої та спортивної роботи серед працівників силових структур
області. Зокрема, свої функції здійснює дитячо1юнацька спортивна школа, в
якій регулярними заняттями з баскетболу та спортивної хореографії охопле1
но 258 дітей.
Свій розвиток отримує і масовий спорт. В області утворено 10 центрів фізич1
ного здоров’я населення «Спорт для всіх». Фізкультурно1спортивні повноважен1
ня здійснюють 14 дитячо1підліткових спортивних клубів за місцем проживання та
понад 250 клубів за місцем навчання, проживання та роботи громадян.
Спортивну роботу серед осіб з обмеженими фізичними можливостями
забезпечує обласний державний центр з фізичної культури та спорту інвалідів
«Інваспорт» та дитячо1юнацька спортивна школа інвалідів.
Для надання громадянам області послуг фізкультурно1оздоровчого спря1
мування в області функціонує 56 стадіонів, 1 454 спортивних майданчиків,
177 майданчиків з тренажерним обладнанням, 438 футбольних полів, 31 те1
нісний корт, 256 приміщень для фізкультурно1оздоровчих занять, 510 спортив1
них залів, 13 плавальних басейнів, 1 споруда зі штучним льодом, 2 веслуваль1
но1спортивні бази, 9 лижних баз, 9 трамплінів. Впродовж останніх років в об1
ласті облаштовано 44 майданчики із синтетичним покриттям, які є сучасними
об’єктами для занять фізичною культурою і спортом.

Колектив управління спорту
Івано>Франківської ОДА

Роман Лейбюк — МСУМК з лижних
гонок, чемпіон Всесвітньої
універсіади>2007, учасник двох ОІ
(Нагано, 2002; Турин, 2006)

Міжнародний турнір з боксу «Кубок
Західного регіону» в м. Івано>Франківську,
присвячений 100>річчю С. Бандери
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Ростислав Любомирович
Держипільський
Диретор театру

Драма «Солодка Даруся» за романом
М. Матіос, інсценізація Р. Держипіль>
ського. Даруся — Галина Баранкевич
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Доля Івано1Франківського академічного обласного українського музич1
но1драматичного театру імені Івана Франка — це доля «щасливого театру».
Адже від перших днів свого славного творчого шляху і по сьогодні він є осе1
редком високої радості, що його дарує справжнє мистецтво — художнє пізнан1
ня світу та духовне очищення, слугує джерелом національної та культурної
самоідентифікації для свого глядача. Це один з перших на Прикарпатті про1
фесійних українських театрів. Його створено на базі мандрівних театрів Га1
личини, що діяли в області під орудою директорів С. Крижанівського, Р. Вой1
новича, І. Когутяка, Ю. Кононіва. Своє офіційне існування розпочав 20 груд1
ня 1939 року із затвердженням Постанови РНК УРСР «Про організацію те1
атрів, музичних колективів, будинків народної творчості і театральних музич1
них закладів» у Львівській, Дрогобицькій, Волинській, Ровенській, Станіс1
лавській і Тернопільській областях. Школою акторської майстерності для ко1
лективу на початках його існування стала творча співпраця з такими видат1
ними постатями українського театрального світу як народні артисти СРСР:
Г. П. Юра, А. М. Бучма, Н. М. Ужвій, М. І. Литвиненко1Вольгемут, І.С.Патор1
жинський, які неодноразово навідувались із творчими візитами, брали участь
у виставах театру.
«…Цей театральний колектив здебільшого відзначався яскравими та са1
мобутніми акторськими обдарованнями, єдністю артистів й режисерів усіх
поколінь — старшого, середнього та молодшого, що, в свою чергу, засвідчує
про добротну тяглість традицій цього мистецького закладу Івано1Франківщи1
ни», — зауважує доктор філософії Степан Хороб у передмові до історичного
нарису Р. Затварської, присвяченої Івано1Франківському театру. Усе зазначе1
не можна з повною мірою віднести і до сучасного етапу. Театр сьогодні — це
заслужені артисти України Г. Бабинська, Р. Держипільський, О. Іваницька,
В. Пантелюк, Г. Талалай, О. Шиманський, С. Якубовський; актори С. Білий,
Д. Благушин, Т. Благушина, Н. Болюбаш, В. Вітушинський, С. Дутка, Ю. Лит1
винов, А. Кирильчук, А. Луценко, Л. Ніколаєнко, С. Овчарова, Н. Романова,
Л. Турчиняк, В. Шиманська1Мартинова, В. Юрців, з.п.к. України, асистент ре1
жисера С. Павліська, головний художник з.д.м.України О. Семенюк. Жива істо1
рія сьогоднішнього театру — з. а. України В. Родь (учень А. М. Бучми), з.а.Ук1
раїни Т. Перета, н.а. України Ю. Суржа.
Відчутно новим, перехідним етапом у житті колективу став 2008 рік. Сим1
волічно ювілейний. На порозі 701го театрального сезону театр очолив моло1
дий та заповзятий керівник Ростислав Любомирович Держипільський (нар.
1975 р. у м. Косів, закінчив історичний факультет Львівського державного уні1
верситету ім. І. Франка та акторське відділення Львівського вищого держав1
ного музичного інституту ім. М. Лисенка. З 1998 року актор театру. З 2003
року викладач майстерності актора та керівник курсу Інституту мистецтв При1
карпатського університету ім.В.Стефаника. У 2007 році присвоєно звання
заслуженого артиста України). Це спричинило до народження Івано1Франкі1
вського театру як якісно нового бренду. Нові підходи в роботі, свіжі ідеї та
нова, у дусі часу широкоглядна репертуарна політика — все це призводить до
значного пожвавлення у житті театру та піднімає творчий тонус колективу:
протягом сезону планується випуск восьми прем’єр.
За останні роки трупа суттєво помолодшала. Молоді митці стали пліч1о1
пліч із старшим поколінням у нелегкій справі торування нових шляхів спод1

вижницва рідної культури. У театральну сім’ю прийнято Ольгу Комановську,
Валентину Лопушинську, Галину Дмитришин, випускників 20081го року ак1
торського відділення Інституту мистецтв Прикарпатського університету ім.
В. Стефаника Галину Баранкевич, Сніжану Винарчук, Олексія Гнатковського,
Надію Левченко, Романа Луцького, Олесю Пасічняк, Андрія Фелика. «Солод1
ка Даруся» — перша повноцінна заявка про себе молодого покоління ар1
тистів. Вистава за твором Марії Матіос, інсценізацію якого здійснив Ростис1
лав Держипільський, отримала безліч позитивних відгуків, у тому числі й від
авторки роману, та пропозиції здійснити тур містами України.
Тішить, що молодь Івано1Франківська має свою, близьку за віком і духом,
театральну еліту, з якою зростатиме та збагачуватиметься духовно. Тенден1
ція до «молодшання» глядача театру дуже помітна в останній час, що, звісно,
є великою перемогою для будь1якого колективу. Результатом співтворчості
старшого та молодшого поколінь театру у новому сезоні стали вистави: «Ігри
імператорів», що на останьому міжрегіональному фестивалі «Прем’єри сезо1
ну12008» здобула перемогу в номінації «Краща вистава», «Театр» Майкла Фрей1
на, «Лісова пісня» Л. Українки, «Матінка Кураж» Б. Брехта, «Тартюф» Мольєра
та інші цікаві постановки. Надзвичайна творча активність та влиття «свіжої
крові» викликають неабиякий інтерес у представників мас1медіа. Значно
збільшився обсяг публікацій, радіо та телепрограм.
2008 рік у житті театру був освячений ще однією знаменною подією. Зва1
жаючи на вагомі творчі заслуги та високі виробничі показники, 29 вересня
2008 року театру присвоєно високе звання «Академічний» і надалі він іменува1
тиметься Івано1Франківський академічний обласний український музично1
драматичний театр ім. Івана Франка.

Комедія «Театр» за Майклом Фрейном, реж.>пост. Ю. Одинокий. Тім Олгуді — Р. Луцький, Бе>
лінда — Л. Ніколаєнко, Гаррі Лежен — О. Гнатковський, Фредерік Феллоуз — А. Луценко, Брук
Аштон — О. Комановська>Качмарик, Дотті Отлі — Ж. Добряк>Готв’янська

Драма>феєрія «Лісова пісня»
за Л. Українкою. Мавка — Надія Лев>
ченко, Лукаш — Роман Луцький

Трагіфарс «Ігри імператорів», реж.>пост. С. Ку>
зик. Орина — В. Шиманська>Мартинова, Лари>
вон — В. Пантелюк, Параска — Г. Бабинська
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Любомир Степанович Малофій
Начальник ГУОЗ
Івано>Франківської ОДА
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Начальник ГУОЗ — Любомир Степанович Малофій, кандидат медичних
наук, доцент Івано1Франківської державної медичної академії.
Після закінчення в 1990 р. Івано1Франківського медичного інституту пра1
цював в обласному патологоанатомічному бюро на посадах лікаря1патолого1
анатома, завідувача організаційно1методичного кабінету, заступника началь1
ника зазначеного закладу з оргметодроботи, а також в обласній клінічній лікарні
завідувачем патологоанатомічного відділення. У 2002 році захистив канди1
датську дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата медичних наук. Того
ж року був призначений на посаду головного лікаря Івано1Франківської цент1
ральної міської клінічної лікарні. В 2005 році отримав вчене звання доцента. З
серпня 2006 р. — доцент кафедри патологічної анатомії Івано1Франківського
державного медичного університету. З грудня 2006 року призначений на по1
саду заступника декана медичного факультету Івано1Франківського ДМУ.
З 2006 року Л. Малофій — депутат Івано1Франківської міської ради, обра1
ний за єдиним списком блоку «Наша Україна» і є членом партії «Народний
союз «Наша Україна».
З грудня 2007 року призначений виконуючим обов’язки начальника, а з
лютого 2008 року — начальник управління охорони здоров’я Івано1Франківсь1
кої облдержадміністрації, яке згодом реорганізоване в головне управління.
Головне управління охорони здоров’я є структурним підрозділом обласної
державної адміністрації, яке здійснює реалізацію державної політики в галузі
охорони здоров’я на території Івано1Франківської області. В складі головного
управління функціонують: управління організації медичної допомоги населен1
ню та медицини катастроф з відділом організації медичної допомоги та охоро1
ни здоров’я матерів і дітей і сектором з медицини катастроф, мобілізаційної
роботи та спеціальних питань; управління фінансового, економічно1правового

та кадрового забезпечення з відділом планування, економіки та бухгалтерсь1
кого обліку і відділом кадрово1правової та інформаційної роботи.
Основними завданнями головного управління охорони здоров’я є організа1
ція надання медико1санітарної допомоги населенню області, контроль за дос1
тупністю та якістю надання медичної допомоги, здійснення заходів, спрямова1
них на запобігання виникненню різних хвороб у населення, в т.ч. інфекційних
захворювань, епідемій та їх ліквідацію; прогнозування розвитку мережі закладів
охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико1санітар1
ною допомогою; забезпечення виконання актів законодавства у галузі охорони
здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог МОЗ України.
Головне управління охорони здоров’я управляє широкою мережею зак1
ладів охорони здоров’я області, яка нараховує близько 40 закладів обласного
підпорядкування, 14 центральних районних лікарень, 16 міських і централь1
них міських лікарень у містах і селищах міського типу, 9 районних лікарень в
селищах міського типу та низку інших закладів. Розвиненою є мережа ліку1
вально1профілактичних закладів в сільській місцевості: 4 дільничні лікарні,
125 сільських лікарських амбулаторій, з яких 117 — загальної практики1сімейної
медицини, 548 фельдшерсько1акушерських пунктів.
В 2007—2008 рр. начальником ГУОЗ при підтримці владних структур об1
ласної, міських та районних гілок влади, депутатів ВР разом з керівниками ме1
дичних закладів області ініційовано і вжито заходів щодо технічного переосна1
щення лікувально1профілактичних, санаторно1курортних та інших закладів охо1
рони здоров’я. Начальником ГУОЗ проводиться значна організаторська робота
з розв’язання проблем продовження і завершення будівництва операційного
корпусу обласної клінічної лікарні, другої черги обласної інфекційної лікарні,
нових корпусів Галицької ЦРЛ. Забезпечується розвиток сільської медицини.
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Остап Іванович Грищук
Головний лікар Івано>Франківської
обласної клінічної лікарні

Хірургічний корпус лікарні
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Головний лікар ОКЛ — лікар вищої кваліфікаційної категорії, кандидат ме1
дичних наук Остап Іванович Грищук. Народився 8 червня 1974 року в м. Горо1
денці. 1995 року закінчив Івано1Франківську медичну академію за спеціаль1
ністю «Стоматологія». З 1996 року працює хірургом1стоматологом відділен1
ня щелепно1лицевої хірургії. 2004 року захистив кандидатську дисертацію, а з
2005 р. є доцентом кафедри дитячої стоматології. З 2008 р. очолив колектив
ОКЛ. Автор 28 наукових робіт, 2 раціоналізаторських пропозицій, неодноразо1
вий учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій з питань хірургічної
стоматології.
Івано1Франківська обласна клінічна лікарня надає висококваліфіковану,
вузькоспеціалізовану стаціонарну і консультативну медичну допомогу за 271
ма спеціальностями. Заснована в 1949 році, лікарня є базовим координацій1
ним закладом щодо впровадження і розвитку передових медичних технологій,
інновацій в управлінні, науково1практичною базою для кафедр медичного уні1
верситету та медичного коледжу. З грудня 1998 року лікарня стала закладом
вищої акредитаційної категорії.
В обласній клінічній лікарні розгорнуто 800 ліжок. Функціонують 23 спеці1
алізовані стаціонарні відділення, представлені ліжками хірургічного, ортопе1
до1травматологічного, нейрохірургічного, проктологічного, урологічного, оф1
тальмологічного, отоларингологічного профілів, а також судинної, торакаль1
ної та щелепно1лицевої хірургії, опікової травми. У відділеннях терапевтично1
го профілю розгорнуті ліжка алергологічні, пульмонологічні, гастроентеро1
логічні, нефрологічні, імунологічні, ендокринологічні, гастроентерологічні,
судинної неврології, ревматологічні, кардіологічні, гематологічні.
Використання новітніх медичних технологій дозволило відкрити на базі
профільних відділень низку спеціалізованих центрів, серед яких панкреато1

Новий комп’ютерний
спіральний томограф

логічний, ендокринної хірургії, мікрохірургії ока, мікрохірургії ЛОР1органів, ге1
патологічний, нефрології та хроніодіалізу, малоінвазивної хірургії та електро1
фізіологічного обстеження серця, екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф.
Щороку стаціонарну допомогу отримують близько 24 тис. пацієнтів, про1
водиться близько 12 тис. операцій, з них майже 5 тис. за допомогою мало1
інвазивних технологій.
У консультативній поліклініці лікарні потужністю 350 відвідувань на день
щорічно приймається понад 100 тис. пацієнтів.
Функціонують спеціалізовані підрозділи: диспансерне ендокринологічне
відділення, центр регуляції росту та проблем остеопорозу, ендоскопічний ка1
бінет з можливістю проведення амбулаторних та ендоскопічних операцій,
центр клінічної імунології, глаукоматозний кабінет, сурдологічний кабінет. Ство1
рено координаційний центр по роботі зі страховими компаніями у питаннях
медичного обслуговування застрахованих.
В лікарні застосовуються сучасні медичні технології, а також створено
потужні параклінічні відділення.
Обласна клінічна лікарня нараховує 1 844 працівники персоналу, з яких
351 лікар, 796 середніх медичних працівників, 467 осіб молодшого медично1
го, 204 особи господарського та іншого персоналу. 68 % — лікарі вищої та
першої кваліфікаційної категорії, 5 лікарів мають звання «Заслужений лікар
України», 20 є кандидатими медичних наук.
Основними напрямками розвитку обласної лікарні є забезпечення закла1
ду сучасною наркозно1дихальною апаратурою, моніторами спостереження,
магнітно1резонансним томографом, завершення будівництва діагностично1
операційного корпусу.

Відеоендоскопічна операція

Відділення хронодіалізу
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Віталій Валерійович Канюка
Директор Івано>Франківського
клініко>діагностичного центру
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Директор КДЦ — Віталій Валерійович Канюка. Народився 20 червня 1980
року. В 2003 році закінчив Івано1Франківську державну медичну академію за
спеціальністю «Лікувальна справа». За фахом — лікар1рентгенолог. Очолює
колектив КДЦ з 2004 року. Саме з того часу центр функціонує як приватний
багатопрофільний лікувально1діагностичний заклад м. Івано–Франківська.
Клініко1діагностичний центр — сучасний медичний центр, створений за
зразком кращих клінік Європи. В закладі використовується новітнє діагнос1
тичне обладнання таких відомих фірм, як «Siemens», «Olimpus», «Karlstorzc»,
«Stryker». У центрі проводяться ендоскопічні дослідження за допомогою ульт1
ратонкого зонду, що дає можливість обстежувати не тільки дорослих, а й дітей,
комп’ютерна томографія, мамографія, ультразвукові дослідження органів та
систем, включаючи ехокардіографію серця, надається широкий спектр сто1
матологічних послуг. Центр вперше в області запровадив повний відеозапис
зображення з апарату УЗД на магнітні носії, що дозволило чітко спостерігати
динаміку патологічного процесу до та після лікування.
В лабораторії клініко1діагностичного центру виконуються як стандартні,
так і складні імуноферментні та патогістологічні дослідження. Тут вперше в
Івано1Франківській області запроваджено імуногістохімічний метод діагнос1
тики, за допомогою якого визначається доцільність призначення гормональ1
ної терапії пацієнтам з онкологічними захворюваннями.
В хірургічному відділенні центру сконцентровано цілий арсенал найсучас1
нішого обладнання для проведення малоінвазивних та традиційних опера1
тивних втручань. Застосування єдиного в Західній Україні аргонно1плазмово1
го коагулятора «Zoring» дозволило впровадити сучасні методики лікування
передракових станів шийки матки, скоротити час проведення лапароскопіч1
них операцій та післяопераційний період.

Клініко1діагностичний центр — другий заклад України, де запроваджено
ізофурановий наркоз, який немає побічних ефектів та є більш безпечним для
пацієнта. Післяопераційний період пацієнтів проходить у двомісних палатах,
обладнаних комфортабельними багатофункціональними ліжками, кімнатою
особистої гігієни, де забезпечено цілодобовий догляд медичного персоналу.
Висококваліфіковану консультативну допомогу пацієнтам надають провідні
спеціалісти центру — педіатр, терапевт, гастроентеролог, кардіолог, вертеб1
ролог, невропатолог, мамолог, гінеколог, уролог, стоматолог, ендокринолог та
інші, серед яких є кандидати та доктори медичних наук, що провадять науко1
ву, викладацьку та лікувальну роботу в Івано–Франківському державному ме1
дичному університеті. Персонал постійно вдосконалюється та підвищує свою
кваліфікацію як на базі центру, так і в провідних медичних закладах України.
Вся діяльність КДЦ спрямована на те, щоб забезпечити населення Івано1
Франківського регіону висококваліфікованим медичним обслуговуванням та
сприяти покращенню здоров’я нації.
У 2006 році центр був номінований на звання «Найкращі інвестиції року»
серед підприємств області, брав участь в міжнародній конференції за програ1
мою «Star», присвяченій сучасним досягненням у медицині. 5 вересня 2008
року всесвітньо відомою організацією B.I.D., яка є лідером в області комуні1
кацій та нововведень програм якості на підприємствах, Івано1Франківський
клініко1діагностичний центр визнано кращим медичним закладом у номіна1
ціях: «Задоволення потреб пацієнта», «Стратегії комунікацій», «Кадрові ре1
сурси та підвищення кваліфікації».
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Тарас Романович Масляк
Головний лікар Івано>Франківської
ЦМКЛ

Офтальмологічна операція
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Головний лікар ЦМКЛ — лікар вищої кваліфікаційної категорії Тарас Рома1
нович Масляк. Має 201річний стаж лікарської діяльності: працював лікарем1
комбустіологом, завідувачем опікового відділення обласної клінічної лікарні,
завідувачем центру термічної травми цієї ж лікарні. Очолив ЦМКЛ з кінця 2007
року. Автор 31х патентів, 41х винаходів, 141ти наукових статей, впровадив дві
новітні методики реконструктивних операцій.
Центральна міська клінічна лікарня — сучасний багатопрофільний медич1
ний заклад вищої акредитаційної категорії, в якому надається висококваліфіко1
вана стаціонарна допомога мешканцям міста. Лікарня розрахована на 470 ліжок
і є базою 7 кафедр медичного університету. Надає допомогу хворим терапев1
тичного, кардіологічного, ревматологічного, неврологічного, хірургічного, оф1
тальмологічного, урологічного та отоларингологічного профілів.
В лікарні працює 118 лікарів, з яких 5 кандидатів медичних наук та 223
молодших спеціалістів. 75 % лікарів мають кваліфікаційні категорії. Щороку в
лікарні лікується понад 14 тис. хворих, виконується близько 3,5 тис. складних
оперативних втручань. Медичні послуги лікарні користуються попитом і се1
ред жителів області, щорічно у відділеннях допомогу отримує понад 3 тисячі
жителів села.
Центральна міська клінічна лікарня є органом управління охорони здоро1
в’я міста, їй підпорядкована мережа міських лікарень, поліклінік та інших ліку1
вально1профілактичних закладів. Сумарна потужність міських закладів ста1
новить 1 095 лікарняних ліжок, 1 870 відвідувань у зміну в поліклініках, 250
виїздів у зміну бригад швидкої медичної допомоги.
ЦМКЛ вперше в області у 2002 р. запровадила перехід міської дільничної
служби на засади загальної практики1сімейної медицини, в складі трьох
поліклінік функціонують відділення ЗПСМ.

Новий санітарний
автотранспорт

Нове відділення
реанімації новонароджених

Ігор Васильович Дожджанюк
Головний лікар ОСПК

Головний лікар — Ігор Васильович Дожджанюк, лікар вищої кваліфікаційної
категорії за спеціальностями «Трансфузіологія» і «Організація та управління
охороною здоров’я».
Народився 1960 року в м. Івано1Франківську. Після закінчення у 1983 році
Івано1Франківського медичного інституту працював хірургом в Черкаській об1
ласті. У 1987—1989 рр. навчався у клінічній ординатурі з хірургії Івано1Франкі1
вського медінституту. Згодом працював хірургом в Тлумацькій ЦРЛ та Івано1
Франківській ЦМЛ. З 1998 року призначений головним лікарем Івано1Франків1
ської обласної станції переливання крові.
Основними функціями Івано1Франківської обласної станції переливання
крові є заготівля донорської крові, її переробка, виготовлення препаратів крові.
В 2007—2008 роках придбано 6 низькотемпературних камер для каранти1
нізації плазми, що дозволило істотно покращити інфекційну безпеку донорсь1
кої крові. З 2008 року з ініціативи головного лікаря ОСПК в кожній центральній
районній лікарні області здійснюється первинна переробка крові на компо1
ненти, що теж покращує інфекційну безпеку.
Станція отримала вже другу ліцензію МОЗ на переробку донорської крові,
її компонентів, витоговлення з них препаратів. Вперше в Україні тут освоєно
виробництво нового препарату — лактопротеїну із сорбітолом. Відновлено
випуск полібіоліну та імуноглобуліну. Для оптимального збільшення об’єму
заготовленої плазми крові та, відповідно, здешевлення більших об’ємів виго1
товлених препаратів крові найближчим часом передбачається придбання чо1
тирьох апаратів для автоматичного плазмаферезу та сепаратора клітин крові.
Двічі поспіль Головною акредитаційною комісією МОЗ України Івано1
Франківській обласній станції переливання крові присвоєна вища акредита1
ційна категорія.
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Михайло Богданович Гаврилишин
Головний лікар
Калуської міської поліклініки
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Головний лікар — Михайло Богданович Гаврилишин. У 1993 р. закінчив
Івано1Франківський медичний інститут, у 2002 р. — юридичний факультет
Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Депутат ІІІ і ІV демократи1
чних скликань Калуської міської ради. Працював дільничним терапевтом, з
2003 року — заступником головного лікаря поліклініки з медичної частини, у
2005 році призначений головним лікарем закладу. Ініціатор та організатор
надання Калуській міській поліклініці статусу юридичної особи та розширен1
ня території обслуговування поліклініки.
Калуська міська поліклініка — лікувально1профілактичний заклад першої
акредитаційної категорії потужністю 800 відвідувань у зміну. Амбулаторнопо1
ліклінічну допомогу всьому дорослому населенню м. Калуша у поліклініці на1
дають 80 лікарів та 150 молодших медичних спеціалістів.
За безпосередньої участі калуського міського голови Ігоря Насалика та
завдяки ініціативі головлікаря для поліклініки придбано чотиризрізовий спіраль
ний томограф «Тoshiва» зі станцією реконструкції зображення «Vitreа», рентген1
апарат «Rаdrех», цифровий мамограф, станцію сухого друку «АGFА», відкрито
кабінет УЗД та оснащено його апаратом експерт1класу «Хаriо» фірми «Тoshiва»,
відкрито ендоскопічний кабінет та обладнано його відеоендоскопічною систе1
мою «Olуmрus Еvіs Ехеrа». Для клінічної лабораторії придбано імунофермент1
ний автоматичний аналізатор французького виробництва для визначення гор1
монів щитовидної залози, ТОRCН1інфекції тощо, два напівавтоматичні аналіза1
тори. Для кабінету функціональної діагностики закуплено систему добового
моніторування ЕКТ та АТ, велоергометр, два цифрових ЕКГ1апарати, спірограф,
вібротест. Оновлюється фізіотерапевтична апаратура. Закуплено для потреб
закладу два санітарні автомобілі. У приміщенні поліклініки створено умови для
пересування для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Михайло Михайлович
Колімбровський
Начальник ГУ статистики
в Івано>Франківській області

Приміщення
Головного управління статистики в
Івано>Франківській області

Начальник головного управління — Михайло Михайлович Колімбровсь1
кий. Народився 26 березня 1954 року на Івано1Франківщині. Закінчив Черні1
вецький державний університет, Тернопільську академію народного господар1
ства. В 1987 р. зайняв посаду голови Ворохтянської селищної ради, а в 1994 р. —
голови Яремчанської міської ради. У 2002 році обраний депутатом обласної
ради по Яремчанському виборчому округу. В органах державної статистики
почав працювати з 2000 року на посаді начальника Яремчанського відділу
статистики, з 2004 року — начальник головного управління статистики. У 2006
році відзначений подякою прем’єр1міністра України.
Головне управління статистики в Івано1Франківській області є територі1
альним органом державної статистики і безпосередньо підпорядковане Дер1
жкомстату України та забезпечує реалізацію державної політики в галузі ста1
тистики. Управління здійснює свої функції і повноваження безпосередньо, а
також через 16 підпорядкованих йому управлінь (відділів) у районах та містах
області. В органах державної статистики області працює понад 350 осіб. Ос1
новними завданнями управління є: збирання, опрацювання, аналіз, поши1
рення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо
масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів,
які відбуваються в області; забезпечення повноти, надійності та об’єктив1
ності, доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел
та методології складання; ведення Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України в регіоні.
Головним управлінням статистики готується велика кількість статистич1
них видань, різноманітних матеріалів. Для забезпечення зворотного зв’язку з
користувачами інформації здійснюється опрацювання запитів, звернень ко1
ристувачів, організація «круглих» столів, нарад, робочих груп тощо.

Працівники управління на відпочинку
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Валерій Олександрович Назаров
Голова Державної податкової адміні>
страції в Івано>Франківській області

Голова Державної податкової адміністрації в Івано1Франківській області —
радник податкової служби І рангу Валерій Олександрович Назаров.
Народився в 1952 році у с. Івановка Сеченовського району Горьковської
області, Росія. Закінчив Горьківську вищу школу МВС СРСР. Трудову діяльність
розпочав у липні 1970 р. Працював на посаді начальника відділу по боротьбі з
кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування Подільського
РВВС у м. Києві, займав посаду начальника Печерського РУ ГУ МВС України
у м. Києві, очолював Управління внутрішньої безпеки МВС України, працював
першим заступником начальника Головного управління МВС України у м. Києві.
З квітня 2008 року очолює ДПА в Івано1Франківській області.
Державна податкова адміністрація в Івано1Франківській області здійснює
свої функції та повноваження безпосередньо та через підпорядковані їй дер1
жавні податкові інспекції. В області функціонують 17 органів Державної подат1
кової служби: ДПА в області та 16 підпорядкованих їй ДПІ, з них 3 об’єднаних,
11 районних, Івано1Франківська та Яремчанська міські. До структури органів
податкової служби області входять регіональне управління Департаменту кон1
тролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових ви1
робів ДПА України в області, спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими
правопорушеннями — управління податкової міліції, слідчий відділ податкової
міліції, відділ по боротьбі з корупцією в органах Державної податкової служби.
Станом на 01.10.2008 р. органами ДПС області взято на облік платників
податків: 22 556 юридичних осіб та 60 053 фізичних осіб1суб’єктів підприєм1
ницької діяльності. За 9 місяців 2008 року до зведеного бюджету області на1
дійшло 2 млрд 130,1 млн грн. податків, зборів, які контролюються органами
ДПС, в тому числі до Держбюджету 1 млрд 360,1 млн грн. та 770,0 млн грн до
місцевих бюджетів.

Колектив Державної податкової адміністрації
в Івано>Франківській області
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Володимир Миколайович Андрійчук
Начальник УДСО при УМВС України
в Івано>Франківській області

Начальник УДСО при УМВС України в Івано1Франківській області — пол1
ковник міліції Володимир Миколайович Андрійчук. Народився 26 квітня 1960
року в с. Юрівка Білогірського району Хмельницької області.
В 1995 році закінчив Івано1Франківське училище міліції МВС України, а в
2004 році — Івано1Франківський державний технічний університет нафти і газу.
В органах внутрішніх справ з 1984 року. В 1984 році призначений на посаду
молодшого інспектора Івано1Франківського відділу охорони, згодом займав по1
сади старшого інспектора Івано1Франківського відділу охорони, начальника Івано1
Франківського відділу охорони. З 25 грудня 2002 р. призначений на посаду на1
чальника відділу Державної служби охорони при УМВС України в Івано1
Франківській області. В 2005 р. зайняв місце начальника відділу ДАІ УМВС Украї1
ни в Івано1Франківській області. З травня 2008 р. по даний час — начальник
УДCО при УМВС України в Івано1Франківській області. За добросовісне виконан1
ня службових обов’язків, високий професіоналізм неодноразово нагороджений
медалями та відзнаками Міністерства внутрішніх справ України.
Державна служба охорони — єдина структура, що надає повний комплекс
охоронних послуг на всій території України, серед них: охорона об’єктів і майна усіх
форм власності, інкасація, монтаж охоронних і протипожежних систем, супровід і
охорона вантажів та перевезення цінностей, особиста охорона. У всіх районах
області діють відділи і відділення ДСО, спеціальний елітний міліцейський підрозділ
«Титан», пункти централізованої технічної охорони, батальйон та інші стройові
підрозділи міліції для охорони особливо важливих об’єктів. Безпеку замовника за1
безпечують ретельно відібрані, добре навчені, дисципліновані професіонали.
Використовуючи накопичений досвід і сучасні методи охорони, Державна
служба охорони при УМВС України в Івано1Франківській області створює спри1
ятливі умови для безпеки жителів краю.

Бійці спецпідрозділу «Титан»,
які здійснюють інкасацію, охорону, супровід

Робота кінологів УДСО
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Михайло Васильович Онуфрак
Начальник Івано>Франківського
обласного БТІ

Колектив Івано>Франківського
обласного БТІ
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Начальник ОБТІ — Михайло Васильович Онуфрак.
Івано1Франківське обласне бюро технічної інвентаризації — це комуналь1
не багатогалузеве комплексне підприємство, яке функціонує в області понад
60 років, обслуговуючи територію, що охоплює м. Івано1Франківськ та 9 ра1
йонів області. Серед основних завдань підприємства — професійне виконан1
ня робіт з технічної інвентаризації та реєстрації права власності на нерухоме
майно, забезпечення високої якості обслуговування і управління, створення
зручних умов праці для замовників та працівників бюро.
Нині у складі Івано1Франківського ОБТІ діє 10 виробничих відділів: відділ з
технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна; відділ державної реєст1
рації прав власності на об’єкти нерухомого майна; відділ експертної оцінки;
відділ інженерно1геодезичних вишукувань; архітектурно1проектний та інфор1
маційно1аналітичні відділи. Усі відділи оснащено сучасною комп’ютерною тех1
нікою, що дозволило автоматизувати виробничий та управлінський процеси,
починаючи від прийому замовлень та закінчуючи видачею документів. Для
максимального забезпечення комфорту замовникам спеціалістами устано1
ви проводяться щотижневі виїзні прийоми в районних центрах області.
Підприємство працює ритмічно, стабільно і прибутково, своєчасно спла1
чує податки і регулярно виплачує заробітну плату.
За вагомий внесок у підвищення ефективності та якості обслуговування
населення, сумлінну працю, професійну майстерність та високі досягнення в
організації виробництва ОБТІ визнано провідним підприємством житлово1ко1
мунального господарства України, колектив нагороджено Почесною грамо1
тою Державного комітету України з питань житлово1комунального господар1
ства, грамотами Івано1Франківської обласної державної адміністрації та Івано1
Франківської обласної ради.

Іван Петрович Туліка
Керівник ОКП «КМБТІ»

Бухгалтерія підприємства

Керівник ОКП «КМБТІ» — Іван Петрович Туліка.
Народився 1942 року в с. Нижній Вербіж Коломийського району Івано1
Франківської області. В 1976 р. закінчив Могилів1Подільський монтажний тех1
нікум, а в 1987 р. — Львівський сільськогосподарський інститут (спеціальність
«Інженер1землевпорядник»). Працював на Коломийському міськпромкомбі1
наті, Коломийському заводі сільськогосподарських машин. З вересня 1962
року по сьогоднішній день працює в ОКП «Коломийське міжрайонне бюро тех1
нічної інвентаризації». Є лауреатом премії Центрального комітету проф1
спілкипрацівників житлово1комунального господарства; визнаний гідним по1
чесногозвання «Кращий господарник 2006 року у вирішенні соціально1еконо1
мічних питань» ЦК профспілки України.
Організація почала свою роботу з 1 вересня 1945 року як відділення обласної
інвентаризаційної контори. Для виконання великого об’єму обмірно1креслярсь1
ких робіт, необхідних для планування відновлення народного господарства
після Другої світової війни, було відряджено бригаду техніків1інвентаризаторів з
м. Житомира в кількості 10 чоловік для навчання місцевих робітників. Внаслідок
чого рішенням виконкому обласної ради депутатів»трудящих № 1133 від
24.09.1951 р. створено та затверджено Положення про Коломийське міжміське
бюро технічної інвентаризації при обласному відділі комунального господарства.
З цього часу Коломийське міжміське бюро технічної інвентаризації є відокремле1
ною організацією із самостійним балансом та банківським рахунком.
Для забезпечення визнання та захисту права на нерухомість всіх форм
власності, створення умов для функціонування ринку нерухомого майна, ак1
тивізації інвестиційної діяльності, іпотечної діяльності Наказом № 7/51
07.02.2002 р. МЮ України створено єдиний Державний електронний реєстр
нерухомого майна держателем.

Відділ реєстрації нерухомого майна
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Михайло Йосипович Верес
Начальник управління освіти і науки
ВК Івано>Франківської міської ради

Заняття із фізичної культури
у ЗШС № 8
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Управління освіти та науки очолює Михайло Йосипович Верес.
У 2007 році освітній простір міста складали 43 загальноосвітні навчальні
заклади, у тому числі 3 спеціалізовані школи з поглибленим вивченням інозем1
них мов, 3 гімназії, природничо1математичний ліцей; крім того, до структури
навчально1виховного комплексу входять школа1ліцей № 23 Прикарпатського
національного університету ім. В. Стефаника, загальноосвітня школа1інтернат
№ 1, навчально1реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами, 2
приватні школи, 5 шкіл1садків, 4 школи І ступеня, вечірня загальноосвітня шко1
ла № 1. У 321х навчальних закладах відкрито 101 групу продовженого дня.
Управлінням осіти і науки створено умови для навчання дітей мовами на1
ціональних меншин у ЗШ № 3: 18 класів з російською мовою навчання і 11
класів з польською мовою навчання. Здійснюється робота щодо переходу стар1
шої школи на профільне навчання, яким охоплено 63 % школярів.
Для розвитку обдарованих дітей розширено мережу гурткової роботи у
дошкільних навчальних закладах: створено 14 гуртків з різних розділів програ1
ми навчання і виховання дітей у дитячому садку.
Демографічні зміни висунули проблему будівництва дошкільних навчаль1
них закладів. У 2007 році в місті функціонував 31 дошкільний навчальний зак1
лад: 25 ясел1садків, 6 навчально1виховних комплексів «Дитячий садок1шко1
ла», у яких виховувались і навчались близько 6,5 тис. дітей.
Програмою «Освіта міста Івано1Франківська 2008—2011рр.» (проект
«Сільський дитячий садок») передбачено відкриття нових ДНЗ у селах міської
ради, де потреба у дошкільних закладах з кожним роком стає гострішою.
Діти з особливими потребами мають можливість реалізувати своє право
на дошкільну освіту у закладах компенсуючого типу, яких у місті 7 одиниць.
Завдяки розумінню владою важливості державної уваги до дитинства, роз1

Участь у V Євхаристійному з’їзді
учнівської молоді у Погоні

порядженням міського голови було створено міську міжвідомчу наглядову раду
з питань удосконалення фізичного виховання та збереження здоров’я дітей
дошкільного віку, що позитивно позначилось на вирішенні питань медичного
обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах.
Широкі можливості для індивідуального підходу у роботі з дітьми дає по1
зашкільна освіта. Для задоволення потреб учнівської молоді у всебічному роз1
витку в місті функціонують 6 позашкільних закладів, а саме: міська станція
юних техніків, міська дитяча екологічна станція, міський центр дитячої та юнаць1
кої творчості, спеціалізована дитячо1юнацька школа олімпійського резерву № 1,
дитячо1юнацькі спортивні школи № 2 і № 3. Крім цього, працюють дитячо1юнаць1
кий пластовий центр та позаміський оздоровчий комплекс «Лімниця».
Вихованці Івано1Франківських спортивних шкіл є призерами і переможця1
ми обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань і турнірів, мають юнацькі
й дорослі розряди, серед них: 19 кандидатів у майстри спорту, 20 майстрів
спорту та майстер спорту міжнародного класу.
На обліку в управлінні освіти і науки перебувають 3 873 дітей пільгових
категорій, зокрема: діти1сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
діти з малозабезпечених сімей, діти з особливими потребами, діти, постраж1
далі внаслідок аварії на ЧАЕС, діти з багатодітних сімей, діти з неповних сімей.
Крім того, на обліку управління освіти і науки знаходяться: діти, чиї батьки
виїхали на роботу та проживання за кордон; діти, які перебувають на внутрі1
шкільному обліку та обліку у відділі кримінальної міліції у справах неповнолітніх;
діти з кризових сімей.
При управлінні освіти і науки працює координаційна рада з питань соці1
ально1правового захисту неповнолітніх, профілактики правопорушень серед
школярів.

Переможці Всеукраїнського шкільного чемпіонату з футболу
«DJUICE ГОЛ», учні Івано>Франківської СШ № 1. На зустрічі
у Лондоні з Андрієм Шевченком

Різдвяні зустрічі
із дітьми Черкащини
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Ярослав Васильович Олексин
Директор спеціалізованої
школи № 5

Центральний корпус школи
по вул. Івана Франка, 19
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Директор спеціалізованої школи № 5 з поглибленим вивченням німецької
мови — Ярослав Васильович Олексин, вчитель1методист, відмінник освіти
України. За 15 років керування Я. В. Олексина школа стала методичним цен1
тром із вивчення німецької мови в місті й області та у повній мірі реалізувала
себе як спеціалізована. Ярослав Васильович багато працює і над підтриман1
ням та примноженням добрих, славних традицій школи, популяризації на1
вчання. До 601річного ювілею закладу (2005 р.) за організації директора на
подвір’ї школи відкрито перший та єдиний в Україні Пам’ятник шкільництву,
що символізує необхідність повсякчасного та безперервного навчання задля
досягнення вершин досконалості та поставленої мети.
Спеціалізована школа № 5 — це ефективний та успішний сучасний на1
вчальний заклад міста, в якому працює високопрофесійний педагогічний ко1
лектив. Високий рівень навчально1виховної роботи підтверджений висновка1
ми експертної комісії. Школа є лауреатом Всеукраїнського конкурсу «100 кра1
щих шкіл України12006» у номінації «Школа успіху».
У школі учні вивчають 3 іноземні мови: німецьку, англійську, польську або
латину. Ефективності спеціалізації сприяють міжнародні зв’язки з Німеччи1
ною та Австрією, з державними і недержавними організаціями. Починаючи з
2006 н.р., школа включилася в Програму «DSD1школа», завдяки якій випуск1
ники школи мають можливість отримувати диплом з німецької мови рівня С1,
що дає їм право вступати у вищі навчальні заклади Німеччини без вступних
випробувань. Цього року такі дипломи отримали 23 випускники (найбільше в
Україні).
Особливо авторитету школі додають успіхи учнів на всіх рівнях Всеукраїн1
ської олімпіади з німецької мови, а також на Міжнародних олімпіадах з німець1
кої мови в м. Будапешті (Угорщина) та м. Загребі (Хорватія).

Учні школи на заході
«Україна і Євросоюз»

Пам’ятник шкільництву
на подвір’ї школи

Ігор Іванович Дейчаківський
Директор гімназії

Директор гімназії — Ігор Іванович Дейчаківський, переможець конкурсу
«100 кращих керівників шкіл України» 2007 року.
Роком створення гімназії вважається 1905, у 1992 р. заклад було відрод1
жено. Гімназійні будні насичені клопотами, наполегливою працею: англійська
і німецька, французька і латина, рідна мова й математика, література, істо1
рія, фізика. А ще ж студійні заняття хору, малюнку та дизайну, ікебани і народ1
них ремесел, хореографії й руханки.
Закономірним процесом з першого дня роботи гімназії стало відроджен1
ня історичної пам’яті, прагнення педагогів виховати гімназистів свідомими
громадянами. Виникла ідея музею гімназії, яка завдяки колишнім учням та
випускникам станіславівських гімназій отримала реальне підґрунтя — доку1
менти, світлини, спомини. Нині музей, відкритий під час І Світового конгресу
станіславівських гімназистів у 1995 році, став місцем проведення цікавих пізна1
вальних заходів.
Та найбільша гордість гімназії — вчителі та майбутні випускники, нинішні
гімназисти. Педагоги гімназії, спеціалісти, учителі вищої категорії та відмінники
освіти України (всього 58 учителів), є авторами понад 150 публікацій у фаховій
періодиці, наукових виданнях, матеріалах наукових конференцій різного рівня.
На скрижалях нової гімназійної історії вписані імена випускників, які стали
неодноразовими переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад, кон1
курсів МАН, отримали золоті та срібні медалі. Нині вони є випускниками і
студентами багатьох найпрестижніших навчальних закладів України, успішно
навчаються в Італії, Англії, Німеччині, Франції, Польщі.
Гімназія є переможцем Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл Ук1
раїни» 2006 року. За результатами ЗНО з української мови та літератури в
2008 році займає І місце серед шкіл України.
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Микола Дмитрович Василик
Директор загальноосвітньої
школи>ліцею № 23
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У 2009 році навчально1виховний комплекс «Загальноосвітня школа1ліцей
№ 23» Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника зустрі1
чає своє двадцятиліття. Школа пишається своїми випускниками, серед яких є
вчені, юристи, лікарі, учителі — громадяни з прищепленим у стінах класів по1
чуттям патріотизму, національної гідності, іншими моральними цінностями.
На чолі навчально1виховного процесу, який охоплює сьогодні 1 257 учнів і 105
учителів, стоїть директор школи1ліцею, вчитель біології, старший вчитель Микола
Дмитрович Василик. До складу педагогічного колективу входить багато досвідчених
учителів, серед яких заслужений учитель України В. І. Габорак, заслужений праців1
ник освіти, кандидат філософських наук П. Д. Сусак, заслужений працівник культу1
ри М. З. Ортинська, 20 відмінників освіти України. Саме завдяки наполегливій і само1
відданій праці вчителів школи учні досягають вагомих перемог на предметних олім1
піадах, міжнародних конкурсах і турнірах, на захистах наукових робіт членів Малої
академії наук України. Адже поглиблені знання школярі здобувають у профільних
класах — математичному, лінгвістичному, правознавчому, художньо1естетичному.
У школі мистецтв, яка діє при НВК, діти займаються образотворчим мис1
тецтвом, хореографією, музикою. Учні школи вже п’ятий рік поспіль беруть
участь у Міжнародному молодіжному пленері з образотворчого мистецтва,
підсумком якого щоразу стає участь у виставках дитячих робіт у м. Варшаві.
Навчально1виховний заклад має налагоджені міжнародні зв’язки зі шко1
лами Республіки Польща, а саме: гімназією № 13 м. Варшави, понадгімназій1
ною школою № 1 «Електрик» міста Нова Суль Любуського воєводства.
Школа1ліцей тісно співпрацює з кафедрами Прикарпатського універси1
тету. Зокрема, проводяться спільні педагогічні семінари, тренінги, методичні
декади, педагогічні діалоги. Студенти університету проходять педагогічну
практику в школі, а випускники школи1ліцею мають пільги при вступі до ВУЗу.

Мирослав Романович Бідичак
Директор природничо>
математичного ліцею

Урок біології

Історія Івано1Франківського природничо1математичного ліцею почалася
з 1911 р., коли у новозбудованому приміщенні по вулиці І. Франка, 33 було
засновано польську учительську жіночу семінарію. Фундатором навчального
закладу був священник Фронь.
В радянський період в приміщенні семінарії працювала загальноосвітня
школа № 2. У 1991 р. тут було відновлено Українську гімназію. В 1994 р. відкри1
то експериментальну школу1лабораторію при обласному інституті післядип1
ломної освіти педагогічних працівників. Після ряду реорганізацій з 2000 р.
функціонує природничо1математичний ліцей. Навчання у ліцеї ведеться за
двома профілями: природничим та математичним. У класах природничого
профілю передбачається поглиблене вивчення хімії та біології. Математич1
ний профіль дозволяє отримати посилену підготовку з математики, інформа1
тики та фізики.
Роботою ліцею з 2000 р. керує відмінник освіти України Мирослав Рома1
нович Бідичак. Очолюваний ним високопрофесійний колектив складає 41 вчи1
тель, з них 27 вчителів вищої категорії, звання «Учитель1методист» присвоєно
12 педагогам, ще у восьми — педагогічне звання «Старший вчитель».
Завдяки творчій праці вчителів учні ліцею є неодноразовими призери зак1
лючних етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, предметних турнірів, кон1
курсів1захистів наукових робіт МАН. Випускники ліцею продовжують навчання
у найпрестижніших ВНЗ України.
Природничо1математичний ліцей — учасник багатьох міжнародних про1
ектів. Є дійсним членом Всеукраїнської асоціації «Відроджені гімназії Украї1
ни». Входить до навчально1науково1виробничого комплексу ІФНТУНГ та ПНУ
ім. В. Стефаника. До викладання в ліцеї залучаються кращі викладачі вищих
навчальних закладів Івано1Франківська.

Урок інформатики

Урок української мови
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Віра Іванівна Місяченко
Директор ЗШС № 6

Корпуси ЗШС № 6 серед клумб
та дитячих майданчиків
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Директор ЗШС № 6 — Віра Іванівна Місяченко.
Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут. Трудову діяльність
в 1981 році розпочала у Львівській області. З 1984 року працювала вчителем
початкових класів у ЗШ № 11, № 21 та в Українській гімназії № 1 м. Івано1Фран1
ківська. В 1997 році очолила колектив ЗШС І ст. № 6. За досягнуті позитивні
результати в навчально1виховному процесі та покращенні благоустрою і тери1
торії навчального закладу В. І. Місяченко неодноразово заохочувалась міським
і обласним управлінням освіти і науки та головою м. Івано1Франківська.
Загальноосвітня школа1садок І ступеня № 6 функціонує з 1995 року. В стінах
закладу одночасно виховуються близько 200 дітей віком від 3 до 6 років у 7
дошкільних групах, а також навчається понад 200 учнів у 8 початкових класах.
Перевагою даного навчального закладу є те, що тут створені умови, на1
ближені до домашніх, що дає можливість малюкам легко адаптуватися в школі
та гармонійно розвиватися.
За час свого існування ЗШС № 6 на високому рівні надає освітні послуги
та впевнено займає високі рейтингові позиції серед навчальних закладів міста.
Організують навчальний процес 35 високодосвідчених педагогів — 10 вчи1
телів вищої кваліфікаційної категорії, 2 вчителя1методиста, 2 старших вчите1
ля, 2 вихователя1методиста. Затишок та комфортне перебування дітей в
школі1садку забезпечують понад 20 осіб обслуговуючого персоналу.
Співпраця вихователів та вчителів дає надзвичайно високі результати.
Зокрема, випускники школи1садка щорічно стають переможціями різних кон1
курсів, олімпіад. 50 % вихованців продовжують навчання в гімназіях та спеціа1
лізованих школах міста. Для дітей створено естетично1розвивальне, гармо1
нійне середовище: працює ляльковий театр, драматичний гурток, циркова
студія, танцювальний колектив.

Молодша група «Їжачок»
на уроці фізкультури

Виступ танцювального
колективу «Веселка»
ЗШС № 6

Галина Степанівна Шевчук
Завідувач дошкільного навчального
закладу № 33 «Кристалик»

Завідувач дошкільного навчального закладу № 33 «Кристалик» — Галина
Степанівна Шевчук.
Народилась 1 квітня 1959 р. на Львівщині. Закінчила Львівське педагогі1
чне училище з відзнакою, а також Івано1Франківський педагогічний інститут
ім. В. Стефаника. Працювала вихователем, 14 років займає посаду завідува1
ча ДНЗ № 33 «Кристалик».
Дошкільний заклад «Кристалик» відкрито 1978 р.
ДНЗ № 33 «Кристалик» щодня може прийняти 220 дітей — це 2 групи
раннього віку і 9 груп старшого дошкільного віку. В кожній групі є власний
ігровий майданчик, створено предметно1ігрове середовище. Усі групові при1
міщення просторі, чисті, естетично оформлені, затишні. У ДНЗ облаштовано
спортивний зал, фізкультурний майданчик, оснащений сучасним обладнан1
ням за сприяння муніципальної програми сталого розвитку ПРООН (проект
«Фізкультурний майданчик»).
ДНЗ № 33 «Кристалик» вже кілька років поспіль є базою для проведення
науково1практичних семінарів для слухачів курсів при ОІППО, творчих груп,
шкіл передового досвіду.
Колектив закладу, а це 27 педагогів, має виликий творчий потенціал, бага1
то нових ідей і проектів. Тут працює команда ентузіастів, новаторів, обдарова1
них, енергійних, цікавих людей.
Навчально1виховна робота з дітьми здійснюється за підгрупами. Велика
увага приділяється вихованню у малюків самостійності й упевненості. Для цьо1
го в групах створено осередки творчості і пізнання, де зібрано чимало ігрового
матеріалу на розвиток сенсорних здібностей, логічного мислення, уваги, па1
м’яті. Роботу з дітьми на зміцнення їх фізичного та психічного здоров’я прово1
дять практичний психолог, музичні керівники, інструктор з фізкультури.
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Микола Романович Зелінський
Голова Івано>Франківської обласної
МГО ВМГО «Батьківщина молода»
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Зелінський Микола Романович — засновник та керівник Івано1Франківсь1
кої обласної молодіжної громадської організації ВМГО «Батьківщина молода»,
член бюро обласної організації партії «ВО «Батьківщина», з березня 2006 року
обраний депутатом Івано1Франківської обласної ради від виборчого блоку полі1
тичних партій «Блок Юлії Тимошенко».
Народився 20 грудня 1977 року в с. Ямниця Тисменицького району Івано1
Франківської області.
В 1996 році закінчив Івано1Франківське ПТУ №18 за спеціальністю «Органі1
затор у сфері громадського харчування».
В 2006 році здобув вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприєм1
ства», закінчивши Івано1Франківський національний технічний університет
нафти і газу.
Івано1Франківська обласна молодіжна громадська організація «Батьків1
щина молода» розпочала свою діяльність на теренах Прикарпаття в 2002
році.
На даний момент в області створено 11 міських та районних осередків, в
яких налічується понад 1 300 осіб. Досягненням молодіжної організації «Бать1
ківщина молода» є створення яскравої, міцної і згуртованої команди, яка на1
лічує в своєму складі 25 депутатів місцевих рад, що мають важелі впливу при
вирішенні соціально1економічних та культурних питань в області.
За роки своєї діяльності молодіжна організація довела, що є прогресив1
ною силою, котра об’єднує свідому та обдаровану молодь, яка запалює юні
серця в єдиному прагненні до свободи, процвітання, самореалізації та про1
стого людського щастя.
Якщо Ти бажаєш творити майбутнє сьогодні, тоді приєднуйся до нас, для
того щоб зробити те, чого ще не зробили, змінити те, чого ще не змінили!

Ольга Бабій
Генеральний директор
Івано>Франківського обласного
телебачення «Галичина»,
заслужений журналіст України

Колектив обласного
телебачення «Галичина»

Телебачення «Галичина», засноване обласною радою І демократичного
скликання, є, можливо, першою в Україні спробою і прикладом громадського
телевізійного мовлення. Колектив студії ніколи не забував про свій грома1
дянський і професійний обов’язок.
На студії створено чимало популярних програм. Це і щоденний випуск
«Вулиці», і програма співачки Оксани Лісовської «Поговоримо про музику», і
дитяча програма «Разом з Пізнайком» Галини Філіпової — лауреата премії
ім. Б. Бойка в галузі журналістики, і релігійна передача «Живе слово» Зиновія
Афтанаса, і спортивні передачі Ореста Олексишина. А ще прямі трансляції
фестивалів, урочистих подій, зібрань, матчів тощо.
Щонеділі пополудні у програмі заслуженої журналістки України Ольги Бабій
«За філіжанкою кави» приходять до глядачів письменники і художники, співа1
ки, композитори, військові, учителі, студенти — усі не байдужі до того, як і чим
живе Україна.
Про нелегкі, цікаві жіночі долі розповідають телепрограми, об’єднані на1
звою «На вітрах долі», та «Світлиця надії» журналістки Надії Семенкович, лау1
реата премії ім. І. Франка в галузі журналістики. Характерною є програма
«Вічне древо» письменника Василя Лесіва про народну творчість, мистецтво,
архітектуру, яка здобула визнання далеко за межами України. Поряд з тим,
фільми журналістів і операторів телебачення про Угорщину, Польщу, Румунію,
Китай, Туреччину, Грецію, Америку, Великобританію, Італію стали цікавим і
своєрідним відкриттям. А якщо врахувати, що туризм стає визначальним для
розвитку Івано1Франківщини, то зайво говорити про рекламну привабливість
таких передач.
Обласне телебачення «Галичина» завжди у вирі подій, на вістрі часу, бо
воно — народне телебачення.

Під час монтажу телепередачі
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Василь Іванович Назарчук
Головний редактор газети «Галичина»,
заслужений журналіст України

Національна спілка журналістів України, підбивши підсумки Всеукраїнсь1
кого професійного творчого конкурсу12008, визнала газету «Галичина» пере1
можцем у номінації «Найкраща обласна газета». «Галичина» здобула загаль1
нонаціональне визнання.
«Галичина» — єдина сьогодні на Івано1Франківщині газета, яка тричі на
тиждень незмінно приходить до своїх читачів.
Обласну газету видає колектив професіоналів під орудою заслуженого
журналіста України, голови обласної організації Національної спілки журналістів
України Василя Назарчука. В редакції працює троє заслужених журналістів
України, а також переможці багатьох журналістських і літературних конкурсів.
Прагнучи зберегти своїх постійних читачів і здобути нових, редакційний
колектив веде постійний творчий пошук, вдосконалює існуючі та започатко1
вує нові проекти.
Скажімо, в листопаді 2007 року «Галичина» започаткувала видання міжкон1
фесійної духовної газети в газеті «Собор», що наразі є унікальним мас1медій1
ним проектом в Україні. Зважаючи на запити читачів, редакційний колектив у
2007—2008 роках відновив видання дитячої сторінки «Галченя», збільшив об1
сяг популярного щомісячного випуску «Господар». У газеті появилися і нові
рубрики й тематичні сторінки.
Також 2008 року в мережі Інтернет вікрився повністю оновлений веб1сайт
«Галичини». Щомісяця на веб1сайт заходить 13,5—15 тисяч відвідувачів,
більше половини з яких люди, що проживають за кордоном.
«Галичина», яка має найбільшу читацьку аудиторію серед обласних і місце1
вих видань, є ще й надійним діловим партнером для українських і зарубіжних
компаній та банків. Видання також виступає інформаційним спонсором бага1
тьох ділових і мистецьких акцій.

Розіграші цінних подарунків для передплатників,
конкурси й інші акції, які проводить редакція,
дозволяють зміцнювати зв’язки з читачами газети
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Газета «Галичина» — постійний
учасник Національного рейтингово>
го видання «Діловий імідж України»

Володимир Георгійович Фомін
Директор ТОВ «Західний полюс»

Ефірна студія радіостанції
«Західний полюс»

Історія ТОВ «Радіокомпанія «Західний полюс» розпочалася 25 грудня 1995
року, коли в ефір вийшла радіостанція під такою ж назвою. Колектив налічував
заледве 10 чоловік, але вже тоді ефір цілодобово формувався з місцевої студії,
а рекламні аудіоролики записувалися на власній технічній базі. З перших днів
компанія ставила за мету створення якісного, конкурентоздатного медіапро1
дукту. З часом компанія росла, змінювалися люди, оновлювалася техніка. В
штаті ТОВ «Західний полюс» кількадесят працівників: звуко1 та відео опера1
торів, ведучих та журналістів, редакторів, менеджерів та власна технічна служ1
ба. Весь виробничий цикл — від підготовки програм та рекламних роликів до
випуску їх у ефір повністю комп’ютеризовано. Цілісний апаратно1студійний
комплекс дозволяє забезпечувати ефір без збоїв, оперативно готувати до ви1
пуску передачі та організовувати комплексні рекламні кампанії.
Сьогодні бренд «Західний полюс» знайомий кожному франківцю, та й за
межами регіону і держави, адже програми радіостанції транслюються в Інтер1
неті. «Західний полюс» тісно співпрацює зі всеукраїнськими радіомережами
«Люкс1FM», «Європа плюс», «Авторадіо» та телеканалами «СТБ» і «24». До сло1
ва, на останньому виходять і місцеві новини, які уже встигли завоювати автори1
тет та популярність серед глядачів. Слухачі та телеглядачі, завдяки різно1
плановості передач, можуть знайти серед них ті, які цікаві саме їм, а рекламо1
давці, в свою чергу, бути впевненими у тому, що їхня реклама стане ефектив1
ною. Для постійних клієнтів діють вигідні знижки, окрім того, зв’язки ТОВ «Захі1
дний полюс» із колегами з інших регіонів держави дозволяють планувати та
проводити рекламні кампанії за межами області та в мережі Інтернет.
Компанія надалі продовжуватиме використання новітніх технологій та за1
собів комунікації зі слухачами: за допомогою глобальної мережі Інтернет, впро1
вадження цифрового мовлення тощо.

Підготовка до ефіру випуску новин.
Відеомантажери за роботою
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Тижневик «Галицький кореспондент» — лідер регіонального ринку друко1
ваної преси. Перший номер газети вийшов друком 28 липня 2005 року. За три
роки існування «Галицький кореспондент» здобув репутацію найавторитетні1
шого місцевого видання.
Ключ до успіху — високопрофесійний колектив авторів, який забезпечує
повне і неупереджене висвітлення політичного, економічного, суспільного,
культурно1мистецького і спортивного життя регіону. У редакції «Галицького
кореспондента» працюють провідні журналісти Прикарпаття — Богдан Скав1
рон, Наталія Кушніренко, Тарас Ткачук, Тарас Прохасько, Наталія Голомідова
та інші. Головний редактор газети — Сергій Борис.
На сторінках газети — аналітика, ексклюзивні інтерв’ю, прогнози та оцін1
ки експертів, спеціальні репортажі, колумністика провідних українських і за1
рубіжних авторів. Читачі «Галицького кореспондента» завжди знають не тільки
«хто, де, що і коли», а й «чому, навіщо і які наслідки».
Цільова аудиторія видання — освічені активні люди, здебільшого молодого і
середнього віку, представники владного, бізнесового і політичного середовищ, інте1
лігенція, тобто ті, хто приймає рішення, формує і впливає на громадську думку.
Значні площі газети, присвячені гострим соціальним проблемам, культурі, спорту,
роблять «Галицький кореспондент» привабливим для найширшої авдиторії.
Газета щочетверга виходить у зручному форматі А3 на 24 сторінках з кольо1
ровою обкладинкою та програмою телеканалів з кольоровими рекламними
сторінками.
Тижневий тираж видання складає 12 200 примірників і розповсюджується
через роздрібну мережу (кіоски «Укрпошти», мережа супермаркетів «Фаво1
рит», «Вопак», «Оазис», «555», «Велика кишеня» та ін.), а також через гурто1
вих та дрібногуртових розповсюджувачів преси.
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Рекламно1інформаційний тижневик «Афіша Прикарпаття» заснований у
2001 році видавничою групою «Афіша» (м. Львів). Окрім цього, ВГ випускає ще
три видання: «Афіша Закарпаття», «Афіша Волинь» та «Афіша Рівне».
Газети видавничої групи «Афіша» містять у собі безкоштовні та приватні
платні оголошення, рекламну та пізнавальну інформацію, пропонують чита1
чам широкий асортимент товарів та послуг. Тижневик «Афіша Прикарпаття»
розрахований на широку читацьку аудиторію.
Титульна обкладинка газет рекламного характеру «Діловий додаток» що1
тижня друкується додатковим накладом для цільової кур’єрської доставки в
офіси. Спеціалізовані тематичні «зошити» доставляються за юридичними ад1
ресами і на стенди під час роботи виставок, а також розповсюджуються про1
моутерами у точках згідно з PR1планом.
«Афіша Прикарпаття» складається з п’яти окремих блоків.
Так, блок «Афіша нерухомості» знайомить з останніми пропозиціями про1
дажу, купівлі, обміну, здачі в оренду комерційних приміщень і житлових площ
від агентств нерухомості й приватних осіб. У блоці «БудАфіша» зібрані оголо1
шення щодо продажу та купівлі будівельних і оздоблювальних матеріалів, бу1
дівельних інструментів та обладнання, деревообробних інструментів, сантех1
ніки та опалення, електрики, будівельних та столярних робіт. «АвтоАфіша»
містить тисячі пропозицій з купівлі та продажу авто будь1якої марки та моделі,
фото автомобілів, виставлених на продаж на автобазарі, а також «гарячі» про1
позиції спецтехніки з усього Західного регіону. «Біржа праці» надає широкий
вибір вакансій від кадрових агентств і приватних фірм. «VIP Афіша» у цікавому
форматі подає світові події останнього тижня.
Наприкінці 2006 року «Афіша Прикарпаття» стала учасником Української
мережі оголошень.
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Мирон Степанович Романів
Директор Бурштинської
теплової електричної станції

Турбінне відділення
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Майже 3тисячний колектив Бурштинської ТЕС очолює Мирон Степано
вич Романів, досвідчений фахівець, талановитий організатор, добра і чуйна
людина, депутат ІваноФранківської обласної ради, членкореспондент Інже
нерної академії України, заслужений енергетик України.
Мирон Степанович народився 26 січня 1952 року в с. Куничі Галицького
району. Одружений, має двох дочок.
Одна з найпотужніших на Україні теплових електростанцій Бурштинська
ТЕС виробляє електричну і теплову енергію, виконує ремонти, налагоджуван
ня та обслуговування обладнання, роботи з капітального будівництва, рекон
струкції та ремонту об’єктів, будівель і споруд.
Електростанція на правах відокремленого структурного підрозділу вхо
дить до складу енергогенеруючої компанії ВАТ «Західенерго». Орган управлін
ня — НАК «Енергетична компанія України».
Бурштинська ТЕС розташована поблизу м. Бурштин ІваноФранківської
області на території площею 25 га. Її водоймище місткістю 50 млн куб.м зай
має понад 1 260 га, максимальна глибина становить 8 м.
Електростанцію споруджено у 1962—1969 роках зі збірного залізобетону
за методом потокового будівництва. У машзалі довжиною 0,5 км розмістилось
12 енергоблоківблизнюків.
28 квітня 1965 року промисловий струм дав 1й турбоагрегат потужністю
200 МВт, а 30 грудня 1969 року став до ладу 12й енергоблок і електростанція
вийшла на проектну потужність 2 400 МВт. Із 31 січня 1991 року потужність
перемарковано на 2 300 МВт.
Вироблена електроенергія розподіляється 10ма лініями електропередач
високої напруги — 220, 330, 400 кВ, які з’єднують станцію зі споживачами та
іншими енергосистемами. Висота 1ї димової труби — 180 м, 2ї і 3ї — по 250 м.

Вид на Бурштинську ТЕС
з боку водосховища

З 1 липня 2002 року Бурштинська ТЕС працює від’єднано від ОЕС України,
паралельно і під контролем UСТЕ (Європейський союз централізованого транс
порту і розподілу електроенергії), у складі «Бурштинського острова», забез
печуючи енергопостачання 3х областей Західної України (Закарпатської, Івано
Франківської та Львівської), а також експортні поставки електроенергії до Угор
щини, Словаччини та Румунії. Після виконання реконструктивних робіт на
відкритому розподільчому пристрої електростанції планується збільшити по
казники.
У відповідності до вимог Європейської ОЕС виконано реконструктивні ро
боти на енергоблоках №№ 3—12, капітальні й середні ремонти, задіяно сис
теми автоматичного регулювання потужності й частоти.
На електростанції триває розробка та впровадження ряду пілотних про
ектів з реконструкції та модернізації електрофільтрів енергоблоків. Це дає
реальну можливість зменшити шкідливі викиди в атмосферу і зробити «бурш
тинський кіловат» чистішим. Завершено реконструкцію і введено в експлуа
тацію цех утилізації відходів виробництва з річною продуктивністю 120 тис.
куб.м керамзиту.
Завдячуючи так званому «острівному» режиму, станція під керівництвом
ВАТ «Західенерго» та НАК «Енергетична компанія України» з кожним роком
нарощує обсяги фінансування на ремонти обладнання, вкладає значні капі
тальні інвестиції в реконструкцію та модернізацію підприємства. Зокрема,
введено в експлуатацію нову цифрову АТС, ведуться роботи з реконструкції
тепломережі попередньо ізольованими трубами, триває будівництво нового
готелю, реконструйовано головний корпус бази відпочинку «Легенда», освіт
лення стадіону, виконано капремонт здоровпункту, ремонт значної частини
виробничих приміщень, майстерень, побутового корпусу СБК4, розширено і
відремонтовано автостоянки в районі 1го енергоблоку та паливоподачі, збу
довано нову автостоянку. До кінця 2008 року планується завершити заміну
трубопроводів тепломережі, що гарантуватиме надійне теплопостачання
міста Бурштина.
Міцний, надійний і згуртований колектив Бурштинської ТЕС, очолюваний
здібними і сучасними керівниками, неодноразово протягом 2000—2007 років
було визнано переможцем всеукраїнських рейтингів та конкурсів «Золота
фортуна», «Діловий імідж України», «Екологія та природні багатства», «Кращі
підприємства України», «Лідер паливноенергетичного комплексу», «Лідер
промисловості та підприємництва України», «Золота еліта України».
На підприємстві розгорнуто сучасну соціальну сферу: цілодобово функці
онує здоровпункт, до послуг працівників їдальні, буфети, пельменна, у тепли
цях вирощуються свіжі овочі й квіти.
У затишному куточку Карпатських гір розбудували енергетики свою «Ле
генду» — базу відпочинку.
На лівому березі водосховища виросли дачні будівлі та розквітли садівничі
ділянки працівників електростанції — членів садівничого товариства «Енерге
тик». В зелене оточення прикарпатської природи тут чудово вписалася база
відпочинку «Лівий берег».
Ще одним невиробничим підрозділом БТЕС є санаторійпрофілакторій
«Сокіл», де трудівники мають можливість відпочити після робочої зміни, прий
няти лікувальні процедури, а влітку в санаторії оздоровлюються їхні діти.
База відпочинку «Легенда»
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Галина Михайлівна Римарук
Директор ТОВ «Українська
побутова техніка»

Виробничий корпус заводу
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Директор підприємства — Галина Михайлівна Римарук.
Бренд «ARDO» є торговою маркою одного з провідних виробників побутової
техніки Європи — італійського концерну «Antonio Merloni S.p.A.». Бренд з’явився
в 1968 році, коли підприємства засновника концерну Антоніо Мерлоні поча
ли випускати пральні машини під цією маркою. Повна назва — «Arredamento
Domestico» — перекладається як «техніка для дому». З того часу побутова тех
ніка «ARDO» стала широко відомою в Європі та на пострадянському просторі.
В 2003 році концерн «Antonio Merloni S.p.A.» заснував в Україні ТОВ «Україн
ська побутова техніка», що започаткувало будівництво в ІваноФранківську
першого українського заводу європейського масштабу з виробництва праль
них машин. Загальна сума інвестицій у виробництво становить 50 млн євро. З
кінця 2007 року було сформовано понад 140 робочих місць, а протягом 2008—
2009 рр. планується створити ще 700 робочих місць. На заводі встановлено
найсучасніше автоматизоване обладнання, що дасть змогу через 5 років ви
пускати 1 млн пральних машин на рік. Продукцію планується експортувати в
країни Західної та Східної Європи. Перші пральні машини вже купують спожи
вачі як в Україні, так і в Західній Європі.
Виготовлення продукції на ТОВ «Українська побутова техніка» представ
ляє собою завершений цикл виробництва, починаючи від сировини, що надхо
дить у виробничі цехи і перетворюється в готові вироби або напівфабрикати, і
закінчуючи складальними лініями, де відбувається створення кінцевого виро
бу — пральної машини.
Так, цех пластики представлений широкою гамою термопластавтоматів з
системами автоматичної подачі сировини і допоміжних автоматичних систем
охолодження і стиснутого повітря. Цех забезпечує повний комплекс виробів,
компонентів і деталей пластики для комплектації пральної машини.

Дільниця штампування
та обробки тонких металічних
листів

Дільниця штампування та обробки тонких металічних листів — це автома
тичні лінії важкого пресового обладнання для холодної деформації листового
металу і роботизовані зварювальні лінії, в процесі роботи яких утворюються
важливі елементи пральної машини — корпус і барабан.
Цех шовкографії має у розпорядженні сучасне технологічне і лабораторне
обладнання для нанесення написів і позначень на деталі, вироби, компоненти.
Цех фарбування спеціалізується на автоматизованому нанесенні захис
ного лакофарбового покриття на вироби з проходженням відповідних техно
логічних процесів: знежирення, хімічна обробка, промивання, висушування,
нанесення порошкової фарби електростатичним методом з наступною тер
мообробкою.
У складальному цеху створюється пральна машина як готовий виріб.
Складське господарство побудовано на принципі системного підходу до
прийманнявідвантаження і складування готової продукції, сировини і матері
алів з умовою забезпечення безперебійності виробничих процесів.
Лабораторія з якості провадить щоденний моніторинг всіх технологічних про
цесів на предмет якості сировини, матеріалів, компонентів і кінцевого виробу.
Кожна пральна машина проходить 100відсотковий вихідконтроль, проводить
ся також статистичний контроль якості кожної виготовленої партії. На
підприємстві функціонує лабораторія випробування витривалості з найсучас
нішим обладнанням. Це дозволяє постійно знаходити рішення для покра
щення конструкції пральних машин.
У центрі уваги ТОВ «Українська побутова техніка» тримає і заходи з корпо
ративної соціальної відповідальності, зокрема: екологічне виробництво, ство
рення сприятливих умов роботи, налагодження ефективної взаємодії з місцеви
ми спільнотами та органами влади, пропагування здорового способу життя.

Цех фарбування — це автоматична
лінія для нанесення захисного
лакофарбового покриття на вироби

Складальний цех — це складальна
лінія, на якій створюється
пральна машина як готовий виріб

Цех готової продукції

157

Арсентій Андрійович Блащук
Директор підприємства «Івано0
Франківськтеплокомуненерго»

Вручення нагороди директору
підприємства А. А. Блащуку
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Директор підприємства — Арсентій Андрійович Блащук. Народився 15 бе
резня 1957 р. в с. Ледохівка Теофіпольського району Хмельницької області в
сім’ї селян. Свою трудову діяльність почав в 1979 р. на посаді інженера підприє
мства «ІваноФранківське ТКЕ». З 1991 р. працював заступником директора з
економічних питань даного підприємства, а з серпня 2003 р. стає його керів
ником. В березні 2008 р. А. Блащука обрано президентом міжгалузевої асоці
ації з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго». Ці обов’яз
ки він поєднує з обов’язками директора «ІваноФранківське ТКЕ».
Арсентій Блащук — батько 2х дітей, які закінчили вищі навчальні заклади
і нині працюють за обраним фахом.
ДМП «ІваноФранківськтеплокомуненерго» — це єдина організація, яка
забезпечує тепловою енергією місто ІваноФранківськ. Станом на 01.01. 2008 р.
потужність підприємства склала 673,0 Гкал/год, кількість котелень — 35 оди
ниць, довжина теплових мереж — 150,2 км, житлова опалювальна площа — 1
988 тис. кв.м, кількість абонентівфізичних осіб — 44,7 тис., кількість спожи
вачівюридичних осіб — 609.
Колектив підприємства постійно перебуває у 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 усього теплового обладнання. Власними силами ви
конуються також пусконалагоджувальні роботи та режимноналагоджувальні
випробування котлів. На котельнях підприємства проведено заміну малоефек
тивних пальників на пальники з високим ККД. На ЦТП встановлені високо
ефективні теплообмінники. Кілька років поспіль реконструкція теплових ме
реж підприємства проводиться із заміною замортизованих труб на поперед

Приміщення котельні
в с. Крихівці, яка працює
на біопаливі

ньо ізольовані. Попередня ізоляція труб здійснюється на спеціалізованій
дільниці підприємства, що дає значну економію коштів. Із 150,2 км теплових
мереж у двотрубному вимірі вдалося замінити 35,9 км на попередньо ізольо
вані труби.
В останні роки значна увага на підприємстві приділяється питанням енер
гозбереження та зниження втрат тепла і води в мережах. Як один із заходів зі
енергозбереження у вересні 2004 р. на котельні по вул. Федьковича запущено
в експлуатацію когенераційну установку потужністю 1 МВт, а в кінці 2007 р. на
котельні по вул. Індустріальній запущена друга когенераційна установка по
тужністю 1,5 МВт. Це дало можливість при одночасному підігріві гарячої води
задовольнити потребу підприємства в електроенергії на дві третини, при цьо
му вартість електроенергії, виробленої на цих установках, значно нижча за
вартість покупної електроенергії.
З початку опалювального сезону 2007—2008 рр. одна з котелень підприє
мства працює лише на біопаливі — відходах деревини, а з початку наступного
опалювального сезону на такому паливі працюватиме ще одна котельня.
В останні роки підприємство «ІваноФранківськтеплокомуненерго» ста
ло одним із провідних серед теплопостачальних підприємств України, що нео
дноразово 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 органі
заціями.
Не залишився без уваги і керівник підприємства, якого неодноразово було
нагороджено за розробку якісно нових підходів до формування економічної
моделі підприємства. В 2007 році Кабінет Міністрів Украіни за вагомий внесок
у впровадження енергозберігаючих технологій у житловокомунальному гос
подарстві, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагородив
директора підприємства А. А. Блащука Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України, а Національне агентство України з питань забезпечення ефективно
го використання енергетичних ресурсів за досягнення в реалізації державної
політики у сфері ефективного використання енергоресурсів — галузевою
відзнакою «Знак пошани».
Підприємство за значний внесок в економічне зростання держави визна
но лауреатом Всеукраїнської акції «Лідер товарів і послуг Украіни 2007».
В 2001 році, першим в системі комунальної теплоенергетики України,
підприємство здійснило перехід на розрахунки з населенням за послуги
підприємства із застосуванням двоставкового тарифу. Набутий досвід Івано
Франківськтеплокомуненерго вивчений і застосований на інших підприєм
ствах теплоенергетики.
Підприємством розроблений «Стратегічний план дій на 2005—2010 роки»,
який обговорений громадськістю міста і дістав підтримку у більшості меш
канців обласного центру. План передбачає подальше підвищення якості по
слуг, зокрема перехід до цілодобової подачі гарячої води, покращення стану
теплових мереж, значне зменшення втрат теплової енергії та гарячої води,
проведення низки енергозберігаючих заходів.

Когенераційна установка
по вул. Індустріальній, 34
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Іван Васильович Петрів
Директор підприємства
«Карпатська кераміка»

Територія підприємства
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Директор підприємства — Іван Васильович Петрів.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська кераміка» зареє
стровано 12 липня 2002 року.
Основним продуктом виробництва ТОВ «Карпатська кераміка» є кера
мічна глазурована плитка для внутрішнього облицювання стін ГОСТ614191,
розмірами 200*250*6,7 мм та 250*333*7,8 мм. Плитка виготовляється з ім
портної сировини на італійському обладнанні за іспанською технологією.
Виробництво керамічної глазурованої плитки для внутрішнього облицю
вання стін складається з двох основних процесів: отримання бісквіту і одер
жання глазурованої плитки.
Бісквіт отримують на лінії виробництва бісквіту (Ій випал) на заводі COTTO
PETRUS Sp. z o.o. (м. Конське, Польща). Виробляють бісквіт з природних ком
понентів: глини, польових шпатів, польовошпатових пісків, кварцу, доломіту,
кальциту, тальку та ін. Ці компоненти дозують, перемелюють з водою в кульо
вих млинах, висушують і гранулюють в баштовій сушарцігрануляторі; одер
жаний гранулят (преспорошок) пресують в плитки заданого формату і тов
щини. Пресовані плитки висушують в сушарці і випалюють в роликовій печі при
температурі до 1 200 0С. Випалену плитку (бісквіт) складають на дерев’яні
палети, упаковують і відправляють замовникам.
Бісквіт є напівпродуктом виробництва керамічних плиток і сировиною для
виробництва глазурованої керамічної плитки.
Технологічний процес виготовлення керамічних глазурованих плиток на
ТОВ «Карпатська кераміка» оснований на глазуруванні, декоруванні й випа
люванні бісквіту формату 200*250 мм і 250*333 мм виробництва COTTO
PETRUS Sp. z o.o. (2й випал).
Технологічний процес складається з таких основних стадій: приготування

Процес покриття глазур’ю
за допомогою «дзвону»

Лінія глазурування
керамічної плитки

ангобу та глазурі — помол фрити, каоліну, барвників, хімічних розріджувачів в
кульовому млині періодичної дії з одержанням водної суспензії з відповідною
густиною і ступенем подрібнення; подача бісквіту з дерев’яних палет через
пристрійдозатор на лінію глазурування (стрічковий транспортер); очистка
поверхні бісквіту від пилу;зволоження бісквіту і нанесення тонкого шару ан
гобу за допомогою дводискової розпилювальної кабіни; нанесення шару гла
зурі за допомогою глазурувального «дзвону»; зачистка боків плитки від гла
зурі; декорування плиток — нанесення малюнку керамічними пастами за до
помогою ситодрукарок; випалювання плиток в роликовій печі при температурі
1 020—1 060 0С протягом 30—40 хв.; сортування випалених плиток на лінії
сортування, обладнаній роликовим транспортером, на ґатунки і пакування в
картонні коробки.
Глазур, що наноситься на поверхню черепка, виготовляється з фрити, яка
постачається з Іспанії фірмами «ENDEKA Ceramics», «Fritta», «VERNIS».
Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатська кераміка» має в
розпорядженні такі виробничі приміщення: цех для виготовлення керамічної
плитки; адміністративнопобутовий корпус; склад готової продукції; склад
навіс для сировини та матеріалів; лабораторний корпус; механічна майстер
ня; виробничий корпус (недіючий).
На протязі 2005—2006 рр. підприємством закуплена і змонтована ще одна
лінія, завдяки чому потужність виробництва збільшилася в 2,5 рази. З листо
пада 2006 р. ТОВ «Карпатська кераміка» починає виготовляти плитку для по
криття підлоги всередині приміщень житлових та громадських будівель фор
матом 250*250*8,5 мм. З 2007 року виробнича потужність підприємства до
сягла 180 000 кв.м плитки в місяць.
Загальна чисельність працюючих на підприємстві становить 110 чоловік.

Робот0палетизатор
(процес складання готової
продукції на палети)

Колекція керамічної плитки власного
виробництва з фризами та декором «Ріо»
(формат 200х250 мм)
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Ігор Романович Микитюк
Президент ПП «СПІКА»

Комерційний департамент
фірми «СПІКА»
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Президент фірми — Ігор Романович Микитюк.
Народився 29 серпня 1970 року в ІваноФранківську. Закінчив ІваноФран
ківський інститут нафти і газу, механічний факультет. Протягом 2005—2007
років очолював колектив Калуської ТЕЦ.
Вже понад 10 років працює на енергетичному ринку України фірма «СПІКА».
Першими кроками діяльності фірми була торгівля приладами обліку газу, зго
дом — продаж теплотехнічного обладнання. А вивчивши проблему необхід
ності якісного вирішення проектування та монтажу обладнання, яке продава
лося до цього, керівництво фірми створило у себе повний комплекс послуг —
від проектування котельні до здачі об’єкту в експлуатацію.
Фірма має у власності виробничу базу площею 1,8 га, на якій розташовані
склади металопрокату, теплотехнічного, газового обладнання тощо. Вироб
нича база оснащена козловим краном, що дозволяє швидко здійснювати ван
тажні роботи. А для перевезень створено власну автобазу, завдяки чому об
ладнання оперативно доставляється клієнтам в будьякий куточок України.
Фірма «СПІКА» пропонує повний обсяг робіт: від аудиту та розробки про
екту до втілення його в життя. На підприємстві чітко організоване гарантійне
та післягарантійне обслуговування зданих об’єктів. Фірма має в наявності всі
ліцензії і дозволи на виконання робіт та послуг із влаштування котелень. Енер
гоаудитом вивчається технічний стан споруди і котельні, а замовнику нада
ються рекомендації з модернізації котельні й заходів з приведення втрат теп
ла до мінімуму, що в подальшому впроваджується у життя. В цьому і полягає
розумне використання енергоносіїв, що переросло в гасло фірми: «Розумна
енергія».
З 2005 року підприємством налагоджено виробництво розбірних пластин
чатих теплообмінників для систем тепло та гарячого водопостачання, а та

Завод по виготовленню
попередньо ізольованих труб

кож установок хімводопідготовки, які включають в себе обеззалізнення, по
м’якшення, хімічну деаерацію та обеззараження води. Пізніше втілено вироб
ництво попередньо ізольованих труб із поліетиленовою та оцинкованою зовні
шньою оболонкою, а також транспортабельних котелень потужністю 200 кВт,
300 кВт, 400 кВт, 500 кВт, 600 кВт, 800 кВт, 1 000 кВт, які дозволяють працювати
котельні в автоматичному режимі (без участі персоналу).
Географія робіт фірми «СПІКА» включає в себе не тільки ІваноФранківсь
ку область, а й багато областей України. Зокрема, налагоджено відносини з
найбільшими металотрейдерами України, такими як: ТОВ «Вікант», ТОВ
«УГМК», Маріупольський завод ім. Ілліча.
Гордістю підприємства є колектив висококваліфікованих спеціалістів, які
входять в такі підрозділи:
 департамент капітального будівництва;
 департамент енергетичного будівництва, у структурі якого виділяються
проектнокошторисна група, проектна група, монтажна група, група пуско
налагоджувальних робіт, акредитована лабораторія електротехнічних випро
бувань та лабораторія режимноналагоджувальних робіт;
 комерційний департамент;
 виробничотехнічний департамент;
 департамент збуту металопрокату.
Спеціалісти фірми «СПІКА» досконало вивчили потреби ринку, досягли
міцних ділових стосунків з постачальниками обладнання, а ще створили бага
то нових робочих місць для жителів м. ІваноФранківська. Кількість працюю
чих на підприємстві — 140 чоловік.
Фірма «СПІКА» надає клієнтам повний комплекс послуг з економії енер
горесурсів, яка досягається внаслідок втілення енергозберігаючих заходів.

Транспортабельна котельня
ТКА0288000 потужністю 288 кВт
власного виробництва

Дахова котельня Ужгородської ОДА
потужністю 1,5 МВт
на базі котлів «BUDERUS»

Департамент
збуту металопрокату
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Олександр Федорович Корчмар
Керівник корпорації
«Прикарпатська фінансова група»

Незмінний керівник корпорації — Олександр Федорович Корчмар.
Народився 20 листопада 1955 р. у м. І ваноФранківську. Отримавши вищу
економічну освіту, очолював фінансові структури: ІваноФранківську філію АТ
«Українська фондова біржа», Раду Прикарпатської універсальної товарної біржі,
у 2001 р. обраний головою Ради директорів новоутвореної корпорації.
Становлення корпорації розпочалось у 1992 р. з відкриття ІваноФранкі
вської філії АТ «Українська фондова біржа», яка і сьогодні сприяє залученню
збережень населення для інвестування у різні галузі народного господарства
ІваноФранківської та сусідніх областей, оскільки є єдиною структурою тако
го ґатунку на теренах Західної України. У грудні 1996 р. було утворено ЗАТ
«Реєстратор Станіславщини», покликане захищати права міноритарних акці
онерів та забезпечувати дотримання вимог законодавства України при пере
ході прав власності від одних інвесторів до інших. З 1997 р. активно діє фірма
«ЕКАЗахід», яка займається оцінкою майна та майнових прав, нерухомості
всіх видів власності. У 1999 р. запрацювала «Прикарпатська універсальна то
варна біржа», що спеціалізується на організації купівліпродажу державного
та комунального майна, майна, що перебуває в податковій заставі, майна
підприємств банкрутів тощо. У грудні 2000 р. засновано аукціонний центр «Уні
версал», який надає широкий спектр послуг підприємствам, що знаходяться
в стані санації або в стадії банкрутства. У 2001 р. вищезгадані підприємства
склали кістяк корпорації «Прикарпатська фінансова група», до якої 2006 року
приєдналась брокерська контора «СтаніславД». Згодом були відкриті пред
ставництва у Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.
Протягом поточного року створено дві нових структури: «Франкокапі
тал», яка системно працює на ринку землі та нерухомості, а також «Франко
бетон», що спеціалізується на випуску будівельних матеріалів.

Керівництво корпорації —
колектив однодумців
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Центральний офіс
по вул. Шевченка, 3

Пансіонат «Полярис»
м. Яремче, вул. Віговського, 22,
тел.: (03434) 2027028

Генеральний директор — Віктор Володимирович Рязанцев.
Прикарпатська інвестиційна компанія «Прінком» — один з найдосвідчені
ших учасників фондового ринку України. Компанія надає послуги з управління
активами пайових та корпоративних інвестиційних фондів, а також недержав
них пенсійних фондів. Заснована у 1994 році ВАТ «Прінком» розпочало свою
діяльність як інвестиційна компанія та торговець цінними паперами.
На сьогоднішній день компанія управляє активами відкритого недержавно
го пенсійного фонду «Прикарпаття», пайового інвестиційного фонду «Прінком
фонд» диверсифікованого виду інтервального типу, пайового інвестиційного
фонду «Прінкомзбалансований» диверсифікованого виду інтервального типу.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОніксІва»
Директор підприємства — Олександр Геннадійович Шестацький.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОніксІВА» розпочало свою
діяльність у 1997 році. Входить до групи компаній «Прінком» і є одним з лідерів
фондового ринку Західного регіону України.
Товариство спеціалізується у наданні інвестиційнобанківських послуг, а
саме: злиття і поглинання, розміщення акцій чи облігацій, реструктурування
бізнесу, акціонерного капіталу чи боргових зобов’язань.
Пансіонат «Полярис»**
Пансіонат «Полярис» розташований в мальовничому куточку міста Яремче та,
згідно сертифікату відповідності, віднесений до категорї **. Це комфортабельний
триповерховий будинок із затишними номерами класу «люкс», «напівлюкс», «стан
дарт» та «економ» на 40 місць. До послуг корпоративних клієнтів конференцзал
на 30—35 місць, з сучасною технікою. На території пансіонату є сучасний SPA
центр з фінською сауною та басейном, відкритий басейн з підігрівом, більярдна
кімната, а також діє стоянка для автотранспорту, яка охороняється цілодобово.

Недержавний пенсійний фонд
«Прикарпаття»
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Сергій Петрович Майзель
Генеральний директор компанії
«Прикарпатський дім»
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Генеральний директор компанії — Сергій Майзель, член Ради Асоціації
фахівців нерухомості та регіональний представник Світового клубу інвесторів
«ФІАБСІУкраїна»; володар дипломів інституту нерухомості СанктПетербур
га, Інституту розвитку нерухомості (м. Київ) за напрямом підготовки «Управ
ління рієлторською компанією в умовах змін на ринку нерухомості», Амери
канської школи інвестиційної нерухомості (м. Чикаго), РієлтАкадемії (м. Мос
ква). С. Мізель регулярно бере участь в європейських та світових конферен
ціях з питань нерухомого майна. У 2007 році отримав престижне звання дип
ломованого управлінця нерухомості (СРМ) в Інституті управління нерухомі
стю IREM (США). У вересні 2008 року обраний головою ІваноФранківського
регіонального відділення Асоціації фахівців нерухомості України (АФНУ).
Компанія «Прикарпатський дім» була заснована у 2003 році внаслідок злит
тя декількох компаній з десятирічним стажем роботи на ринку нерухомості.
Незважаючи на короткий час існування, зайняла високі позиції на українсько
му ринку нерухомості, за що у 2006 та 2007 роках поспіль отримала визнання
як найкраща рієлторська компанія України.
Сьогодні це велика процвітаюча компанія, що займається усіма видами
операцій щодо нерухомого майна та здійснює ефективне управління ним не
лише на теренах області, але й за її межами.
Рієлторська компанія «Прикарпатський дім» надає найбільш широкий
спектр послуг в Західному регіоні України. «Прикарпатський дім» забезпечує
професійне надання послуг щодо купівлі, продажу, оренди житлової та комер
ційної нерухомості; здійснює оцінку і продаж земельних ділянок, іпотечне кре
дитування нерухомості, управління об’єктами нерухомості, аналіз інвести
ційних проектів; провадить активну діяльність у професійному становлені ринку
нерухомості. У 2007 році було впроваджено в практику роботи компанії пакет
консалтингових послуг: маркетингових, аналітичних, аудиторських.
Компанія регулярно бере участь у різноманітних виставкових заходах та рей
тингах, зокрема була представлена на Європейському конгресі CEREAN (Болга
рія, м. Софія), Всесвітньому конгресі нерухомості NAR (США, м. Орлеан) тощо.
«Прикарпатський дім» — завжди професійний погляд на нерухомість!

Степан Йосифович Стецик
Директор ТОВ «КУА «ІС0Холдинг»

Директор ТОВ «КУА «ІСХолдинг» — Степан Йосифович Стецик.
В 1996 р. закінчив ДУ «Львівська політехніка» за спеціальністю «Фінанси і
аудит», а в 2006 р. — інститут «Галицька академія» за спеціальністю «Менед
жмент підприємств».
З 1994 р. працює на керівних посадах заступником директора з економіч
них питань спеціалізованого конструкторськотехнологічного бюро, заступ
ником директора інвестиційної компанії, директором туристичної агенції. З
2007 р. займає посаду директора ТОВ «КУА «ІСХолдинг».
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління акти
вами «ІСХолдинг» проводить максимально відкриту інвестиційну політику і
володіє найкращим на даний час механізмом інвестування — це вкладення
коштів в інститути спільного інвестування, а саме у пайові та корпоративні
інвестиційні фонди.
Товариство отримало ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фон
дового ринку серії АВ № 362247 на право здійснення професійної діяльності
на фондовому ринку — діяльності з управління активами інститутів спільного
інвестування (ІСІ), а також діє у відповідності до Законів України, правових
актів ДКЦП та ФР і статуту товариства.
Працівники КУА пройшли курси за програмою підготовки фахівців з питань
управління активами, отримали сертифікати на право проводити діяльність,
пов’язану з управління активами. Ними постійно проводиться аналіз ринку і
пошуки нових перспективних галузей виробництва і народного господарства.
Переваги при фінансуванні надаються підприємствам, діяльність яких пов’я
зана зі створенням і освоєнням інновацій та їх комерційної реалізації.
Метою діяльності та основними цілями компанії є: залучення коштів інве
сторів; забезпечення надійності вкладень; гарантування збереження та по
вернення інвестицій; пошук надійних інвестиційних проектів; накопичення
ресурсів приватних інвесторів через створення пайових і корпоративних інве
стиційних фондів та управління активами цих фондів через фінансування пер
спективних бізнеспроектів.
При управлінні активами компанія керується наступними принципами:
збереження та повернення залучених коштів, забезпечення доходності інвес
тицій на рівні не менше 30 % річних, робота на досягнення інвестиційних цілей
кожного інвестора, висококваліфіковане обрання портфельної стратегії.
Пріоритетними напрямками інвестування компанії є виробничі підприєм
ства, придбання об’єктів комерційної та житлової нерухомості та здійснення
їх реконструкції чи перепрофілювання, господарська діяльність в галузі над
рокористування і сільського господарства.
Основними напрямками діяльності та завданнями компанії є проваджен
ня професійної діяльності з управління активами ІСІ (пайових і корпоративніх
інвестиційних фондів), створення пайових та корпоративних інвестиційних
фондів для залучення коштів інвесторів з метою отримання максимального
прибутку при мінімальних можливих ризиках вкладення коштів, випуск та орга
нізація розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів,
створення недиверсифікованих венчурних інвестиційних фондів по роботі з
юридичними особами — корпоративними клієнтами під спеціальні проекти,
надання консалтингових послуг з питань інвестиційної діяльності та управлін
ня активами.

Микола Іванович Вацовський
Заступник директора
із залучення інвестицій
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Сергій Іванович Пугач
Керівник Івано0Франківської
дирекції залізничних перевезень

Вокзал станції Калуш

168

Керівник підприємства — Сергій Іванович Пугач.
Львівська магістраль, до складу якої входить ІваноФранківська дирекція
залізничних перевезень, — одна із найстаріших залізниць України. На початку
1890х років до двох наявних залізничних дирекцій у Львові й Кракові долучи
лась третя — в місті Станіславі, яке мало вигідне географічне положення.
ІваноФранківське відділення організовано наказом НКПС від 02.12.1939 р.
за № 229/Ц, поновило свою роботу в 1944 р. згідо наказу № 389/Ц НКПС від
26.04.1944 р. До складу дирекції входить 71 станція.
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), а також: надає послуги користування залізничними коліями,
спорудами та пристроями; здійснює маркетингову діяльність та рекламу транс
портних послуг, забезпечує розвиток та розширення сфери транспортних по
слуг для споживачів, проводить автоматизацію технологічних процесів через
мережу Інтернет з документального оформлення замовлень на перевезення
вантажу; надає послуги через автоматизовану систему управління продажу
квитків і бронювання місць на потяги далекого сполучення «ЕкспресУЗ» та
проведення розрахунків за придбання проїзних документів через банківські
платіжні картки; організовує та здійснює вантажнорозвантажувальні роботи,
надає послуги щодо перестановки та перевантаження вантажів з вагонів однієї
колії у вагони іншої колії, декларування митних вантажів; організовує забезпе
чення мобілізаційної готовності технічних засобів та готовність до роботи ава
рійнотехнічних підрозділів, захисних споруд і спеціальних об’єктів в умовах
надзвичайних та аварійних ситуацій, ліквідовує їх наслідки; здійснює заходи
щодо підвищення якості та конкурентоспроможності транспортних послуг.

Вокзал станції Снятин

Вокзал станції Яремче

Василь Миколайович Пірко
Начальник Карпатського
експертно0технічного центру

Експерт Карпатського ЕТЦ
проводить дефектоскопію
мостового крану КМ010

Начальник підприємства — Василь Миколайович Пірко.
Держане підприємство «Карпатський експертнотехнічний центр» ство
рено в 1994 році.
Гордістю та опорою ЕТЦ є висококваліфіковані спеціалісти, які пройшли
відповідну професійну підготовку та отримали кваліфікацію технічних експертів.
Понад 60 працівників спрямовують свою діяльність за 14ма напрямками ек
спертизи промислової безпеки та надають 25 видів послуг щодо науковотех
нічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною
праці підприємств, організацій, закладів усіх форм власності.
Карпатський ЕТЦ є одним із перших серед інших експертнотехнічних
центрів, який в 1997 р. був акредитований в системі УкрСЕПРО як випробову
вальний центр за 10ма видами продукції.
ЕТЦ є членом Асоціації незалежних експертів «Укрексперт» та науково
технічної асоціації «Підйомні споруди», отримав сертифікат на систему уп
равління якістю.
Відділи і лабораторії центру обладнані сучасним устаткуванням та вимі
рювальними приладами; тут працюють фахівці, що мають великий досвід ро
боти. Застосування працівниками Карпатського ЕТЦ сучасних технічних за
собів дозволяє проводити експертні дослідження обладнання, індентифіка
цію об’єктів підвищеної небезпеки.
З метою вдосконалення експертної діяльності в питаннях застосування
сучасних передових методів та технології контролю стану об’єктів промисло
вої безпеки Карпатський ЕТЦ тісно співпрацює з підприємствами Росії та ре
зидентів інших країн на території України, а також з міжнародними контраген
тами із Австрії, Німеччини.

Підвісна пасажирська
канатна дорога (ППКД) у Ворохті

Експерт Карпатського ЕТЦ
проводить технічний огляд ППКД

169

Петро Іванович Романів
Директор Івано0Франківської філії
ВАТ «Укртелеком»

«Телекомсервіс» № 18
)м. Івано0Франківськ)
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Директор — Петро Іванович Романів, членкореспондент Академії зв’язку
України ім. О. С. Попова, почесний зв’язківець України.
ІваноФранківська філія ВАТ «Укртелеком» бере свій початок з 1944 року,
коли було створено Станіславське обласне управління зв’язку.
ІваноФранківська філія є домінуючим оператором фіксованого телефон
ного зв’язку в області (займаючи близько 90 % цього ринку) і надає такі види
сучасних телекомунікаційних послуг: міжнародний, міжміський та місцевий
телефонний зв’язок; передавання даних та побудова віртуальних приватних
мереж; Інтернет; користування виділеними некомутованими каналами зв’яз
ку; ISDN; відеоконференцзв’язок; проводове радіомовлення; телеграфний
зв’язок. В області філія експлуатує 472 АТС загальною номерною ємністю 240
тис. номерів, з них 198 цифрових АТС номерною ємністю 103,1 тис. номерів.
За останніх 6 років в області впроваджено цифрові транзитні вузли в усіх
райцентрах та містах обласного підпорядкування, що дозволило значно полі
пшити якість телефонного зв’язку, особливо сільського. Завершується ре
конструкція обласних відділень «Телекомсервіс». З 2006 року стало можли
вим замовити деякі послуги, не виходячи з дому чи офісу.
Крім традиційних послуг телефонного зв’язку філія пропонує широкий
спектр нових послуг: найпопулярніша в Україні торгова марка «Ого!» — широ
космуговий доступ до мережі Інтернет за технологією ADSL в обласному центрі,
усіх райцентрах, містах обласного підпорядкування тощо; комутований без
парольний доступ до мережі Інтернет «Відкритий доступ»; організація вірту
альних приватних мереж VPN MPLS; безпроводовий доступ до мережі Інтер
нет за технологією WiFi. З 2006 року підприємство надає телекомунікаційні
послуги (міжміського та міжнародного зв’язку) з використанням універсаль
них передплачених карток «ВСЕсвіт».

Цифрова АТС

«Телекомсервіс» ЦЕЗ
(м. Городенка)

Віталій Борисович Керкер
Директор Карпатського підприємства
геодезії, картографії та кадастру

Цифрова фотограмметрична
станція «Дельта»

Директор підприємства — Віталій Борисович Керкер.
Народився 24 вересня 1973 року. Закінчив ІваноФранківський державний
технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Інженерна геодезія»,
працював інженеромфотограмметристом, начальником відділу цифрового
картографування, начальником відділу ГІСтехнологій та заступником дирек
тора ІваноФранківської регіональної філії Центру державного земельного
кадастру. Навчався в аспірантурі ІФНТУНГ.
Державне Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру ство
рено з ініціативи ІваноФранківської обласної ради народних депутатів у струк
турі Українського аерогеодезичного підприємства згідно з наказом Головного
управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України за
№ 121 від 09.10.1992 р.
Сферами діяльності підприємства є: створення та розвиток геодезичних
мереж; топографічне знімання в масштабах 1:500—1:10 000; використання
матеріалів аерофотознімання та космічного знімання для створення і онов
лення топографічних карт і планів; топографогеодезичні й картографічні ро
боти для ведення державного земельного, містобудівного, лісового і водного
кадастрів; створення цифрових планів і карт та геоінформаційних систем;
складання і видання туристичних, тематичних та спеціальних картсхем і ат
ласів; інвентаризація земель з метою виготовлення держаних актів на право
власності та проектів відведення земельних ділянок.
На всіх етапах становлення та розвитку Державне Карпатське підприєм
ство геодезії, картографії та кадастру тісно співпрацює з ІваноФранківським
національним технічним університетом нафти і газу та Державним універси
тетом «Львівська політехніка», що дає змогу створити реальні умови для адап
тації фахівців до умов виробництва.

Картографічний
планшетний сканер
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Адміністративна будівля
підприємства

Склад готової продукції
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Директор ТОВ «Енія» — Роман Зорянович Вишинський.
ТОВ «Енія» засновано компаніями SINTELON Holding AD (Сербія та Чорно
горія) та ENIA AG (Швейцарія) на умовах рівних дольових часток. На сьо
годнішній день компанія ENIA налічує 9 заводів, які знаходяться у Німеччині,
Швейцарії, Голландії, Сербії, Україні, Іспанії, Франції.
Кількість працівників ТОВ «ЕНІЯ» становить 223 чоловік.
10 травня 1994 р. на підприємстві було введено в експлуатацію виробни
цтво тафтингового покриття. У серпні 1997 року запущено виробництво філа
ментної нитки потужністю 2 тис. тонн у рік, що є сировиною для тафтингового
покриття. В третьому кварталі 2005 р. уведено в дію лінію з виробництва гол
копробивної тканини потужністю 4 млн кв.м у рік. На сьогоднішній день прово
дяться роботи по встановленню додаткової лінії з приклеювання основи.
Продукція ТОВ «ЕНІЯ» виготовляється на сучасному високопродуктивно
му імпортному обладнанні.
Килимове покриття ТОВ «ЕНІЯ» виробляється із синтетичних та натураль
них волокон (поліпропілен, поліамід, шерсть тощо). Загалом на виробничих
потужностях підприємства випускається 14 видів килимового покриття, вико
наних у 5—12колірних рішеннях. Продукція ТОВ «ЕНІЯ» користується вели
ким попитом в Україні та на ринках Центральної і Східної Європи, відповідає
всім міжнародним вимогам і успішно конкурує з аналогічними покриттями
відомих іноземних виробників. Підприємство експонує свою продукцію на
міжнародних та загальнодержавних виставках.
На сьогоднішній день ТОВ «ЕНІЯ» входить у чільну п’ятірку підприємств по сплаті
податків у міський бюджет, а за рівнем заробітної плати посідає друге місце.
Крім цього, товариство проводить благодійну діяльність, виділяючи матеріаль
ну допомогу різним організаціям та фондам, у тому числі й власною продукцією.

Виробничі приміщення
підприємства

Контроль якості продукції

Федір Миколайович Петренко
Директор ТОВ «Синтра»

Виставковий стенд підприємства
на «Mostbuild 2008»

Директор ТОВ «Синтра» — Федір Миколайович Петренко.
Народився у 1972 році в м. Суми. Закінчив факультет хімічного машинобуду
вання Сумського державного університету за спеціальністю «Інженермеханік».
Отримав вищий національний диплом «Бізнес та Фінанси» з відзнакою у Брук
лінському коледжі (м. Вейбрідж, Великобританія), згодом закінчив Університет
Гринвіч (м. Лондон, Великобританія) за спеціальністю «Управління бізнесом».
Працював на керівних посадах у холдинговій компанії «Інтерресурси».
Затим посів місце генерального директора цементного заводу ВАТ «Югце
мент». За кілька років був переведений до головної німецької компанії
«Dyckerhoff Україна» на посаду директора з розвитку бізнесу. У 2006 році був
запрошений німецькою компанією «Rasch» очолити ТОВ «Синтра».
Товариство з обмеженою відповідальністю «Синтра» створено в 2001 році. Зас
новники товариства — фірма «РАШ» (м. Брамше, ФР Німеччина) і відкрите акціо
нерне товариство «Оріана» (м. Калуш, Україна).
Основним видом діяльності підприємства є виробництво та продаж шпа
лер для оздоблення стін житлових та громадських приміщень.
Виробничий процес на ТОВ «Синтра» організовано за неперервною схе
мою роботи із використанням новітнього технологічного обладнання, яке по
стійно та планомірно модернізується. На даний час задіяні три технологічні
лінії виробництва компанії «Shtork» (Нідерланди). 2007 року змонтовано вузол
виготовлення шпалер методом гарячого тиснення, що дозволяє випускати
дизайни підвищеної складності.
Підприємство випускає 10 великих колекцій (близько 600 артикулів). Про
дукція реалізується в Україні, Росії, Казахстані, Молдові, Литві, Грузії, Киргизії,
Казахстані, Білорусі. ТОВ «Синтра» у рейтингу виробників шпалер країн СНД
входить до трійки лідерів.

Виробничі приміщення
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Петро Васильович Пушкар
Начальник
НГВУ «Надвірнанафтогаз»

Промислове устаткування
управління

174

Начальник НГВУ «Надвірнанафтогаз» — кандидат технічних наук, заслу
жений працівник промисловості України, заслужений працівник ВАТ «Укрнаф
та» Петро Васильович Пушкар. Депутат ІваноФранківської обласної ради,
член президії обласної ради, очолює комісію паливноенергетичного комп
лексу. Неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Кабінету
Міністрів України, НАК «Нафтогаз України», Мінпаливенерго, облдержадміні
страції, відзнакою Всеукраїнського фонду сприяння міжнародному спілкуван
ню «Українське народне посольство», почесною відзнакою управління культу
ри облдержадміністрації «За подвижництво в культурі Прикарпаття», орденом
Святого Миколи Чудотворця.
Надвірнянський нафтогазопромисловий район є найстарішим в Україні
районом, де видобувається нафта і газ. Так, ще в 60х роках XIX ст. почався
видобуток нафти в с. Пасічна, а в 70х — в смт Битків. У 1897 році пробурено
першу свердловину механічним способом у Биткові без притоку нафти, а 1899
року — другу свердловину, яка вже дала промисловий притік, і з цього часу
розпочався другий період розробки Битківського родовища. У 1957 році на
місці організовується нафтопромислове управління «Надвірнанафтогаз»,
перейменоване в 1970 році на НГВУ «Надвірнанафтогаз».
НГВУ «Надвірнанафтогаз» займається видобутком нафти, попутного газу,
природного газу та газоконденсату.
На сьогоднішій день управління розгорнуло свою діяльність на території
ІваноФранківської області (Надвірнянський, Богородчанський, Рожнятівсь
кий, Косівський райони, Яремчанська міська рада) та Вижницького району
Чернівецької області. Нафтогазовидобувне управління здійснює промислову
та досліднопромислову розробку 15 родовищ (8 нафтових, 4 нафтогазокон
денсатних, 2 газові, 1 газове родовище в консервації).

Розробка нового родовища

Михайло Дмитрович Гой
Начальник
НГВУ «Долинанафтогаз»

Цех підготовки і перекачки нафти

НГВУ «Долинанафтогаз» — одне із шести нафтогазовидобувних управлінь
в системі ВАТ «Укрнафта» більш як із півстолітнім періодом діяльності в галузі
видобутку вуглеводнів. Управління розробляє родовища, що розташовані на
території ІваноФранківської області Долинського і Рожнятівського районів та
міста Болехова. Найстарішим є Ріпнянське родовище, видобуток нафти з якого
почато 1887 року. За весь період експлуатації родовищ видобуто понад 50 млн
тонн нафти і 18 млрд куб.м нафтового і природного газу. Для підтримання
пластової енергії в поклади закачано понад 182 млн 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.
Сьогодні внаслідок природного виснаження родовищ управлінню вдалося
стабілізувати видобуток вуглеводнів, що позитивно впливає на економічний і
соціальний розвиток району. Такі результати досягнуті завдяки введенню в дію
нових свердловин, пробурених в застійних зонах, активному впровадженню
нових методів і технологій інтенсифікації видобутку нафти і газу, авторами
яких здебільшого є інженернотехнічний персонал управління, а також віднов
ленню і реконструкції підземного та наземного нафтового обладнання.
Колектив управління завжди відзначався високим рівнем організації ви
робництва. На підприємстві постійно йде робота щодо впровадження 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 ІваноФранківського
інституту нафти і газу та здобувши фах інженерамеханіка, М. Д. Гой послідовно
пройшов шлях від майстра до начальника управління.

Верстат0качалка
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Іван Михайлович Федорук
Начальник Прикарпатського
управління бурових робіт

Адміністративна будівля
Прикарпатського управління
бурових робіт
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Начальник управління — почесний працівник ВАТ «Укрнафта» Іван Михай
лович Федорук. Народився 9 лютого 1949 р. в с. Княже Снятинського району.
Після закінчення ІваноФранківського інституту нафти і газу працював в Івано
Франківському УБР, де пройшов шлях від помічника бурильника до начальни
ка управління. Обраний депутатом Долинської районної ради.
Прикарпатське управління бурових робіт, одна з найпотужніших підрядних
організацій в галузі будівництва нафтових і газових свердловин в Україні, вхо
дить до складу ВАТ «Укрнафта». Створене в жовтні 2003 року на базі об’єднан
ня Бориславського, Долинського, ІваноФранківського і Надвірнянського уп
равлінь бурових робіт, підприємство налічує майже 3 000 працюючих, з них
понад 500 чоловік інженернотехнічних працівників.
До сфери діяльності Прикарпатського УБР належать: монтаждемонтаж
бурових верстатів; буріння пошукових, розвідувальних, експлуатаційних, похи
ло спрямованих і горизонтальних свердловин на нафту і газ; випробування,
освоєння, дослідження свердловин, інтенсифікація припливу в свердловину
вуглеводнів; проведення всіх видів капітального ремонту свердловин; обслуго
вування автомобільною та спецтехнікою бурових робіт; виготовлення складно
го бурового інструмента та обладнання; санаторне обслуговування працівників.
До складу управління входять три експедиції — Бориславська, ІваноФран
ківська та Надвірнянська, два вишкомонтажні цехи — Східний і Західний, база
виробничого обслуговування з дільницями в кожному районі ведення робіт,
профілакторійсанаторій та будинок відпочинку на березі Чорного моря.
Управління бурових робіт проводить роботи в 6 областях України: Івано
Франківській, Львівській, Чернівецькій, Полтавській, Сумській, Харківській. За
роки діяльності Прикарпатським УБР пробурено понад 300 тис. м гірських
порід, відкрито нові перспективні родовища вуглеводнів.

Бурова установка

Богдан Юліанович Депутат
Директор Долинського
газопереробного заводу

Транспортування продукції заводу
здійснюється переважно залізницею

Директор підприємства — Богдан Юліанович Депутат.
Закінчив ІваноФранківський національний технічний університет нафти і
газу, згодом навчався на факультеті вищих керівних кадрів Національної ака
демії державного управління при Президентові України, здобув кваліфікацію
магістра управління суспільним розвитком, захистив дисертацію на звання
кандидата технічних наук в ІФНТУНГ. Має 12 опублікованих наукових праць. В
різні періоди обирався депутатом Перегінської селищної, Рожнятівської та
Долинської районних рад. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України. Удостоєний почесного звання «Заслужений працівник про
мисловості України».
Долинський газопереробний завод входить до складу ВАТ «Укрнафта» і
складається з Долинського, Бориславського і Пасічнянського виробництв.
Підприємство виробляє товарний газ, зріджений газ та фракцію легку для
побутових потреб підприємств Західного регіону. Вся продукція заводу є кон
курентоздатною, користується великим попитом у споживачів.
За роки функціонування заводу перероблено понад 25 млрд куб.м нафто
вого газу, вироблено майже 4 000 тис. тонн скрапленого газу, більше 2 000
тис. тонн стабільного бензину та фракції легкої, понад 21 млрд куб.м відбен
зиненого газу.
Сировиною для Долинського ГПЗ є супутний газ нафтогазових родовищ,
який подають Долинське, Надвірнянське, Бориславське нафтовидобувні уп
равління. Широку фракцію легких вуглеводнів (ШФЛВ) із Західного Сибіру на
давальницьких умовах постачають комерційні структури.
На заводі побудовано установку з утилізації тепла димових газів техноло
гічної печі. Одержане тепло використовується для отоплення побутових при
міщень і в теплиці площею 1 га для вирощування овочів.

Виробничі території
підприємства
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Тарабаринов Петро Васильович
Директор Науково0дослідного
і проектного інституту ВАТ «Укрнафта»

Адміністративна будівля
НДПІ ВАТ «Укрнафта»
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Директор інституту — доцент, кандидат технічних наук Петро Васильович
Тарабаринов. Є членомкореспондентом Української нафтогазової академії,
Головою НТР НДПІ ВАТ «Укрнафта», Головою підкомітету «Розроблення та ек
сплуатація нафтогазових родовищ», Головою Державної екзаменаційної комісії
із захисту дипломних проектів у ІваноФранківському національному техніч
ному університеті нафти і газу. Автор 252 винаходів СРСР і патентів України,
що присвячені насамперед способам та пристроям для інтенсифікації на
фтовидобутку. За досягнуті успіхи у винахідницькій роботі неодноразово на
городжувався грамотами ІФНТУНГ, Обласного товариства винахідників і раці
оналізаторів, грамотою ВАТ «Укрнафта». У 2006 р. П. В. Тарабаринову при
своєно звання «Відмінник праці ВАТ «Укрнафта».
Ефективна робота потужного нафтогазовидобувного комплексу ВАТ «Укр
нафта» значною мірою залежить від наукового супроводу усіх технологічних
процесів. Саме такий супровід здійснювала Центральна науководослідна
лабораторія (ЦНДЛ), заснована у 1945 році.
За час свого існування лабораторія стала провідним науководослідним
закладом нафтогазовидобувної галузі України, відомим за її межами. Розроб
ки ЦНДЛ впроваджено у Казахстані, Росії, Лівії, Іраку та інших країнах.
На базі ЦНДЛ в травні 2005 року створено Науководослідний і проектний
інститут ВАТ «Укрнафта» (НДПІ), який охоплює значно ширше коло сфер діяль
ності: від пошуку і розвідки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, про
ектування розробки родовищ, будівництва свердловин та облаштування родо
вищ, технологічного забезпечення процесів нафтогазовидобування, розроблен
ня та реалізації інноваційних технологій буріння, кріплення свердловин, видобу
вання вуглеводнів до здійснення авторського нагляду за їх впровадженням у ви
робництво та екологічного моніторингу навколишнього природного середовища.

Виробничий процес пошуково0
розвідувальних робіт
НДПІ ВАТ «Укрнафта»

Петро Васильович Мороз
Голова правління
ДАТ «Укрспецтрансгаз»

Літня естакада ремонтно0
випробувального пункту

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 спеці
альністю «Обладнання та технологія зварювального виробництва»; в 2004 році
— Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю
«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», грамотою
Мiнпаливенерго 2008 р.
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 заводіввиробників до споживачів на теренах нашої країни та за
кордоном; ремонт та технічне обслуговування спеціалізованих газових заліз
ничних вагонівцистерн. Основні споживачі послуг товариства — компанії ТНК BP,
ВАТ «Укрнафта», ДК «Укргазвидобування», АТ «Укртатнафта», ЗАТ «ЛУКОР».
«Укрспецтрансгаз» надає спонсорську і благодійну допомогу малозабез
печеним верствам населення, школам, дитбудинку, установам культури, ме
дичним закладам. Серед перспективних завдань товариства — подальше онов
лення рухомого складу залізничних газових вагонівцистерн, технічне пере
озброєння та реконструкція ремонтної бази, нарощення обсягів перевезен
ня, сприяння розвитку економічного потенціалу та подальшому інтегруванню
нашої держави у світове економічне співтовариство.

Головний корпус
ремонтно0випробувального пункту
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Ігор Миколайович Маланюк
Директор ПП «Вест0МІМ»

Торговий зал.
Відділ керамічної плитки
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Директор ПП «ВестМІМ» — Ігор Миколайович Маланюк.
Народився 9 травня 1968 року. Протягом 1983—1987 рр. навчався в Івано
Франківському медичному училищі, у 1995 р. закінчив лікувальний факультет
ІваноФранківської державної медичної академії. Після навчання працював ліка
ремхірургом в Лисецькій ЦРП. Перебуває в лавах Партії захисників Вітчизни.
Членом Асоціації працівників будівельної галузі м. ІваноФранківська.
У 2000 р. Ігор Миколайович створив фірму «ВестМІМ», яка успішно роз
виває ТМ «Керамбуд». У Західному регіоні під даною торговою маркою пра
цює мережа магазинів. Є представництво у м. Києві. Фірма «Керамбуд» що
річно бере участь в міжрегіональних та міжнародних виставках, де неоднора
зово була нагороджена дипломами за кращі експозиції. Керівництво магазину
приділяє багато уваги благодійній та спонсорській діяльності на підтримку
соціальнонезахищених верств населення та культурних заходів.
Значна увага на підприємстві надається високій кваліфікації персоналу.
Працівники систематично відвідують спеціалізовані семінари, тренінги в
Україні та за її межами. Чотири виставкові зали магазину загальною пло
щею 2 000 кв.м дозволяють представити найширший вибір керамічної плит
ки, сантехніки і будівельних матеріалів вітчизняних та імпортних виробників.
Склади площею 10 000 кв.м знаходяться на території поруч з магазином та
забезпечують наявність і зручність отримання придбаного товару. Для буді
вельних організацій та регіональних дилерів працює відділ оптових продаж.
Підприємство є офіційним дистриб’ютором відомих торгових марок «RAVAK»,
«МАPЕI», «ZEUS CERAMICA», «PERONDA» тощо.
«Керамбуд» постійно слідкує за новинками, які появляються на світово
му ринку, і поповнює свій асортимент найновішими колекціями керамічної
плитки та найсучаснішими моделями сантехніки.

Торговий зал.
Відділ сантехніки

Торговий зал.
Відділ будівельних матеріалів

Володимир Антонович Шевчук
Голова правління
ВАТ «Івано0Франківський лісокомбінат»

Будинок власного виробництва
з тесаного бруса

Голова правління ВАТ «ІваноФранківський лісокомбінат» — Володимир Ан
тонович Шевчук. Народився 1955 р. в м. ІваноФранківську. Після закінчення в
1977 р. навчання на лісогосподарському факультеті Львівського лісотехнічного
інституту викладав спеціальні дисципліни в Сторожинецькому лісному техні
кумі. Затим тривалий час працював в апараті управління лісопромислового
об’єднання «Прикарпатліс». З 1995 р. очолює бізнесові структури, що спеціалі
зуються на виготовленні та проектуванні дерев’яних будівельних конструкцій.
ВАТ «ІваноФранківський лісокомбінат» як багатогалузеве комплексне
підприємство було засновано в 1959 році. З 1994 року підприємство перебу
ває в статусі акціонерного товариства.
На комбінаті працює понад 150 кваліфікованих фахівців.
З приходом у 2006 році нових інвесторів розпочато освоєння та виготов
лення принципово нових видів продукції — стінового бруса двох видів («дико
го» і каліброваного), а також клеєного бруса та «фальшбруса» для будівниц
тва дерев’яних будинків в усіх регіонах України та за кордоном. З цією метою
проведена докорінна модернізація виробництва з уведенням в експлуатацію
низки одиниць унікального спеціалізованого обладнання. Освоюється також
виробництво столярних виробів та меблів з масиву.
Сьогодні ВАТ «ІваноФранківський лісокомбінат» зі своїми партнерами по
бізнесу ПП «Крокуси» та ТзОВ «Татарівський лісозавод» надає послуги з інди
відуального проектування та будівництва дерев’яних будинків «під ключ» з
монтажем внутрішніх і зовнішніх комунікацій, благоустроєм території забудо
ви. Потенційним клієнтам пропонуються вироби товариства (стіновий брус
різних видів, облицювання хвойне («фальшбрус»), вагонка хвойна, дошка для
підлоги, погонажні вироби тощо), а також послуги зі сушіння деревини та виго
товлення паркету з сировини замовника.

Будинок власного виробництва
з каліброваного бруса

Взірці продукції
Івано0Франківського лісокомбінату
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Степан Михайлович Волковецький
Керівник ТОВ «Стандарт0ІФ»

Керівний склад підприємства
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Кервіник підприємства — Степан Михайлович Волковецький. Народився
1967 року в м. Болехові Долинського району. Трудову діяльність розпочав у
1985 році на посаді художнього керівника Будинку культури с. Вишків Долинсь
кого районного відділу культури. Після звільнення у запас зі Збройних сил у
1988 р. продовжував навчатися та працював майстром виробничого навчання
ВПТУ21 м. ІваноФранківська. Затим був токарем у кооперативі «Стимул»,
начальником дільниці та начальником відділу постачання ВКФ «РУМБ». З 1995
року активно займається підприємницькою діяльністю. Неодноразово заохо
чувався почесними відзнаками ІваноФранківської єпархії УГКЦ за активну
благодійну діяльність, ІваноФранківською міською та Долинською районною
радами за особистий вклад у соціальноекономічний розвиток цих міст.
У жовтні 2001 року С. М. Волковецький за власною ініціативою створив вироб
ничобудівельне підприємство ТОВ «КП «СтандартІФ», яке очолив особисто.
Силами підприємства практично «з нуля» створено власну виробничо
промислову базу з адміністративнопобутовим комплексом по вул. Українсь
ких Декабристів, 45. Проведено реконструкцію та введено в дію виробництва
і промислові установки, що дозволяють повністю задовольнити власні потре
би у будівельних матеріалах. Створено сучасне автогосподарство з вантаж
ним терміналом. Освоєно виробництво та розширено асортимент новітніх
сучасних і перспективних будівельних матеріалів: товарного бетону, залізо
бетонних виробів, пінобетону, полістиролбетону, сухопресованого каменю,
керамзитобетонних блоків, металопластикових вікон та дверей. В результаті
цілеспрямованої кадрової політики сформовано стабільний трудовий колек
тив чисельністю 214 постійно працюючих висококваліфікованих працівників
будівельних професій, що дозволяє виконувати будівельномонтажні роботи
на високому професійному рівні та у встановлені терміни.

Ярослав Ярославович Каспрук
Генеральний директор0
президент ВАТ «Родон»

Генеральний директорпрезидент ВАТ «Родон» — Ярослав Ярославович
Каспрук, номінант альманаху «Золота книга української еліти».
Акціонерне товариство відкритого типу «Родон» засновано відповідно до
рішення Міністерства машинобудування військовопромислового комплексу
та конверсії України від 17.11.1993 р. № 650 шляхом перетворення державно
го підприємства — заводу «Позитрон» (1971 року створення) у відкрите акціо
нерне товариство, відповідно до Указу Президента України «Про корпорати
зацію підприємств» від 15.05.1993 р.
Відкрите акціонерне товариство «Родон» має кілька виробничих напрямків,
зокрема: випуск товарів на базі передової мікроелектронної техніки; виготовлен
ня інтегральних мікросхем різного функціонального призначення, багатопро
фільних телефонних апаратів із кнопковим номеронабирачем та пультів дистан
ційного керування; виготовлення пластмасових виробів, дитячих іграшок, госпо
дарськопобутових товарів. На підприємстві налагоджено також сучасне високо
технологічне інструментальне і гумовотехнічне виробництво, виготовляються
металоконструкції, здійснюється переробка деревини тощо.
В останні роки товариство переживає період оновлення. Досягнуто ста
більного приросту обсягів виробництва. У 2006 році вдалося завершити три
валий процес приватизації ВАТ «Родон», який розпочався ще в 1994 році.
Нині керівництво підприємства працює над диверсифікацією виробництва.
Розроблено 8 проектів, зокрема проект «Деревообробка», що впроваджуєть
ся на ВАТ у три етапи: виробництво віконного брусу із клеєної деревини; ви
робництво вікна на основі віконного брусу із клеєної деревини; виробництво
дерев’яних будинків із клеєного бруса.
До складу ВАТ «Родон» входять 5 дочірніх підприємств і 2 філії, які розмі
щені на основному виробничому майданчику в м. ІваноФранківську.

Панорама заводу ВАТ «Родон»
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Віктор Михайлович Рудницький
Генеральний директор
ІБК «АРС0ДІМ»

Новобудова
по вул. Надрічній, 2
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Генеральний директор, засновник та власник підприємства — Віктор
Михайлович Рудницький. Народився 4 квітня 1970 року в місті Трускавець. У
1995 р. закінчив з відзнакою ІваноФранківський державний медичний універ
ситет, здобувши фах лікарястоматолога.
Навчаючись протягом 1995–1997 рр. у магістратурі того ж таки медичного
вузу, Віктор Рудницький у 1995 році створив та очолив першу в області клініку
пластичної хірургії «АРС», яка пропонує та надає широкий спектр послуг пла
стичної хірургії і має велику довіру клієнтів та широку популярність не тільки в
Західній Україні, а й поза її межами та за кордоном.
По завершенні навчання у 1997 р. Віктор Михайлович отримав ступінь
магістра медицини. Того ж року він заснував ПП «РКС», основною діяльністю
якого є надання косметичних та перукарських послуг в салоні краси «АРС» —
одному з найкращих салонів краси України. У 2005 р. завершив навчання в
ІваноФранківському державному технічному університеті нафти і газу за спеці
альністю «Менеджмент організацій».
В. Рудницький був одним із засновників ТОВ «АРСДІМ», в 2004 році органі
зував приватне підприємство «АРСДІМ» — обидва успішно здійснюють буді
вництво житлових будинків та споруд соціальноекономічного призначення.
ІБК «АРСДІМ» має 10річний досвід роботи у сферах будівництва та опе
рацій з нерухомістю на території ІваноФранківської та Закарпатської облас
тей. Приватне підприємство виконує всі будівельні роботи, здійснює девелоп
мент земельних ділянок, прокладає зовнішні та внутрішні інженерні мережі,
нарощує виробництво будівельних матеріалів, а також є регіональним пред
ставником компанії «LINDABASTRON», що займається зведенням швидкомон
тованих нежитлових приміщень. Будівельна компанія «АРСДІМ» є членом Буді
вельної палати України та входить в міжнародну групу компаній «IDL Group».

Будинок адміністративного
призначення на площі Ринок, 14

Олександр Іванович Фелик
Директор ТОВ «Легенда Ф»

Директор підприємства — Олександр Іванович Фелик. Народився у 1968
році. В 2005 р. закінчив Львівський державний інститут фізичної культури. Кан
дидат в майстри спорту із самбо. Нагороджений пам’ятними відзнаками
спорту, самоврядування та церкви. Одружений, батько двох дітей.
Фірма «Легенда Ф», створена 2003 року, спеціалізується на будівельній та
готельноресторанній діяльність. На сьогоднішній день підприємство займає
провідні місця в області у цих галузях.
Готельноресторанний комплекс «Легенда», побудований в старовинно
му австроугорському стилі, об’єднує в собі готель, ресторан, лазню, інфра
червону сауну, басейн, стоянку, що охороняється, мийку автомобілів. До по
слуг гостей 21 номер, з них 2 номери класу «люкс», 19 двомісних номерів.
Торговоофісний центр «Легенда Ф» — це п’ятиповерховий будинок з цо
кольним поверхом у центрі міста, що включає в себе торгові площі, магазини
ТМ «Теранова» та ТМ «Немовлятко», крамниці жіночого та чоловічого одягу й
взуття. Кожен поверх оснащено санвузлами, побутовими кімнатами та кон
диціонерами; в приміщенні торгового центру знаходиться панорамний ліфт.
На п’ятому поверсі розташований ресторан на 48 місць з літнім майданчиком
на 30 місць. Поверхом нижче знаходяться офісні приміщення.
Постійно розвивається будівельний напрямок фірми. зокрема, придбано
будівельне обладнання вартістю 2 млн гривень. Заплановано будівництво
містечка «Легенда» біля села Старий Лисець за 5 км від міста. Започатковано
будівельні роботи над житловим будинком по вул. Бельведерській загальною
площею 12 тис. кв.м з торговоофісними приміщеннями. В проекті житловий
будинок покращеного планування з торговоофісними приміщеннями та пар
кінгом по вул. Чорновола. Проводиться підготовка до будівництва другої час
тини готелю «Легенда» по вул. Івасюка загальною площею 3 000 кв.м.
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Іван Васильович Ткачук
Начальник ПКМ04 БМФ «Укргаз0
промбуд» ДК «Укртрансгаз»

Газокомпресорна
станція, побудована
ПМК04 БМФ «Укргазпромбуд»
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Начальник управління — Іван Васильович Ткачук.
Народився 25 березня 1953 року в с. Ганьківці Снятинського району Івано
Франківської області. Батько трьох дочок.
У 1975 році завершив навчання в ІваноФранківському інституті нафти і
газу за спеціальністю «Проектування і експлуатація нафтогазопроводів на
фтобаз і газосховищ». Після закінчення інституту був направлений на роботу
інженеромтехнологом на газокомпресорній станції у ВО «Горькийпромгаз» в
місто Чебоксари. Згодом отримав посаду інженера в дирекції газопроводу
«ОренбургЗахідний кордон», затим — заступника начальника відділу комп
ресорних станцій. Після закінчення будівництва газопроводу працював у ВО
«Прикарпаттрансгаз» старшим інженером, начальником газокомпресорної
станції, головним інженером Хустського управління магістральних газопро
водів. У 1984 році був направлений у закордонне відрядження в Лівію на будів
ництво газопроводу і компресорної станції. З 1987 року працював начальни
ком КС «Богородчани» та начальником відділу будівництва об’єктів соціальної
сфери в УМГ «Прикарпаттрансгаз». З 1997 року по даний час є начальником
ПМК4 будівельномонтажної фірми «Укргазпромбуд».
За весь період виробничої діяльності нагороджений багатьма грамотами
БМФ «Укргазпромбуд», ДК «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз України».
Управління було створене для виконання будівництва об’єктів газотранс
портного комплексу в західних областях України, щоб забезпечити надійне
газопостачання в західні країни Європи. За період роботи управлінням з уча
стю ПМК4 були побудовані такі газопроводи, як «Джанкой—Феодосія—Керч»
та «Хуст—Сату—Маре». Будівництво цих газопроводів забезпечило надійність
газопостачання Автономної Республіки Крим та постачання газу в Румунію.
ПМК4 побудувало наступні компресорні станції: КС «Ужгород», КС «Доли
на», КС «Опари». На будівництві цих об’єктів управління виконувало функції гене
рального підрядника і виконувало головні будівельномонтажні та спеціальні ро
боти.
Для надійної роботи ПМК4 має необхідні машини і механізми, виробничу
базу та офісне приміщення. В останній період підприємство в основному зай
мається питаннями капітальних ремонтів в умовах працюючих об’єктів, що
вимагає наявності висококваліфікованих спеціалістів та надійної безвідказ
ної спеціальної техніки.
Основними принципами роботи управління є дотримання високоякісних
показників будівництва об’єктів газотранспортної системи для забезпечення
надійного постачання газом як місцевих споживачів, так і експортних поста
вок газу в країни Євросоюзу.
За досягнуті показники в роботі ПМК4 БМФ «Укргазпромбуд» зайняла І
місце в «Тріумфі» серед будівельних організацій м. ІваноФранківська за 2006
рік. В 2007 році ПМК4 також є одним з перших у рейтингу за досягнуті показ
ники. Об’єкти виконаних будівельномонтажних робіт становлять 39,993 млн
гривень.
На даний час в управлінні працює 138 чоловік, з них 27 інженернотехні
чних працівників.
В своїй роботі ПМК4 використовує сучасні технології будівництва та новітні
матеріали, що зменшує трудоємкість використання робіт та збільшує надійність
технологічного обладнання газокомпресорних станцій і газопроводів.

Володимир Миколайович Бачкур
Голова правління ЗАТ «ВТК «Агріка»

Голова правління — Володимир Миколайович Бачкур.
Народився 1 червня 1967 р. У 1988 році закінчив ІваноФранківський тех
нікум по підготовці керівних кадрів колгоспів і радгоспів за спеціальністю «Аг
рономорганізатор». З 1988 по 1999 рік працював на ВО «Карпати» завідую
чим господарством 530го цеху, інженеромвентиляційником, економістом.
Без відриву від виробництва в 1995 році закінчив економічний факультет Чер
нівецького державного університету за спеціальністю «Економіка підприємств».
З 1999 р. займав посади заступника директора ПП «ВТК», комерційнаого ди
ректора ТОВ «Промбудсервіс». У 2001 році обраний головою правління ЗАТ
«ВТК «Агріка». За час керування підприємством нагороджений найвищою
іміджевою Міжнародною нагородою «Золотий Меркурій».
Закрите акціонерне товариство «Виробничоторгова компанія «Агріка» ство
рене 27 березня 2001 р. Основною діяльністю підприємства є загальне будів
ництво, послуги у сфері архітектури, виробництво будівельних матеріалів, ме
талопластикових конструкцій, оптова та роздрібна торгівля. Компанія надає
також послуги з укладання бруківки, озеленення територій, ремонту та будів
ництва проїжджих частин; провадить будівництво «під ключ» котеджів, жилих та
виробничих приміщень, комплексів АЗС; виконує ремонт приміщень та фасадів
різної складності; встановлює автономне опалення. На підприємстві діє про
ектнодизайнерське бюро, яке розробляє проектнокошторисну документацію
будьякої споруди на вимогу клієнтів. Всі види продукції сертифіковані.
Компанія «Агріка» володіє потужною матеріальнотехнічною базою. Так, на
підприємство функціонує два великих виробництва: металопластикових конст
рукцій та бетонних виробів. У розпорядженні компанії перебувають також влас
на металобаза і автопарк спецтехніки. Всі види робіт виконують спеціалісти
вищих розрядів із досвідом роботи за кордоном та на вітчизняних об’єктах.

Вручення нагороди
«Лідер української економіки»
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Анна Олексіївна Гасяк
Голова правління ВАТ «Полонина»

Процес виробництва
на підприємстві
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Голова правління — Анна Олексіївна Гасяк, яка здійснює керівництво
підприємством від часу заснування і по сьогодні. Здобутий досвід від 1969 р.
в молочній галузі й вища освіта, отримана в Київському технологічному інсти
туті харчової промисловості, стали для неї в пригоді на керівній посаді. За
вагомий внесок у розвиток підприємництва Анна Гасяк нагороджена дипло
мом переможця в конкурсі у номінації «Керівникреформатор», дипломом та
відзнакою «Людина десятиліття».
ВАТ «Полонина» розпочало свою діяльність в 1991 році. Підприємство
спеціалізується на виробництві сирів плавлених і майонезів. На ринку продук
ція представлена під торговельною маркою «Полонина».
Асортимент продукції досить широкий: сири тверді й пастоподібні, коп
чені, з ароматичними добавками і без них, з використанням пакувальних ма
теріалів у фользі і полімерних стаканчиках з різною вагою; майонези з різним
вмістом жиру, на всі смакові уподобання, з ароматичними добавками і без
них, в різних упаковках, будьякої ваги (в пластикових стаканчиках по 0,25 кг і
0,5 кг, у пластикових відрах по 1 кг і 10 кг, у пакетах «ДойПак»).
Уся продукція і тара виробляється із екологічно чистої сировини. На
підприємстві функціонує акредитована лабораторія і висококваліфіковані
спеціалісти, які постійно ведуть нагляд за якістю продукції, а також діє СУЯ
версії ISO 90012001.
Завдяки застосуванню сучасного обладнання колективу вдається вироб
ляти натуральний продукт справді високої якості, що засвідчує чимало почес
них дипломів, відзнак, серед яких диплом загальнонаціонального конкурсу
якості продукції «Вища проба», диплом Міжнародного відкритого рейтингу
популярності та якості товарів і послуг «Золота фортуна» в номінації «Визнан
ня і якість продукції на ринку».

Продукція ВАТ «Полонина»

Руслан Дмитрович Гайда
Генеральний директор
Івано0Франківського ОДОСП

Адміністративне приміщення
Івано0Франківського ОДОСП

Яскравий темперамент гуцульського краю та неповторний колорит При
карпаття втілює в собі продукція ІваноФранківського спиртоб’єднання. Про
дукція торгової марки «Княгинин», а це понад 20 видів горілки, настоянки,
лікери, наливка, бальзами, пройшла випробування століттями. Адже перші
спогади про підприємство датуються ще 1878 роком. Тоді тут працювало лише
25 робітників. Завод, комбінат, об’єднання — це етапи росту і визнання Івано
Франківського виробничого спиртогорілчаного об’єднання, до якого з 1964
року увійшли три самостійні підприємства: головне у м. ІваноФранківську,
Залучанський та Підгайчиківський спиртзаводи. На головному підприємстві із
відходів спиртового виробництва з 1969 року почали виробляти сухі кормові
дріжджі та харчову вуглекислоту. В 1997 році запрацював новий лікерогоріл
чаний цех, оснащений сучасним обладнанням і засобами контролю.
Змінилися часи, а якість залишилася незмінною. Доказ цьому — десятки
нагород та дипломів за перемогу у всеукраїнських та міжнародних виставках.
Вагомою є перемога в Міжнародному спеціалізованому дегустаційному конкурсі
в 1997 році у СанктПетербурзі, де «Прикарпатський бальзам» був удостоєний
золотої медалі і почесного диплому. Визначними для підприємства стали Х та ХІ
Міжнародні форуми «World Food Ukraine2007, 2008», де продукція об’єднання
завоювала рекордну кількість нагород. На Всеукраїнському конкурсівиставці
підприємству присвоєно статусу «Виробник кращих вітчизняних товарів 2007,
2008 рр.». А на Міжнародному ярмарку харчової промисловості «Polagra Food
2008» ІФОДОСП отримав 2 золоті медалі та 5 дипломів «Золотий номінант».
ІваноФранківське спиртоб’єднання впевнено опановує світові ринки збу
ту. Вже цього року скуштувати прикарпатської горілки зможуть італійці та
австрійці. Ведуться також переговори з російськими партнерами. ІФОДОСП
працює над реалізацією планів щодо виходу на всеукраїнський ринок.

Цех № 2.
Лінія розливу

Продукція об’єднання,
бальзам «Прикарпатський»
та «Княгинин джин»
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Руслан Володимирович Терешко
Голова правління ЗАТ «Зірниця»

Фірмовий магазин
по вул. Є. Коновальця, 146/д
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Керівник підприємства — голова правління Руслан Володимирович Тереш
ко. Народився 25 грудня 1973 р. в м. ІваноФранківську. В 1995 році закінчив
Український вільний інститут менеджменту і бізнесу в м. ІваноФранківську за
спеціальністю «Фінанси і кредит». Протягом 1999—2005 років працював дирек
тором у ПП «Сансет», ТОВ «Бітік», ДП «Бітік», ТОВ «Регіональна торгова компа
нія». З квітня 2005 року призначений заступником голови правління ЗАТ «Зірни
ця». У вересні 2005 року став головою правління товариства. Член партії ВО
«Батьківщина». Депутат ІваноФранківської міської ради V демократичного скли
кання з 2006 по 2011 роки. Одружений, виховує двох доньок.
ЗАТ «Зірниця» засноване в 1996 році. Основний вид діяльності товари
ства — оптова торгівля продуктами харчування, переважно алкогольними
напоями.
Підприємство є ексклюзивним представником торгових марок «Грінвіч»,
«АйПетрі», «Чизай», «Одеський степ», «Бахус», «Пульс», «Тарутіно» та ін. То
вариство представляє собою єдину спеціалізовану оптовогуртову базу по
торгівлі алкогольними напоями в ІваноФранківській області.
ЗАТ «Зірниця» є власником ТМ «БульБуль напої», під якою працюють
фірмові магазини алкогольної продукції по місту та області. Дана мережа
магазинів єдина в області, що спеціалізується виключно на реалізації алко
гольних напоїв.
У власності підприємства перебувають складські приміщення загальною
площею 11 700 кв.м. Парк транспортних засобів повністю забезпечує достав
ку товару безпосередньо в торгову точку клієнта в межах всієї області.

Елітна група товарів
магазину «Буль0буль»

Ріяфет Садиг огли Гасимов
Керівник групи підприємств
«Оазис»

Фасад супермаркету «Оазис»
по вул. Дністровській

Керівник групи підприємств, об’єднаних під торговою маркою «Оазис», —
Ріяфет Садиг огли Гасимов. Народився в Азейбарджані 1970 року. На Івано
Франківщину потрапив в юному віці. В 1992 році закінчив ІваноФранківський
інститут нафти і газу (спеціальність «Інженермеханік»). Трудову діяльність
почав у 1993 році слюсареммеханіком в АТП 12629. В 1995 році розпочав
бізнесдіяльність в сфері роздрібної торгівлі. 1998 року відкрив один з перших
у місті продовольчий супермаркет під назвою «Оазис». За свою діяльність на
цій ниві багаторазово нагороджений грамотами міськвиконкому, церковних
організацій. В 2006 році Ріяфет Садиг огли Гасимов був визнаним за рейтин
гом «Тріумф» меценатом року. З 2006 року є депутатом ІваноФранківської
міськради V демократичного скликання.
Сьогодні група підприємств, об’єднаних під торговою маркою «Оазис»,
включає в себе продовольчий супермаркет «Оазис», кав’ярню «Кімбо», два
більярдних клуби «Буфало» та «Дінарис».
Супермаркет «Оазис», що по вул. Дністровській, є взірцевим закладом
торгівлі високого рівня обслуговування, відрізняється широким асортиментом
продукції, помірними цінами і успішно конкурує не тільки із загальноукраїнсь
кими мережами гіпер та супермаркетів, але й продовольчим ринком області.
Кав’ярня «Кімбо» почала свою діяльність в 2004 році як елітний та демокра
тичний заклад громадського харчування. В 2008 році заклад був нагороджений
номінацією «Тріумф» міськвиконкому в сфері громадського харчування.
Більярдні клуби «Буфало» та «Дінарис» славляться на все місто своїми
столами для російського, американського більярду та пулу, ретро стилісти
кою інтер’єру та високим рівнем обслуговування.
Сьогодні мережа закладів «Оазис» постійно розширюється і утримує чільні
позиції у напрямках діяльності.

Торгові площі
супермаркету «Оазис»

Кав’ярня «Кімбо»
на «стометрівці» міста
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В 2008 році уведено в експлуатацію
нову лінію по виробництву батонів

Продукція кондитерського цеху
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ВАТ «ІваноФранківський хлібокомбінат», трудова діяльність якого почи
нається з 1945 року, понад півстоліття забезпечує обласний центр Прикар
паття хлібобулочними виробами.
Підприємство займається виробництвом та реалізацією хлібобулочних та
кондитерських виробів.
В хлібобулочному цеху є 8 технологічних ліній з виробництва хліба, батонів
та булочних виробів. Середньодобовий об’єм виробництва складає 48 т хлібо
булочних та 0,6 т кондитерських виробів. Асортиментний перелік налічує близь
ко 60 найменувань продукції. Хлібокомбінат виконує індивідуальні замовлен
ня для святкових і урочистих подій (короваї, торти). На підприємстві працює
447 чол.
Протягом 2001—2007 рр. було введено в експлуатацію лінію № 5 по випус
ку житньопшеничного хліба «Дарницького», лінію № 6 по випуску батона і
бараночних виробів, лінію № 1 по випуску булочних виробів, лінію № 4 по ви
пуску пшеничного подового хліба з унікальною можливістю легко переходити
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. В результаті заміни і проведення модернізації облад
нання випуск хлібобулочних виробів збільшився на 18,5 %.
На території хлібокомбінату, крім основного хлібопекарського цеху, розмі
щений також кондитерський цех, склад безтарного зберігання борошна, склад
сировини і матеріалів, ремонтна і механічна майстерня, котельня.
Згідно щорічних рішень зборів акціонерів кошти спрямовуються на розви
ток виробництва. Керівництво заводу піклується про створення належних умов
праці. Облаштовано гідросвердловину подачі води на виробництво, на тери
торії комбінату є їдальня, проведено ремонт адміністративного корпусу,
складських приміщень, побудовано майстерню по ремонту та обслуговуван
ню автопарку.
Про досягнення хлібокомбінату свідчать нагороди, які він отримав за ос
танні роки. Зокрема, ВАТ «ІваноФранківський хлібокомбінат» є лауреатом І, ІІ
та ІІІ регіональних конкурсів «Кращі товари ІваноФранківської області» (2002—
2004 рр.). Два роки поспіль підприємство стало переможцем першої номінації
в обласному огляді підприємств харчової галузі «За високий рівень трудових
відносин та соціального захисту працівників». Хлібокомбінат був нагороджений
дипломами за високу якість продукції в номінації «Продукція харчової промис
ловості» та «Лідер харчової та переробної промисловості України2004». На 10
тій ювілейній Міжнародній спеціалізованій виставці «Хліб/кондитерські вироби
2005» ВАТ «ІваноФранківський хлібокомбінат» нагороджено дипломом гран
прі за найкращий виріб — торт «Мрія». За бездоганну якість виробів та послуг в
червні 2005 р. ІваноФранківському хлібокомбінату було присвоєно знак якості
«Вища проба», а також нагороджено дипломом переможця в номінації «Інвес
тиція 2005 року». В листопаді 2006 р. на ІІІ відбірковому етапі Кубку хлібопе
карської майстерності «Луї Лесаффр Україна» ВАТ «ІваноФранківський хлібо
комбінат» зайняв перше місце серед команд західного регіону України. У червні
2007 р. на спеціалізованій виставці «Хліб2007» «Кондитер Експо2007» про
дукція підприємства була нагороджена золотою та срібною медалями.

Адміністративна будівля
підприємства

Ємність для зберігання зерна

Генеральний директор підприємства — Том Аксельгард. Народився 18
лютого 1957 р. у м. Тістрап (Данія). Здобував освіту у сфері сільського госпо
дарства, мовознавства та економіки в Данії та США. Будучи генеральним ди
ректором « Poldanor» в Польщі, президентом Правління засновників «Прайм
Фуду», генеральним директором ТОВ «Даноша» в Україні та генеральним ди
ректором ферми «Аксельгард Універсал» в Данії, є співвласником цих ком
паній у скрізній структурі «Polen Invest».
Виконавчий директор підприємства — Олесен Мортен Петер Вієланд. На
родився 5 грудня1972 р. За освітою агроекономіст. Має досвід роботи на
різних фермах в Данії, Португалії, Латвії. З 1998 р. працює в компанії «Poldanor».
Очолив проект «Даноша», заснований в м. Золотоноша Черкаської області. 3
червня 2004 року головує над даним проектом у с. Копанки.
ТОВ «Даноша» — повністю данська компанія. Власники підприємства,
компанії «Ukraine Invest», «Polen Invest», Том Аксельгард та Пітер Вієланд, а
також представництво польської компанії «Poldanor S.A.» в Україні — найбільш
результативного виробника свинини у світі, мають багаторічний досвід у су
часному свинарстві на теренах Данії, Польщі та інших країн.
ТОВ «Даноша» — перший виробник в Україні з величезною кількістю добре
розвинених свиней та низьким споживанням корму, низьким відсотком жиру
та високим числом живонароджених поросят. Оскільки «Даноша» є сучасною
компанією, зорієнтованою на свиновиробництво, утримання відходів
здійснюється новітнім способом, який не шкодить навколишньому середови
щу, а саме: компанія використовує спеціальні лагуни, дно і поверхня яких
мають пластикове покриття. За потужністю зберігання відходів ці споруди
розраховані не менше, ніж на 12 місяців експлуатації.
До різноманітних сфер діяльності на підприємстві залучено 330 чоловік.

Комбайни «JohnDeere»
на полях ТОВ «Даноша»

Поголів’я свиней
найвищої якості ТОВ «Даноша»
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Юрій Петрович Матійчик
Керуючий ІФФ ТОВ «Укрпромбанк»

Юрій Петрович Матійчик — керуючий ІФФ ТОВ «Укрпромбанк» від дня відкрит
тя філії і до становлення її в області як провідної та однієї з найбільш стабільних
установ з високим рівнем обслуговування юридичних і фізичних осіб.
Укрпромбанк зареєстрований у 1989 році.
На даний момент структурна мережа Укрпромбанку складається з 292
філій та відділень; кількість банкоматів становить 485; число банківських тер
міналів доходить до 461; кількість торговельних терміналів — 812.
У відділеннях Укрпромбанку пропонуються оформлення депозитних
вкладів, надання кредитів, відкриття поточних рахунків, здійснення валютно
обмінних операцій та інші послуги для фізичних та юридичних осіб. Укрпром
банк входить у першу групу банків за рейтингом НБУ (найбільші банки).
Станом на 01.04.2008 р. активи банку налічують 12 667,2 млн грн.; кре
дитноінвестиційний портфель (без міжбанківських кредитів) — 10 388,6 млн
грн.; регулятивний капітал банку — 1 341,4 млн грн.; депозити фізичних осіб —
6 784,8 млн грн., депозити юридичних осіб — 2 259,6 млн грн.
У 2007 році Укрпромбанк отримав позитивні кредитні рейтинги, що свідчать
про високу надійність та спроможність банку виконувати всі свої зобов’язання
в умовах, які склалися на українському фінансовому ринку: зокрема, рейтинг
за національною шкалою на рівні ua.A зі стабільним прогнозом, присвоєний
Національною компанією «Кредитрейтинг», а також довгостроковий міжна
родний рейтинг кредитоспроможності A3.ua, присвоєний Міжнародним рей
тинговим агентством «Moody’s Investors Service».
Відділення: м. ІваноФранківськ
№ 1 вул. Гетьмана Мазепи,11;
№ 2 вул. Вовчинецька, 26;
№ 3 м. Калуш, вул. Підвальна, 8;
№ 4 вул. Незалежності, 65;
№ 5 м. Коломия, вул. Шухевичпа,4.

Івано0Франківська філія ТОВ «Укрпромбанк»
знаходиться в самому центрі міста
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Леонід Іванович Яковець
Директор ДКП «Електроавтотранс»

Більшу частину тролейбусного
парку складають
тролейбуси «Skoda»

Директор підприємства — Леонід Іванович Яковець. Народився 10 травня
1945 р. в с. Любиковичи Сарненського району Рівненської області. В 1976 році
закінчив Харківський інститут інженерів комунального будівництва і здобув фах
інженераелектромеханіка. В 1965 році розпочав трудову діяльність у Кримсь
кому тролейбусному управлінні, проявив себе технічно грамотним спеціалі
стом та принциповим керівником. 1983 року направлений для організації тро
лейбусного руху в місті ІваноФранківську. Протягом 1986—1992 рр. був голов
ним інженером та начальником обласного управління житловокомунального
господарства. З 1995 р. призначений директором ДКП «Електроавтотранс».
За 25 років від часу створення (15 вересня 1983 р.) ІваноФранківське
державне комунальне підприємство «Електроавтотранс» (до 1998 р. — тро
лейбусне управління) пройшло складний шлях розвитку. Підприємство роз
почало свою діяльність з 10ти тролейбусів і 1 маршруту. Зараз на його ба
лансі 46 пасажирських тролейбусів, які обслуговують 9 маршрутів; пртяжність
контактної мережі становить 60,3 км.
На початку 90х розвиток перших років змінився періодом стагнації. В
1995 р. за кошти міста було оновлено рухомий склад підприємства на 21 %. З
ініціативи керівника підприємство включається в «Програму покращення гро
мадського транспорту в Україні», яку започаткували Агенція міжнародного
розвитку USAID і Центр міжнародного розвитку RTI. Вперше в Україні муніци
пальне підприємство електротранспорту ризикнуло радикально змінити
профіль своєї діяльності. У зв’язку з розширенням сфери діяльності з 1 трав
ня 1998 року ІваноФранківське тролейбусне управління перейменоване в
державне комунальне підприємство «Електроавтотранс».
На підприємстві безперервно триває розвиток і розширення контактної
мережі електротранспорту.

Салон нового тролейбуса
вітчизняного виробництва

Нові тролейбуси на маршруті
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Головне підприємство
по вул. Юності, 41/а

Автосалон
на Калуському шосе, 2

196

Генеральний директор ВАТ «ІваноФранківськАвто» — Тарас Михайлович
Хованець.
ВАТ «ІваноФранківськАвто» — найбільше в області підприємство, що зай
мається торгівлею автомобілями та запчастинами, а також надає всі види
автосервісних послуг. Історія підприємства розпочинається із заснування на
теренах ІваноФранківської області в 1971 році об’єднання «ІваноФранківськ
Автотехобслуговування», яке 1993 року було перейменоване у ВАТ «Івано
ФранківськАвто» і увійшло до транснаціональної корпорації «УкрАвто».
Підприємство є офіційним дилером автомобілів ЗАЗ, «Лада», «Чері», «Деу»,
«Шевроле», «Опель», «Крайслер», «Додж», «Джип», комерційної техніки «ТАТА» і
«Джак» та автобусів «АйВен». ВАТ «ІваноФранківськАвто» має у своїй структурі
найбільший у Західному регіоні складнакопичувач автомобілів, а також автоса
лони в ІваноФранківську (Калуське шосе, 2; Тисменицька, 210; Тичини,50) та
районних центрах (м. Калуш, вул. Новацька, 20; м. Коломия, вул. Мазепи, 91;
м. Долина, вул. Б. Хмельницького, 13; Косівський рн, с. Смодне, вул. Дружби, 8).
Для зручності клієнтів у автосалонах можна оформити автомобіль в кредит та
застрахувати його, а також встановити на авто додаткове обладнання.
На всі автомобілі, що реалізуються, діють форми продажу під замовлення, в
кредит та за повну вартість. На кожне авто надається гарантійне техобслуговуван
ня, яке проводиться кваліфікованими працівниками, що пройшли сертифікацію.
Окремо варто відзначити потужну сервісну базу ВАТ «ІваноФранківськАвто»,
представлену 20 постами, на яких здійснюється повний комплекс ремонтних робіт.
Ще одна вагома складова підприємства — це великий склад запасних частин.
ВАТ «ІваноФранківськАвто» завжди пропонує клієнтам цікаві пропозиції
на купівлю авто та своєю діяльністю намагається задовільнити потреби най
вибагливішого автовласника.

Новий автосалон «Chery»
на вул. Тисменицькій, 210

Автомобіль «HONDA CRV»

Компанія «Карпати Мотор» є офіційним дилером автомобілів «HONDA».
Комплекс «Карпати Мотор», розміщений у центральній частині міста Івано
Франківська, включає центр по ремонту і обслуговуванню автомобілів та ав
тосалон «HONDA».
Робота ТОВ «Карпати Мотор» повністю базується на корпоративних принци
пах і стандартах «HONDA». В торговому залі компанії представлена повна гама
новітніх моделей «HONDA». Всі моделі спеціально виготовлені для Європи та
мають сертифікат відповідності державним стандартам України. На автомобілі
розповсюджується гарантія виробника дією до 3х років або 100 000 км пробігу.
Сертифікований сервісний центр компанії «Карпати Мотор» по передпро
дажній підготовці, гарантійному і післягарантійному обслуговуванню автомобілів
обладнаний у відповідності до стандартів «HONDA» і є одним із найсучасніших
підприємств з обслуговування автомобілів у ІваноФранківському регіоні. Всі
роботи проводяться за рекомендованою виробником методикою з використан
ням дилерського обладнання, оригінальних запчастин та матеріалів.
Кваліфікована команда спеціалістів регулярно проходить спеціальну підго
товку за програмою, розробленою компанією «Honda Motor Co. Ltd». Всі авто
мобілі Honda проходять гарантійне та післягарантійне обслуговування без
посередньо у сервісному центрі компанії «Карпати Мотор».
У сервісному центрі працює 4 підйомника, стенд розвалсходження, пост
електроніки, пост діагностики і шиномонтаж, безконтактна мийка.
Під час обслуговування клієнти мають змогу відпочити у гостинній ложі з
плазмовим телевізором, скуштувати гарячу каву та чай в асортименті, у ком
фортній обстановці спостерігаючи за ремонтом свого автомобіля.
Компанія «Карпати Мотор» пропонує не лише досконалі автомобілі, ори
гінальні запчастини та аксесуари, але й високоякісне обслуговування.
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Василь Дмитрович Досюк
Генеральний директор
«Ауді Центр ІФ»
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Генеральний директор «Ауді Центр ІФ» — Василь Дмитрович Досюк.
Народився 1939 року в с. Клубівці Тисменицького району ІваноФранкі
вської області. Закінчив Львівський політехнічний інститут. Є кандидатом тех
нічних наук; розробив низку автоматизованих ліній та механізмів, на які вида
но 52 авторських свідоцтва на винаходи. За свої розробки нагороджений Зо
лотою та Срібною медалями.
Трудову діяльність В. Досюк розпочав в 1956 році, пройшовши шлях від
робітника до першого заступника голови ІваноФранківської облдержадміні
страції. Вийшовши на пенсію, започатковував декілька приватних напрямів
бізнесдіяльності. Одним із таких проектів є «Ауді Центр ІФ».
Офіційний дилер «AUDI AG» в ІваноФранківській області «Ауді Центр ІФ» —
це великий, сучасний автомобільний центр, відомий на автомобільному ринку
з 2006 року, який увійшов в десятку кращих автос алонів України. Центр є
втіленням європейського стилю та вишуканості, адже вся будівля виконана за
стандартами бренду світового масштабу, який несе в собі не тільки неповтор
ний дизайн, бездоганну якість, передові технології, а й стиль життя із сильним
характером, бездоганним і вишуканим смаком.
Першокласні автомобілі потребують і належного сервісу. Гарантійне, діагнос
тичне та технічне обслуговування в авторизованому сервісному центрі здійснюється
в суворій відповідності до високих стандартів німецького виробника. Тут прово
дяться рихтувальні та фарбувальні роботи будьякої складності. На теренах об
ласті лише спеціалістами центру виконується молекулярне покриття автомобіля,
що повністю ізолює кузов та інтер’єр авто від впливу факторів зовнішнього середо
вища.
«Ауді Центр ІФ» пропонує найгарячіші пропозиції та теплу атмосферу і зап
рошує у світ переваг високих технологій, у світ прогресивності та вишуканості.

Презентація автомобіля
«Аlfa Romeo 159»
на «стометрівці» міста

Участь автомобілів славетних
італійських брендів в «Станіславському
автошоу» 2008 року

Генеральний директор підприємства — Сергій Володимирович Куліков.
В 2003 році на теренах області з’явилась нова компанія з автопродажу під
назвою «С.В.Кар», яка стала офіційним представником італійського автопро
му, а саме концерну «Fiat».
Співпраця з європейською компанією зобов’язувала до створення умов
відповідного рівня. Саме тому в стратегії «С.В.Кар» постійно відчутна динамі
ка росту в пошуках інновацій в роботі з клієнтами та навіть у зовнішньому
вигляді приміщень.
Сьогодні «С.В.Кар» пропонує мешканцям краю автомобільні бренди су
часної Європи зі збереженими давніми традиціями, які змусять відчути шале
ну енергію руху, вишуканий італійський дизайн, спортивний темперамент, без
печну керованість та благородний спокій в ряді автомобілів — від елегантно
простих до представницько вишуканих.
Для співробітників компанії кожен клієнт в першу чергу є особистістю,
тому і при виборі авто, і при підборі кредитних програм використовується
індивідуальний підхід. Для забезпечення повноти інформаційної картини
здійснюється тестдрайв автомобілів.
Сервісна база компанії оснащена сучасним обладнанням, гарантійне та
післягарантійне обслуговування автомобілів проводять кваліфіковані спеціа
лісти.
Компанія «С.В.Кар» в особі її генерального директора бере активну участь
та підтримку в спортивному автомобільному житті області, про що свідчать
численні грамоти та нагороди від «Прикарпатського автомобільного клубу».
В перспективі розвитку компанії запланована побудова нового автосало
ну з широкими площами для реалізації та обслуговування автомобілів.

Споруда автокомплексу «С.В.Кар»
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Страхування
надійно та професійно
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Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Галицька» заснова
но 20 березня 1995 року підприємствами та фізичними особами ІваноФран
ківської області. Це одна з небагатьох діючих страхових компаній з місцем
реєстрації в ІваноФранківську.
Тринадцять років діяльності СК «Галицька» на теренах Західного регіону
України дозволили удосконалити пропоновані компанією програми страху
вання, добре відпрацювати механізм проведення страхових виплат та зібрати
хорошу команду досвідчених працівників страхової справи.
До складу компанії входить 14 філій, що знаходяться на території Івано
Франківської, Львівської, Волинської та Закарпатської областей.
Пакет страхових послуг СК «Галицька» складається з 23 найбільш викори
стовуваних видів страхування.
До переліку класичних видів страхування, які пропонує компанія, відно
сяться страхування майна фізичних та юридичних осіб, страхування транс
портних засобів, страхування вантажів та багажу, тварин та сільськогоспо
дарських ризиків. Класичне страхування забезпечує компенсацію збитків,
спричинених втратою майна внаслідок стихійних лих.
Важливим та соціально значимим видом страхування, що також прово
диться компанією, є обов’язкове страхування цивільноправової відповідаль
ності власників наземних транспортних засобів. Завдяки цьому виду страху
вання стає можливим врегулювання збитків, спричинених дорожньотранс
портними пригодами.
Особливої уваги заслуговує нове для України, однак широко використову
ване в усіх розвинених країнах світу, страхування медичних витрат. СК «Га
лицька» вже п’ятий рік успішно співпрацює по цьому виду страхування з вели
кими промисловими підприємствами області. Значимість страхування ме
дичних витрат полягає у його соціальній спрямованості й захисті працівників
від значних та раптових витрат на медичне обслуговування і ліки.
Великих обертів набрала співпраця страхової компанії з банками. Це доз
воляє розвивати відносно новий напрям діяльності — страхування відпові
дальності позичальника за непогашення кредиту. Паралельно проводиться
страхування майна, переданого в заставу або іпотеку.
Серед найновіших і ще недостатньо розвинених, однак наявних у переліку
послуг компанії, є титульне страхування та страхування будівельномонтаж
них ризиків. В період стрімкого зростання будівництва в Україні, обидва види
страхування є корисними та перспективними.
Місце ЗАТ СК «Галицька» на страховому ринку можна охарактеризувати
згідно даних журналу «Insurance Top», в якому публікуються рейтинги страхо
вих компаній по окремих фінансових показниках. Слід зауважити, що у жур
налі показники регіональної ЗАТ СК «Галицька» порівнюються з показниками
компаній, котрі працюють по всій території України, тому позиціювання ком
панії у першій п’ятдесятці (а часом і двадцятці) зпоміж усіх (382 nonlife) стра
хових компаній України є високими і свідчить про її фінансову надійність та
конкурентоспроможність.
Підтвердженням публічності та відкритості компанії є також її участь у
професійних об’єднаннях: Лізі страхових організацій України, Моторному
(транспортному) страховому бюро України та асоціації «Страховий бізнес».

Василь Петрович Кобильчук
Директор Івано0Франківської обла0
сної дирекції ВАТ «НАСК «Оранта»

Директор ІваноФранківської обласної дирекції ВАТ «НАСК «Оранта» —
Василь Петрович Кобильчук. Народився 8 липня 1952 р. в с. Рибне Косівсько
го району ІваноФранківської області. По закінченні Чернівецького державно
го національного університету розпочав трудову діяльність вчителем, а зго
дом директором Верховинської школиінтернату. У 1987 році успішно закічив
економічний факультет Прикарпатського національного університету та з 1988
року був обраний головою виконкому Кутської селищної ради народних депу
татів. Упродовж 1997 року очолював відділ роботи зі зверненнями громадян
секретаріату ІваноФранківської облдержадміністрації. З 1998 року був при
значений начальником Головного управління зовнішніх економічних зв’язків і
торгівлі облдержадміністрації. З квітня 2000 р. очолює колектив ІваноФран
ківської обласної дирекції ВАТ «НАСК «Оранта».
Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» є відкритим акціо
нерним товариством, заснованим Фондом державного майна України шля
хом реорганізації Української державної комерційної установи «Укрдержстрах»
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1993 р. № 709 «Про
створення Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» в порядку
та на умовах, передбачених Указом Президента України від 15.06.1993 р. «Про
корпоратизацію підприємств». На сьогодні ВАТ «НАСК «Оранта» — компанія з
найбільшим, 86річним досвідом страхування в Україні.
У 2006 році рейтингове агентство «КредитРейтинг» присвоїло НАСК
«Оранта» рейтинг фінансової стійкості на рівні uaA, що відображає високу
здатність страхової компанії виконувати свої боргові зобов’язання в умовах
українського фінансового ринку.
У 2007 році ВАТ «НАСК «Оранта» отримала першо місце в рейтингу стра
хових компаній України відповідно до висновків Українського рейтингового
агентства «Гвардія брендів», а також нагороду «Вибір року2007» як краща стра
хова компанія у двох номінаціях: «Страхування авто» і «Страхування майна».
Компанія здійснює усі види обов’язкового, добровільного страхування та
перестрахування згідно із законодавством України, на які вона отримала
ліцензії. На сьогодні укладено понад 10 мільйонів страхових полісів. Загальна
(валова) сума страхових виплат, здійснених компанією в 2007 році, перевищи
ла 240 млн грн., частка ІваноФранківської області у цій сумі складає понад
1,4 млн грн.
НАСК «Оранта» має найбільшу в Україні агентську та представницьку ме
режу — 7 тис. страхових агентів, 700 офісів і 1 000 представництв, що дає
змогу зосередити обслуговування страхувальників безпосередньо за місцем
їх розташування.
В ІваноФранківській області компанія представлена у всіх районних цен
трах, а також у містах Болехів та Бурштин. Кількість працівників компанії по
області перевищує 400 чоловік. Як правило, це досвідчені страхові інспектори
та спеціалісти зі страхування, стаж роботи багатьох перевищив 30річний рубіж.
Надалі компанія зосереджує свої зусилля на подальшому вдосконаленні
нормативної бази і поліпшенні якості своїх продуктів, модернізації внутрішніх
процесів управління та механізмів взаємодії між структурними підрозділами.
Так, затверджено нову організаційну структуру НАСК «Оранта». Для вдоско
налення обслуговування та супроводу договорів страхування створено Єди
ний центр врегулювання збитків.

НАСК «Оранта» — переможець
Національного клубу
страхової виплати
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Мирослав Олексійович Бойко
Директор ТОВ «Фірма «Надія»

Брати Мирослав та Йосип Бойки —
творці сучасної архітектури
міста Івано0Франківська
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Директор ТОВ «Фірма «Надія» — Мирослав Олексійович Бойко, заслужений
працівник сфери послуг України, кавалер орденів «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів,
дійсний член Академії будівництва України, почесний працівник туризму України.
Пройшов трудовий шлях від слюсаря до головного інженера Калуського монтаж
нозаготівельного заводу, головного інженера обласного ремонтнобудівельно
го тресту, заступника начальника обласного управління комунального госпо
дарства, директора виробничого об’єднання готельного господарства.
Колективна міжгалузева фірма «Надія» була створена в грудні 1990 року
на базі колишнього міського об’єднання готельного господарства, після при
ватизації в 1996 році перетворена на закрите акціонерне товариство «Фірма
«Надія» та в 2003 році внаслідок проведеної реорганізації перереєстрована у
ТОВ «Фірма «Надія».
На теренах Прикарпаття діяльність товариства є яскравим прикладом того,
як за відносно короткий час шляхом реформування матеріальної бази, запро
вадження передових методів ведення готельного та ресторанного сервісу, че
рез суттєве розширення різних видів діяльності можна досягнути високих ре
зультатів і зайняти чільне місце в рейтингу готельних комплексів України.
ТОВ «Фірма «Надія» — це багатофункціональний майновий комплекс, що
включає в себе готель на 385 місць, ресторан на 3 зали («Європейський» класу
«люкс», «Банкетний» та «Національний»), конференцзал, автостоянку, перу
карню, магазин «Делікатес», цех з виробництва хлібобулочних виробів, міні
завод з виготовлення ковбасних виробів, цех напівфабрикатів, аграрний цех,
фасувальний цех, парфумерний магазин, бізнесцентр, туристичноінформа
ційну агенцію. З 2000 року фірма здійснює будівельну діяльність (ліцензія на
будівельну діяльність серії АБ № 202164 видана Управлінням містобудування і
архітектури ІваноФранківської ОДА 24.10.2005 р. терміном до 24.10.2010 р.).

Найпопулярніший готель
міста Івано0Франківська — «Надія»

Роман Ігорович Соловей
Директор готельного комплексу
«Парк Готель»

«Парк Готель» — це затишна атмосфера, гостинність, цілодобове обслугову
вання та професіоналізм персоналу, що гарантує гостям найкращий відпочинок і
комфортне перебування і під час ділової поїздки, і під час сімейного відпочинку.
У 36ти номерах готелю, які представлені категоріями класу «стандарт»,
«люкс» та «апартаменти», передбачено все необхідне для комфортного пе
ребування відвідувачів: індивідуальна система мікроклімату, супутникове те
лебачення, прямий вихід на міжнародну телефонну лінію; сучасний меблевий
дизайн, холодильник, WiFi Інтернет та повна комплектація ванної кімнати
(гідромасажна ванна, душова кабіна, біде, фен, косметичні засоби).
Додатково готель пропонує комплекс послуг для осіб, котрі подорожують,
а також пакет «Весільний» — номер «люкс» для молодят, де вони проведуть
казкову, незабутню шлюбну ніч. Крім того, до послуг гостей готелю пропо
нується бізнессервіс: конференцзал (на 80 місць), кімната переговорів, де
можна вирішувати невідкладні справи (факс, ксерокопіювальна техніка, Інтер
нетпослуги), окрема Інтернеткімната.
Ресторан «Альпійський» «Парк Готелю» запрошує скуштувати страви щед
рої національної та різноманітної європейської кухні. Колектив закладу радо
допоможе з організацією весілля, банкету, фуршету, корпоративної вечірки чи
виїзного обслуговування. Для приватного святкування є можливість замовити
VIPкімнату ресторану. Великим вибором елітних напоїв можна насолоджува
тись у грильбарі готелю чи на літній терасі.
Максимальний комфорт перебування гостей міста забезпечать і додаткові
послуги, які надає «Парк Готель»: сауна, більярд, тренажерний зал, кімнати відпо
чинку, паркінг під охороною, замовлення квитків до театру, кінотеатру, організа
ція екскурсій, замовлення авіаквитків. Наявність необхідного транспорту дозво
лить за найкоротший час дістатись в будьякий куточок ІваноФранківська.
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Богдан Богданович Томенчук
Керівник ТОВ «БІП»

http://ifra.net.ua –
сайт Івано0Франківської
регіональної мережі IFR@net
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Товариство з обмеженою відповідальністю «БІП» засноване в липні 2002
року.
Основний профіль організації — надання послуг Інтернетзв’язку, побудо
ва та обслуговування корпоративних комп’ютерних мереж будьякого масш
табу, продаж та обслуговування комп’ютерної та офісної техніки.
Під ім’ям ІваноФранківської регіональної інформаційної мережі (IFR@net)
товариство надає своїм клієнтам якісний та надійний доступ до мережі Інтер
нет через власну мережу стандарту Ethernet, а також за технологією ADSL.
У 2007 році ТОВ «БІП» отримало ліценцію на використання радіочастотно
го ресурсу в діапазоні 2,4 ГГц, що дало змогу розпочати побудову бездротової
мережі WiFi.
Мережеві спеціалісти мають практику проектування та побудови структу
рованих комп’ютерних мереж, якісного об’єднання географічно відокремле
них сегментів фізично або логічно — налаштування віртуальної приватної ме
режі (VPN). Тому організація пропонує послуги побудови інформаційно без
печних комп’ютерних мереж будьякого масштабу з використанням оптово
локонного, мідного або радіосередовища із застосуванням найновіших стан
дартів передавання даних.
З 2005 року під ім’ям IFR@shop(«Іфрашоп») працює Інтернетмагазин ком
п’ютерної та офісної техніки. Його адреса — http://shopping.if.ua. Тут пред
ставлено комп’ютерні комплектуючі, готові конфігурації комп’ютерів для вирі
шення конкретних задач, мережеве обладнання та принткопіювальна тех
ніка. Загальна кількість найменувань товарів становить понад 2000.
Технічні спеціалісти магазину надають послуги із обслуговування офісної
техніки, а також консультують, як правильно користуватись принткопіюваль
ною технікою для її якісного функціонування впродовж тривалого терміну.

http://shopping.if.ua –
Інтернет0магазин IFR@shop

http://biz.if.ua –
Івано0Франківський бізнес0портал

Віталій Михайлович Родимюк
Керівник ТОВ «ТОРО0СВІТ»

http://ifrastudio.com – сайт студії
по розробці веб0сайтів та
веб0орієнтованих систем IFR@studio

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРОСВІТ» засноване в лю
тому 2006 року.
Профіль підприємства — розробка та підтримка веборієнтованих корпо
ративних систем, сайтів, маркетингових та іміджевих проектів.
Колектив організації — високопрофесійна досвідчена команда розроб
ників, що втілює грандіозні або просто цікаві та потрібні ідеї в життя.
Під ім’ям IFR@studio («Іфрастудіо») товариство пропонує такі послуги: роз
робка дизайнів, інтерфейсів, флешанімацій, роликів, презентацій, а також
написання програмного забезпечення для підвищення ефективності викори
стання наявних ресурсів організації чи підприємства.
З 2007 року Іfrastudio.com разом із німецькими партнерами пропонує своїм
клієнтам новий продукт — ефективний маркетинг з використанням WCMSпро
грами. Це є якісно новий підхід до популяризації сайтів — як корпоративних, так
і персональних. WCMS від Іfrastudio.com — оптимальне рішення для бажаючих
мати високопрофесійну Інтернетсторінку з великою кількістю відвідувачів, з мож
ливістю самостійно, легко та зручно управляти інформацією на своєму сайті.
В 2008 році розпочав роботу національний каталог нерухомості —
http://XATUNA.com — ще один власний проект товариства. Перший такого
роду та масштабу проект в українському Інтернеті, де кожен може знайти та
підібрати нове просторе житло чи офіс відповідно до своїх потреб чи можливо
стей, просто сидячи за комп’ютером.
За час діяльності творчий колектив студії дав обличчя та життя більш ніж
50 сайтам. WCMSсистемою зацікавились понад 100 провідних фірм Івано
Франківської області.
Детальніше ознайомитись із діяльністю та портфоліо студії можна на сайті
http://ifrastudio.com.

http://xatuna.com –
національний каталог нерухомості

http://wcms.ifrastudio.com –
реклама в Інтернеті
та веб0маркетинг
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Олександр Шинкарук
Керівник творчої агенції
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Творча агенція розваг і видовищних заходів спеціалізується на проведенні
фестивалів, конкурсів, презентацій, корпоративних вечірок, свят і урочистос
тей, весіль, а також надає послуги з технічного забезпечення (світло, звук,
проектор, спецефекти).
Протягом 15 років колектив творчої агенції покращує буття, дарує заряд
позитивних емоцій та веселого настрою своїм клієнтам, серед яких відомі
установи, фірми та провідні заклади міста ІваноФранківська та України.
Так, протягом останніх 2007—2008 років агенцією проведені наступні за
ходи: корпоратив фірм «Мегаполіс», «Інгресс» (м. Київ), «РАПС» (м. Київ);
відкриття заводу «Карпатсмоли» (м. Калуш), заводу ТзОВ «МонолітТрансБуд»,
заводу з переробки яєць «Імперово Фудз», автосалону «Альфа РомеоЛан
чія»; презентація ТМ «Цісарська»; регіональний фестиваль самодіяльності
УМВС Західної України; чемпіонат України «Топлес 2007»; презентація рей
тингового видання «Ділова ІваноФранківщина»; корпоратив «15 років КРУ»;
І зимові ігри «Зимовий хутір» (РайффайзенБанкАваль); відкриття нового офісу
ОТРбанку, АКБ «Укрсоцбанк», банку «КредитДніпро», АвтоЗАЗБанку, ресто
ранудискотеки «Цунамі», лісотехнічної компанії «ФорестУкраїна»; ІІІ цере
монія «Спортивна слава Прикарпаття»; свято Купала у «Червоній калині»
(м. Київ); 20річчя фірми «Стиль»; концерт дуету «Скриня» з нагоди 20річчя
творчої діяльності в рамках святкування 600річчя м. Чернівці.
Оригінальна режисура, індивідуальні сценарії кожного заходу створюють
феєрію справжнього свята в діапазоні від стилю етно до сучасного видовища,
інтерактивно відтворюючи дію з глядачами. Професійні послуги ведучих та
виконавців різноманітного жанру вирізняють кожну подію, оздоблюючи її весе
лим настроєм і тривалими приємними спогадами.

Богдан Михайлович Сташків
Керівник мистецької агенції
«Захід0шоу»

Ювілейний концерт
в Національному палаці «Україна»
з нагоди 500річчя

Генеральний директор агенції — Богдан Михайлович Сташків. Народився
21 серпня 1957 року в с. Дички Рогатинського рну ІваноФранківської обл.
Закінчив Рівненський інститут культури та юридичний факультет Львівського
державного університету. Працював робітником на підприємстві, директором
Будинку культури в м. Тисмениця, завідувачем Тисменицького відділу культу
ри. Народний артист України, володар гранпрі Міжнародного конкурсу во
калістів у Голландії (1989 р.). Нагороджений орденом « За заслуги» ІІІ ступеня,
орденом Христа Спасителя (2001 р.), орденом Князя Володимира (2002 р.),
орденом Юрія Побідоносця (2007 р.), орденом Андрія Первозванного (2008 р.),
орденом «Знак пошани» (2007 р.), медаллю Міністра оборони України за бла
годійну миротворчу місію у Косово (2006 р.). З великим успіхом Богдан Сташків
гастролював у країнах Європи, Канади та Сполучених Штатів Америки, утвер
джуючи українську пісню.
У 2001 році Б. М. Сташків започаткував дитячий конкурсфестиваль «Захід
ХХІ століття», став його директором та меценатом. Богдан Михайлович актив
но займається науковою роботою в галузі мистецтва та культури.
Богдан Сташків багато часу приділяє благодійницькій діяльності. За власні
кошти збудував каплицю Спасіння Христового в м. Тисмениця, допомагає у
будівництві та реставрації храмів на Прикарпатті, проводить концерти для
військовослужбовців, засуджених, хворих дітейінвалідів.
При мистецькій агенції «Західшоу» відкрито вокальну студію, яку відвіду
ють 30 дітей, в м. Тисмениця за власні кошти Богдана Сташківа споруджено
спортивні майданчики, де займаються сортом діти, молодіь та ветерани.
19 серпня 2007 року пройшов ювілейний концерт народного артиста України
Богдана Сташківа в ІваноФранківському обласному музичнодраматичному те
атрі ім. І. Франка, 15 вересня — в Національному палаці «Україна» м. Києва.

З президентом України
на святкуванні Різдва

З патріархом УПЦ
Київського патріархату
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Місто Івано-Франківськ
ІваноФранківськ — східні «ворота» Карпат — розташований на південно
му заході України на відстані 150—300 км від кордонів Польщі, Румунії, Угор
щини, Словаччини.
ІваноФранківськ — місто обласного значення, адміністративний, еконо
мічний і культурний центр ІваноФранківської області.
Територія міста — 83,73 кв.км. Чисельність населення — 238,2 тис. чол.
Місто зв’язане мережею автомобільних та залізничних шляхів з країнами
Європи та СНД. Міжнародний аеропорт «ІваноФранківськ» забезпечує обслу
говування повітряних суден всіх типів та має пропускну здатність 400 пас./год.
Відкрито нові сезонні туристичні авіарейси в Чорногорію, Туреччину, Італію.
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:
до Львова та Чернівців — 130 км,
до Тернополя — 140 км,
до Ужгороджа — 289 км,
до Рівного — 292 км,
до Вінниці — 386 км,
до Києва — 550 км,
до Одеси — 816 км,
до Дніпропетровська — 939 км;
 найближчих європейських столиць:
до Варшави — 500 км,
до Будапешта — 620 км,
до Братислави — 815 км,
до Праги — 900 км,
до Берліна — 970 км,
до Софії — 1 130 км.
Відстані від ІваноФранківська до кордонів:
 з Румунією (митний перехід «Порубне») — 180 км,
 з Польщею (митний перехід «Мостиська») — 200 км,
 зі Словаччиною (митний перехід «Ужгород») — 300 км,
 з Угорщиною (митний перехід «Чоп») — 320 км.
Історія міста ІваноФранківська бере початок із заснування у межиріччі
річок Бистриць Надвірнянської і Солотвинської старовинного села Заболот
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тя: було споруджено фортецю, яка з часом перетворилася у торговий, реміс
ничий і культурний центр Галичини. У 1662 році місто отримало магдебурзьке
право і стало відоме як Станіславів. У 1919 році місто Станіславів було столи
цею Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). У 1962 році, через 330
літ після заснування, місто Станіславів перейменовано в ІваноФранківськ,
на честь Великого Каменяра Івана Франка.
Місто ІваноФранківськ помітно оновило своє обличчя. Проведено рекон
струкцію площі Ринок, майдану Шептицького, скверу на Валах, де спорудже
но пам’ятний знак до 2000ліття Різдва Христового. Здійснено реконструкцію
вулиць, будівництво нових доріг (Надрічної та Я. Мельника), введено в дію нову
тролейбусну лінію. Відновлено історичні пам’ятки тощо. На Вічевому майдані
реставровано та оновлено годинник, який, крім київського часу, показує ще й
час 7ми країн Європи.
В сучасному ІваноФранківську зростає мережа освітніх закладів. У п’яти
державних вищих навчальних закладах ІІІ—ІV рівнів акредитації навчається
близько 35 тис. студентів за майже 80ма спеціальностями. Крім того, у шес
ти недержавних вищих навчальних закладах ІІІ—ІV рівнів здобувають освіту
майже 7 тис. студентів за 30ма спеціальностями. У Прикарпатській філії На
ціональної академії внутрішніх справ України вищу освіту здобувають 924 сту
денти.
У місті започатковано проведення багатьох фестивалів: обласний кон
курс юних піаністів ім. В. Барвінського, Всеукраїнський конкурс молодих во
калістів Ірини Маланюк, творчий проект «Сорочку мати вишила мені», гала
концерт Всеукраїнського туру «Обличчя нової опери» за участю народного
артиста України В. Гришка та обдарованих дітей міста і області, Всеукраїн
ський конкурс хорової музики ім. Дениса Січинського, Міжнародний фести
валь «Родослав», Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято
ковалів».
Сьогодні ІваноФранківськ — місто зі значним промисловоекономічним
та науковим потенціалом, широкими можливостями для розвитку як внутрішніх
міжрегіональних, так і зовнішніх міждержавних зв’язків.
Результатом спільних зусиль міської влади, бізнесових структур, громадсь
кості міста є те, що ІваноФранківськ увійшов у десятку найкращих міст Украї
ни серед 50 міст (за висновком Держкомітету статистики України), а також
став найкомфортнішим містом серед 50 міст України (за результатами дослі

ІваноФранківський обласний
музичнодраматичний театр
ім. Івана Франка
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джень, проведених журналом «Фокус»). Згідно Ольборгської хартії, Івано
Франківськ є членом мережі міст сталого розвитку України, тісно співпра
цює з численними містами країн Європейського союзу, є першим і поки що
єдиним українським містом, що було визнане гідним високої нагороди —
Європейського диплома. Такий диплом щорічно присуджується Парламен
тською Асамблеєю Ради Європи представникам місцевої влади за досяг
нення в євроінтеграційних процесах.
Перспективним є промисловий потенціал міста, де функціонує 536 про
мислових підприємств, з яких понад 50 — великих. Промисловий комплекс
міста представлений різними галузями: добувною, текстильною, деревооб
робною, видавничою, хімічною, металообробною, машинобудівною, харчовою.
Домінують переробні підприємства, якими за 2007 рік виготовлено продукції
на суму близько 1 млрд грн. (темп росту до попереднього року склав 40,4 %),
реалізовано понад 85 % обсягу промислової продукції, зосереджено майже
80 % основних засобів та працівників, зайнятих у промисловості. В структурі
виробництва області місто вирізняється виробництвом продукції машинобу
дування (80 % загального обсягу реалізації), продукції харчової галузі (44 %),
металообробки (34 %).
Одним із пріоритетних шляхів розвитку промислових підприємств є залу
чення іноземних та вітчизняних інвестицій в економіку міста, створення необ
хідних умов для приходу стратегічного інвестора, активізація інноваційної
діяльності.
Обсяги інвестицій в основний капітал у 2007 р. зросли в 2,6 раза порівняно
з 2006 р. і досягли 408,1 млн грн., що склало майже 32 % їх обсягу в економіку
міста та 24 % у промисловість області. Станом на 01.01.2008 р. загальний
обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених у підприємства міста, стано
вив 77 млн дол. В 2007 році в економіку міста надійшло 51,1 млн дол. США, що
є найбільшим показником за весь період інвестиційної активності в місті.
Зовнішні інвестори представляють 35 країн світу. Сукупний капітал нере
зидентів, включаючи позичковий капітал, досяг 114,7 млн дол. США.
Серед основних інвестиційних проектів, впроваджених у м. ІваноФранкі
вську, варто відзначити: ТОВ «Українська побутова техніка» (виробництво ав
томатичних пральних машин), ТОВ «Імперево Фудз» (виробництво рідких пас
теризованих та сухих яєчних продуктів), ТОВ «Станіславська торгова компа
нія «Лікерогорілчаний завод» (виготовлення алкогольної продукції), ДП «За
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вод якісних бетонів» ТОВ «МонолітТрансБуд» (виробничий комплекс з вироб
ництва бетону) тощо. Інноваційною діяльністю в 2007 році займалось 27 про
мислових підприємств. На інноваційні заходи було витрачено 63,2 млн грн.,
або майже четверту частину загальнообласного обсягу. Обсяг реалізованої
інноваційної продукції склав 236 млн грн.
Динамічно розвивається в місті будівельна галузь. За 2007 рік уведено в
експлуатацію 174,1 тис. кв.м загальної житлової площі — це найбільший по
казник за всю історію існування м. ІваноФранківська.
В місті зареєстровано 26 820 суб’єктів підприємницької діяльності — юри
дичних та фізичних осіб. З метою спрощення процедури реєстрації суб’єктів
підприємницької діяльності в м. ІваноФранківську вперше в Україні у квітні
2002 року створено Реєстраційну палату. У вересні 2005 року відкрито Доз
вільний центр, діяльність якого передбачає поєднання принципів «єдиного
вікна» та «єдиного офісу» при видачі документів дозвільного характеру, необ
хідних для ведення підприємницької діяльності.
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 Євросоюзу до України значно зріс зовнішньоторговельний оборот
підприємств ІваноФранківська та зацікавленість іноземних інвесторів у пе
рерозподілі вільних валютних потоків в регіони зі сприятливим інвестиційним
кліматом та європейським, демократичним напрямком розвитку.

Виконавчий комітет
Івано-Франківської міської ради
76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Михайла Грушевського, 21,
тел.: (0342) 55-65-15
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Місто Калуш
В економіці міста домінує промисловість. Завдяки вдалому географічно
му розташуванню Калуш з давніхдавен був центром торгівлі та відомий свої
ми промислами. Але справжнього промислового розвитку місто набуло в 70
х роках XX століття, коли було побудовано калійний комбінат та ряд заводів
хімічного виробництва. Сьогодні Калуш є одним із великих промислових центрів
Західної України. В місті розвинуті такі галузі, як хімічна, текстильна, машино
будівельна, целюлознопаперова, будівельна.
В економіку міста Калуша іноземними інвесторами загалом вкладено
73 млн дол. США прямих іноземних інвестицій, з них у січнічервні 2008 року —
2,9 млн дол. США. Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в І півріччі
поточного року з урахуванням його вилучення, втрат, курсової різниці стано
вив 10,2 % до обсягів на початок року.
Інвесторами міста є нерезиденти з 15 країн світу. Серед них найбільш
вагомими стали Сербія, Німеччина, Кіпр, частка вкладень яких становить
79,6 % до загального обсягу іноземного капіталу міста.
Інвестиційно привабливими для закордонних інвесторів залишаються
підприємства промисловості, де зосереджений іноземний капітал склав
99,3 %. За обсягами прямих іноземних інвестицій підприємства м. Калуша
займають третє місце міст та районів області.
Такі види продукції, як асили, поліетилен, тафтингові покриття та ряд про
дуктів нафтохімічної промисловості виробляються в Україні тільки у м. Ка
луші. Для забезпечення високого рівня обслуговування покупців ТОВ «Вінісін»
завершив будівництво сервісного центру на 8 тис. кв.м. ВАТ «Калуський завод
будівельних машин» виготовляє для німецької фірми металоконструкції для
сонячних батарей. Зі залізобетонних виробів ТзОВ «3 Бетони» змонтовано
торгові центри «Метро» в містах Харкові, Кишеневі, Одесі, Луганську, Криво
му Розі та інших, залізобетонний каркас текстильної фабрики, торговий центр
«Велика кишеня» в м. Кіровограді, торговорозважальний центр «Аврора» у
м. Києві.
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності відбувається у напрямку при
скорення темпів зростання двосторонньої торгівлі шляхом впровадження у
виробництво європейських стандартів та технічних вимог, підтримки місцево
го товаровиробника, покращення умов для експорту продукції. З міста виво
зиться продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полі
мерні матеріали, пластмаси та каучук, текстиль та вироби з текстилю, міне
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ральні продукти у 40 країн світу: СНД та Балтії, Європи, США та Канади, Азії.
Зовнішньоторговельний баланс по місту Калушу має позитивне сальдо.
Будівництвом займаються 83 організації. У сфері торгівлі в місті функціо
нує 243 підприємства роздрібної торгівлі, з них 8 закладів із сучасними про
гресивними формами обслуговування, 67 підприємств ресторанного госпо
дарства. 170 підприємств надають побутові послуги населенню, функціону
ють 12 автозаправних станцій.
Активно діє розгалужена мережа банківських установ, розвиваються по
слуги у сфері туризму та рекреації.
Враховуючи те, що більшість підприємств міста технологічно розвинені,
Калуш характеризується високим освітнім рівнем. Це створює всі можливості
для розвитку інфраструктури та сприяння встановленню привабливості бізне
сового іміджу міста.
Місто Калуш живе активним культурним життям. Основними культурно
просвітницькими осередками є Палаци культури «Мінерал» та «Юність», На
родні доми в житлових масивах «Підгірки», «Загір’я», «Хотінь», Історикокрає
знавчий музей, Музейсадиба імені Івана Франка, виставковий зал та картин
на галерея. Працюють 2 дитячих школи естетичного виховання, в яких на
вчається 790 учнів, кінотеатр, 8 бібліотек. Калуш має 10 спортивних шкіл, 2
плавальні басейни та 49 спортивних майданчиків.
У місті налічується 66 пам’яток історії, культури та археології, зокрема
костел св. Валентина (перебудований у середині XIX ст.), церква святого Архі
стратига Михаїла, приміщення Народного дому і міської ради (початок XX ст.).
В Калуші започатковано і проводяться чотири регіональні фестивалі, які
останнім часом перетворилися на всеукраїнські та міжнародні. Організують
ся масові заходи з відзначення державних та національних свят, дитячі ранки,
презентації, молодіжні вечори, розважальні програми. Плідно розвивається
співпраця з містамипартнерами ЛітлРок (США), Горліце і Кондзєжин Козлє
(Польща), Бачка Паланка (Сербія), Сеїні Марамурешського повіту (Румунія).

Виконавчий комітет
Калуської міської ради
77300, Івано-Франківська обл.,
м. Калуш, вул. Івана Франка, 1,
тел./факс: (03472) 2-25-37,
тел.: (03472) 6-00-19, 6-09-69.
E-mail: kmvk@arte-fact.net

Сучасний торговий центр
«Гостинний дім»
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Місто Коломия
Коломия — це сучасне, розвинуте місто, яке було і залишається істори
кокультурним центром Гуцульщини та Покуття.
Економічний потенціал міста на сьогоднішній день нараховує 27 промис
лових підприємств, 12 будівельних організацій, автотранспортне підприєм
ство, 1 350 юридичних осіб підприємницької діяльності. Основу промисло
вості міста становить виробництво будівельних матеріалів, виробництво де
ревини та виробів з деревини, харчова промисловість та перероблення
сільськогосподарських продуктів, а також легка промисловість. За підсумка
ми 2007 року промисловими підприємствами міста виготовлено товарної про
дукції на 134,4 млн грн. Стабільними темпами продовжує зростати в місті
середньомісячна заробітна плата робітників і службовців, яка у 2007 році скла
ла 998,9 грн., що на 29,5 % більше, ніж за відповідний період минулого року.
Розвиток підприємництва і малого бізнесу є одним із пріоритетів еконо
мічної політики міської влади. Станом на 01.01.2008 р. в місті зареєстрова
но 6 080 фізичних осіб підприємницької діяльності. Відповідно, поступлення
від малого і середнього бізнесу складають близько 60 % міського бюджету.
Для спрощення процедури реєстрації підприємців створена і успішно пра
цює Реєстраційна палата за принципом в «одне вікно», функціонує Дозвіль
ний центр.
Протягом 2007 року у місті Коломиї було відкрито 30 підприємств роздріб
ної торгівлі, в тому числі 24 по торгівлі непродовольчими товарами, 6 — продо
вольчими товарами, 19 лотків, торгових палаток, 2 супермаркети, 5 підприємств
ресторанного господарства, 3 підприємства побутового обслуговування. За
гальна кількість новостворених робочих місць у цих підприємствах складає 428.
У місті функціонує 11 ринків, на яких облаштовано 2 164 торгових місця.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста станом
на 01.01.2008 р. складає 6,2 млн дол. США. Основними інвесторами економі
ки є Сполучені Штати Америки, Ізраїль, Литва, Швеція.
Реалізація місцевої політики у соціальноекономічному розвитку міста
реалізовується завдяки громадській підтримці шляхом проведення круглих
столів, громадських слухань, публічних обговорень важливих питань життєді
яльності громади. І, як свідчать результати соціологічного дослідження, про
веденого Асоціацією економічного розвитку Коломийщини у 2007 році, на сьо
годнішній день спостерігається високий відсоток довіри населення до місце
вої влади.

Залізничний вокзал,
забудова 1866 року
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Гуцульщини і Покуття
ім. Й. Кобринського

Основним документом, необхідним для всебічного розвитку кожного міста,
є стратегічний план. Тому на порядку денному стало питання про його роз
роблення та затвердження. Протягом шести місяців в цьому напрямку пра
цювали фахівці міської ради, представники депутатського корпусу, бізнесо
вих структур, громадськості у тісній співпраці з проектом «Економічний роз
виток міст» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); в жовтні 2007
року міська рада затвердила цей важливий документ, в якому визначені три
стратегічні економічні напрямки, а саме:
 розвиток малого і середнього підприємництва та розвиток туризму;
 залучення інвестицій;
 розвиток муніципальної інфраструктури.
Виконання Стратегічного плану знаходиться на постійному контролі вла
ди. У його впровадженні беруть участь організації, відділи та управління міської
ради та окремі особи. План визначає кроки на покращення інвестиційного
клімату та розширення інвестиційних можливостей міста, розвитку бізнесу,
туризму, муніципальної інфраструктури. Робиться наголос на підвищенні
іміджу міста як сприятливого середовища для вкладення інвестицій, які при
несуть сучасні технології, створять нові робочі місця, забезпечать відповід
ний рівень заробітної плати та збільшення поступлень до міського бюджету.

Костел єзуїтів
(нині римокатолицький костел
по вул. І. Франка, 1838 р.)

Виконавчий комітет
Коломийської міської ради
78200, Івано-Франківська обл.,
м. Коломия,
просп. Грушевського, 1,
тел./факс: (03433) 2-46-02,
тел.: (03433) 2-39-32, 2-58-12.
Е-mаіl: tower@kо.іf.uа
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Місто Болехів
На порозі бойківського краю, обабіч гірської річки Сукіль, притоки Свічі й
Дністра, на віддалі 78 км від обласного центру, на висотах 345—405 м н.р.м.
розташувався Болехів, в якому на площі 1 811 га проживає 10,6 тис. осіб.
Через місто проходить автомагістраль загальнодержавного значення другої
категорії Стрий—Болехів—ІваноФранківсьвк—Чернівці, дільниця Львівської
залізниці Стрий—Болехів—ІваноФранківськ, низка газопроводів.
Перша письмова згадка про місто сягає 1371 р. У 1663 р. місту було нада
но магдебурзьке право. З жовтня 1993 р. Болехів став містом обласного зна
чення, у підпорядкуванні міської ради якого перебувають Гузіївська, Козакі
вська, Міжрічанська, Підберезька, Поляницька, Тисівська сільські ради. До
1546 р. належить згадка про промислове виварювання солі в м. Болехові.
Здавна місто славилось великими базарами, на яких продавали худобу, ко
ней. Через низьку якість ґрунтів, великі площі пасовищ та сінокосів успішно
розвивалось тваринництво. Одними з основних промислів були переробка
шкіри, виготовлення збруї, взуття. 1668 року в Болехові засновано церковне
культурнопросвітнє братство, яке започаткувало національну освіту. Після
входження Галичини до складу Австрії, завдяки старанням нової адміністрації
в Болехові відбуваються значні зміни. На початку ХІХ ст. в місті закладено
цегельний завод, в кінці століття започатковано деревооброблення: вироб
ництво будматеріалів, тари, сірників, підвод, меблів, столярних виробів.
У місті жили й працювали: О. Савицький, професор, автор першого україн
ського підручника з математики, скульптор В. Черешнівський, письменниця
Н. Кобринська, майстер скрипок Зиновій Петеш, майстергодинникар В. Ва
силевький, дисидент Ярослав Лесів.
В Болехові багато пам’яток історії та культури. Культовими спорудами є
храми святої Параскеви, святої Анни, Жон Мироносиць, римокатолицький
костел Вознесіння Матері Божої, солеварня (середини ХІХ ст.) міська ратуша
(1863 р.), житлові будинки кінця ХІХ ст.
Відповідно до комплексної оцінки стану соціальноекономічного розвитку
районів та міст області за 1 квартал 2008 р. Болехів займає сьоме місце.
Наростили обсяги виробництва продукції ВАТ «Шкіряник», СП ТОВ «Кутська
лісова компанія».
В економіці зберігається тенденція зростання іноземного капіталу. За
гальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку міста на
01.07.2008 р., становив 2 882,5 тис. дол. США. Обсяги прямих іноземних інве
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стицій зросли з початку року на 304,2 тис. дол. США, або на 11,8 %. Обсяг
інвестицій на одного жителя склав 135,95 дол. США.
Зовнішньоторговельний оборот товарів за січеньлипень 2008 року склав
8 491,6 тис. дол. США, в т.ч. експорт товарів — 6 948,47 тис. дол. США, імпорт
— 1 543,13 тис. дол. США. Темп зростання обсягів експорту товарів до відпо
відного періоду минулого року становить 131,5 %, імпорту — 114,1 %. Пози
тивне сальдо зовнішньої торгівлі становить 1 344,24 тис. дол. США.
Позитивні тенденції відбулися і в розвитку малого підприємництва. На те
риторії міської ради обліковано 154 СГД (юридичні особи) та 1 225 підприємців
фізичних осіб. Зберігається позитивна тенденція росту обсягів роздрібного
товарообороту торгових організацій, підприємств та підприємцівфізичних
осіб.
У місті працюють філії таких банків: Ощадбанк, «Райффанзен банк Аваль»,
Приватбанк, «Прикарпаття», «Національний кредит».
Медичну допомогу населенню району надає Болехівська лікарня на 100
ліжок стаціонару і поліклініка на 200 відвідувань в день. Обслуговують насе
лення 46 лікарів і 130 медсестер.
В Болехові діють дві середні школи, лісогосподарський коледж, школа
мистецтв і спортивна школа, дві бібліотеки, музей міста, Народний дім, Буди
нок дитячої творчості.
Традиційними стали свята «Мистецтво одного села», коли кожне село й
місто звітують перед громадою. Відзнято відеофільми про вишивальниць,
різб’ярів, ковалів, майстрів лозоплетіння, аматорів художньої самодіяльності.
Ансамблі «Горицвіт» та «Народні джерела» отримали статус народних.
На території Болехівської міської ради є декілька природних туристичних
об’єктів, які приваблюють туристів. Це комплексна пам’ятка природи загаль
нодержавного значення «Скелі Довбуша», Поляницький регіональний ланд
шафтний парк, озеро Гірське, арборетум в Болехові. Цікавим туристичним
об’єктом є найвища в регіоні гора Магура (1 365 м), біля підніжжя якої в 40х
роках ХХ ст. діяли старшинська школа «Олені» групи «УПАЗахід» та підстар
шинська школа «Беркути».

Виконавчий комітет
Болехівської міської ради
77202, Івано-Франківська обл.,
м. Болехів, пл. Івана Франка, 12,
тел./факс: (03437) 3-42-52.
E-mail: BLrada@ukr.net

Скелі Довбуша в Бубнищі
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Місто Яремче
Яремче вперше згадується 1787 року в так званій Йосифінській метриці
(першому поземельному кадастрі Галичини), як присілок с. Дори. В окреме
село Яремче виділилося 1895 року після будівництва залізниці Делятин—Во
роненко. Розквіт Яремче як курортної місцевості розпочався 1894 року. З ча
сом курорт Яремче профілюється як кліматологічний (лікування хворих на
туберкульоз). 17 жовтня 1909 року крайовий сейм у Львові остаточно надав
Яремче статусу окремого населеного пункту. В повоєнні роки Яремче пере
творюється на курортне місто. В 1963 році воно стає містом районного підпо
рядкування. В 1977 році Яремче отримує статус міста обласного підпорядку
вання. З отриманням Україною незалежності Яремче стає розвинутим курорт
ним центром туризму і відпочинку на Прикарпатті.
Місто Яремче охоплює південнозахідну частину ІваноФранківської об
ласті, займаючи центральну частину Українських Карпат у межах гірських
формувань Горган, ПокутськоБуковинських Карпат та Чорногори та знахо
диться на висоті 550—585 м н.р.м.
Яремче належить до категорії міст обласного підпорядкування і як адміні
стративна одиниця включає також смт Ворохту, с. Татарів, с. Микуличин, с. Яб
луницю, с. Вороненко, с. Поляницю. На базі сіл утворені Татарівська, Микули
чинська, Яблуницька і Поляницька сільські ради та Ворохтянська селищна
рада. В межі Яблуницької сільської ради входить село Вороненко. Тому тери
торія м. Яремче з підпорядкованими населеними пунктами називається те
риторією Яремчанської міської ради. Всі населені пункти мають статус висо
когірних та віднесені до категорії курортних.
Загальна площа території Яремчанщини — 65 665 га. Майже половина цієї
площі — 31 га розташована в межах Карпатського національного природного
парку. Більшу частину території міста займають ліси, в основному мішані бу
ковоялицевосмерекові, а вище 1100—1 200 м — чисті смерекові ліси.
Головною річковою артерією міста є Прут. Витоки Пруту знаходяться при
північних схилах Чорногори на висоті понад 1 750 м. Основними лівими прито
ками Пруту є Прутець Яблуницький (16 км), Жонка, Кам’янка; правими — Пига
(11 км), Прутець Чемегівський (21 км).
Клімат місцевості помірно континентальний.
Основною особливістю економікогеографічного розташування території
Яремчанської міської ради слугує те, що єдиним суттєвим виробничим ресурсом
даної місцевості є природний комплекс із значним рекреаційним потенціалом.
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Профілакторій «Яремче»

Камінь Довбуша

Ще один сприятливий фактор — невелика відстань до кордонів чотирьох євро
пейських держав.
Місто має налагоджений транспортний зв’язок (залізничний та автомобі
льний) з іншими містами України і закордону.
Пріоритетами розвитку регіону встановлено розвиток підприємництва,
створення мікроклімату для організації туризму та інших видів господарської
діяльності, які тісно з ним пов’язані, а саме: торгівлі та сфери послуг, забез
печення належного функціонування комунальної інфраструктури, підвищен
ня рівня життя людей.
Територія Яремчанської міської ради розташована в гірській та пе
редгірській частині Карпат у верхів’ях річки Пруту. Основну частину земель
складають землі лісового фонду, тобто 87 % від загальної площі території
міської ради. Ці землі знаходяться у користуванні Карпатського НПП (31,5
тис. га), Делятинського держлісгоспу (13,1 тис. га), Ворохтянського держліс
госпу (12,3 тис. га). Природозаповідний фонд Карпатського НПП складає
понад 50 % лісових угідь Яремчанщини. Основними завданнями даних
підприємств є розведення лісів та їхнє збереження. Щорічні обсяги віднов
лення насаджень здійснюються на площі 150 га.
Промисловість міста представлена п’ятьма підприємствами основного
кола та 34 суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність в сфері
лісорозробки та переробки деревини. Найбільш активно працюють: ТзОВ «Во
рохтянська лісова компанія», ТзОВ «ВестВуд», ТзОВ «Татарівський лісоза
вод», ПВКФ «Скем», ПП «Керманич», ПВКФ «Оксамит», ПП «Майнтейнс»,
СПД Макійчук В. А., СПД Макійчук Ю. Д., СПД Мироняк Н. В.
Підприємства промисловості випускають найрізноманітнішу продук
цію, яка використовується для будівельних потреб. В галузі промисловості в
регіоні працює 0,75 тис. осіб, щорічні обсяги промислової продукції склада
ють 5—6 млн грн. 65 % випущеної промислової продукції реалізується на внут
рішньому ринку для будівельних потреб.
Протягом останніх років надходження іноземного капіталу в економіку
Яремчанщини зросли у 18,8 рази і склали 303,6 млн грн.
Основним інвестиційним проектом є будівництво та розвиток гірськолиж
ного комплексу «Буковель». Окрім того, інвестором ТОВ «Рідний край» триває
реалізація проекту по будівництву аквапарку в м. Яремче. На території ради
потенційними інвесторами відкрито 22 сучасних об’єкти туризму на 960 місць.

Церква
Івана Хрестителя

Виконавчий комітет
Яремчанської міської ради
78500, Івано-Франківська обл.,
м. Яремче, вул. Свободи, 266,
тел.: (03434) 2-24-21, 2-22-79
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Богородчанський район
Богородчанський район із центром у смт Богородчани займає територію
площею 800 тис. кв.км. Кількість населення району становить 68,9 тис. чол, в
тому числі міського — 11,4 тис. чол., сільського — 57,5 тис. чол.
У районі взято курс на нарощення обсягів промислового виробництва.
Завдяки проведеній роботі в галузі промисловості вдалось забезпечити приріст
виробництва. Так, промисловими підприємствами основного кола району ви
роблено товарної продукції на суму 30 707,9 тис. грн., що становить 120,5 %
до 2006 року. Чотири підприємства із шести протягом року працювали з при
ростом, а саме: ТОВ «Богородчанський молокозавод» (приріст 32,5 %), Дзви
няцька філія ТОВ «Уніплит» (23,7 %), ДП «Солотвинське лісове господарство»
(11,2 %), ТОВ «Олпол» (11,1 %).
В агропромисловому комплексі району проводилась робота щодо забез
печення підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, вдос
коналення та розвитку земельних і майнових відносин, інфраструктури аг
рарного ринку. Одним із основних напрямків розвитку аграрного сектору в
районі є впровадження інвестиційних проектів, а саме: вирощування індиків,
доведення їх поголів’я до 15 тис. шт., провадження власної переробки про
дукції (с. Горохолина); вирощування насіння газонних трав (с. Старі Богород
чани); вирощування зернових та технічних культур (с. Похівка); відгодівля сви
ней (с. Підгір’я).
Впродовж 2007 року в районі вироблено 4 285 т зерна, 422 т насіння ріпа
ку, 44 681 т картоплі, 4 713 т овочів. Врожайність зернових культур склала 23,2
ц/га, насіння озимого ріпаку 17,4 ц/га, картоплі 99,5 ц/га, овочів 115,0 ц/га.
Забезпечено стабільний розвиток галузей тваринництва. Всіма категоріями
господарств вироблено 42,0 тис. т молока, 5,1 тис. т м’яса, 11,8 млн шт. яєць.
В районі функціонує 110 заготівельних пунктів, 25 пунктів штучного осіме
ніння худоби. Послуги населенню надає 319 підприємців.
За січеньвересень 2007 року підприємствами та організаціями всіх форм
власності освоєно в економіку району капітальних інвестицій на суму 63 390
тис. грн. Вагома частка (68,4 %) у складі капітальних інвестицій припадає на
інвестиції в основний капітал (43 377 тис. грн.).
Зовнішньоторговельний оборот за січеньлистопад 2007 року склав
1 283,44 тис. дол. США і проти попереднього року збільшився на 21,1 %.
Експорт товарів складає 1 169,79 тис. дол. США, імпорту — 113,65 тис.
дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 10,3. Основ
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ним товаром, який експортують, є деревина. Крім цього, імпортують маши
ни та обладнання, інструменти, полімери, пластмаси та каучук. Основними
країнами, куди експортують та з яких імпортують, є Німеччина, Угорщина,
Росія.
За 2007 рік свою діяльність зареєстрували 21 юридичний та 311 фізичних
суб’єктів малого підприємництва. Від реєстраційних дій до бюджету поступи
ли кошти в сумі 19,1 тис. грн. За рахунок суб’єктів малого підприємництва
забезпечено 13,4 % надходжень до бюджетів всіх рівнів.
В районі проводиться робота щодо сталого функціонування дозвільної
системи. Протягом 2007 року Дозвільним центром прийнято 277 пакетів до
кументів, видано 820 документів дозвільного характеру і 9 декларацій, надано
220 консультацій суб’єктам господарювання.
Динамічно розвивається торгова мережа та мережа ресторанного госпо
дарства. На початок 2008 року в краї налічувалося 273 об’єкти роздрібної
торгівлі та 87 об’єктів ресторанного господарства усіх форм власності.
Робота медичної галузі району спрямована на покращення медичного
обслуговування жителів району. З цією метою проведено реорганізацію ФАПу
с. Старуня в лікарську амбулаторію ЗПСМ, а також лікарської амбулаторії
с. Пороги в амбулаторію ЗПСМ. У зв’язку з цим в районі розширена мережа
сімейних дільниць з 27 до 31. Покращується стан матеріальнотехнічної бази
лікувальних закладів району.
Поліпшився показник народжуваності дітей: показник природного приро
сту населення за 2007 р. становить плюс 1,1 % проти плюс 0,2 % у 2006 р.
Протягом 2007 року в галузі освіти проводилась відповідна діяльність,
направлена на покращення умов навчання і праці в школах району, підготовки
їх до нового навчального року, зміцнення матеріальнотехнічної бази закладів
освіти. Зокрема, здійснюється ремонт загальноосвітніх закладів району.
Відділ культури і туризму райдержадміністрації продовжував дослідниць
кокраєзнавчу роботу про природнорекреаційний та історикокультурний
потенціал окремих населених пунктів району. Проведено організаційну робо
ту зі створення районного туристичноінформаційного центру.
Діяльність органів влади направлена на забезпечення соціальноеконо
мічного розвитку району, збільшення інвестиційної привабливості району, роз
витку приватного підприємництва, туризму.

Богородчанське
тепличне господарство

Державна адміністрація
Богородчанського району
77701, Івано-Франківська обл.,
смт Богородани,
вул. Шевченка, 66,
тел./факс: (03471) 2-42-99.
E-mail: r71inter@if.ukrtel.net
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Верховинський район
Верховинський район розміщений у південній частині ІваноФранківської
області в межах Гуцульських Карпат. У складі району — селище Верховина
(райцентр) та 42 сільські населені пункти. Рельєф середньогірський.
Район знаходиться у межах Українських Карпат. Гірські масиви усклад
нені ерозійними та льодовиковими формами рельєфу — карами, цирками. По
Чивчинському хребту проходить державний кордон з Румунією. На території
району знаходяться найвищі вершини Східних Карпат, зокрема гора ПіпІван
(2 020 м), а також близько 100 джерел мінеральної води. Землі Верховини
багаті на такі корисні копалини: вапняки, пісковики, мергель, гравій, граніт,
родоніт, мармур, марганцеві руди, нафта, галеніт, прояви розсипного золота.
Територією району протікають річки басейну Дунаю — Черемош (на пн.
сх. межі району) та його притоки Чорний Черемош та Білий Черемош. Найпо
ширенішими є бурі гірськолісові щебенюваті і дерновобуроземні ґрунти.
Верховинський район утворений 8 грудня 1966 року. Межує на заході із
Закарпатською областю, на північному заході — із Надвірнянським, на півночі
— Косівським районами ІваноФранківської області, на сході — із Чернівець
кою областю, на півдні й південному заході — з Румунією. Площа території
району становить 1 255 кв.км. Кількість населення складає 29,598 тис. чол., в
тому числі міське — 5 471 тис. чол., сільське — 24 127 тис. чол.
Адміністративним, господарським і культурним центром району є селище
Верховина, яке розташоване за 150 км від обласного центру та за 31 км від
залізничної станції Ворохта.
Протягом останніх років в районі відмічається зростання обсягів вироб
ництва продукції в промисловості, сільському господарстві, інших сферах
економічної діяльності.
Основою промисловості є деревообробна галузь, яка є найбільш інвести
ційно привабливою в районі. Зокрема, обсяги іноземних інвестицій в дерево
обробну промисловість станом на 01.10.2007 р. склали 1,06 млн дол. США,
що становить 61,5 % від загального обсягу інвестицій.
За січеньлистопад 2007 року обсяги експорту товарів району становлять
1 934,41 тис. дол. США, натомість імпорт товарів дорівнює 0,47 тис. дол. США.
Завдяки зростанню доходів населення розширюється споживчий ринок. Роз
дрібний товарообіг за 12 місяців 2007 року склав 13 854,0 тис. грн., що становить
111,9 % до відповідного періоду минулого року. Товари реалізуються через торго
вельну мережу підприємств різних форм власності, більшість з яких приватні.

Обсерваторія на горі ПіпІван
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Дотримання бюджетної платіжної дисципліни, відмова від не грошових
розрахунків позитивно впливає на фінансовий стан народногосподарського
комплексу. Загальна сума надходжень до бюджету району за 2007 рік склала
44 676,2 тис. грн.
Протягом 2007 року тривала робота по розширенню структури аграрного
комплексу району. На сьогоднішній день в районі здійснює виробничу
діяльність 1 приватне сільськогосподарське підприємство, 70 фермерських
господарств, 11 тисяч особистих господарств, ТОВ «Водограй», багатофунк
ціональний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Заготівлею
м’яса займаються два підприємстваюридичні особи, чотири приватні
підприємці. З метою розширення інфраструктури ринку м’яса на території
всіх сільських рад відкрито заготівельні пункти.
Туризм як одна з найбільш перспективних сфер економіки, що формує
позитивний імідж району, продовжує стрімко розвиватися. Туристична галузь
на Верховинщині поступово стає джерелом поповнення місцевого бюджету,
засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення.
Найпопулярнішими на теренах району є такі види туризму, як пішохідний,
гірськолижний, водний та автомототуризм.
Найбільшою базою в районі для прийому туристів і екскурсантів є ліку
вальнооздоровчий комплекс «Верховина» на 280 місць.
В районі діє районна асоціація «Верховинатур», громадське об’єднання
«Турист», основними завданнями яких є популяризація сільського зеленого
туризму як виду відпочинку, сприяння розвитку сільської інфраструктури та
підвищенню зайнятості сільського населення шляхом створення нових робо
чих місць, мережі туристичних маршрутів та екологічних стежок.
В 1998 році у краї зареєстровано та здійснює свою діяльність районний
осередок Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму України.
Кадрові потреби туристичної галузі вирішуються через Верховинський
коледж туристичного бізнесу та готельного господарства на базі Прикарпат
ського університету ім. В. Стефаника.
На сьогодні укладено протоколи намірів з інвесторами на будівництво ту
ристичновідпочинкових комплексів в с. Дземброня та с. Бистрець. Широко
використовуються для пропаганди звичаїв та обрядів Гуцульщини серед відпо
чиваючих наявні музеї, історичні місця району, виступи колективів художньої
самодіяльності. Значна увага приділяється розвитку активних видів туризму.

Державна адміністрація
Верховинського району
787000, Івано-Франківська обл.,
селище Верховина,
вул. Івана Франка, 20,
тел.: (03432) 2-12-42, 2-13-53

Центральна вулиця
селища Верховина

Церква
в селищі Верховина

Музей Р. Кумлика
в селищі Верховина
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Галицький район
Галицький район із центром у м. Галичі займає площу територією 72 336
га. Кількість населення району становить 63 019 чол., причому міське скла
дає 23 702 чол., сільське — 39 317 чол. Кількість населених пунктів становить
71, в тому числі: 2 міста, 1 селище.
За підсумками 2007 року забезпечено виконання основних показників
соціальноекономічного розвитку району, зокрема: створено 875 нових робо
чих місць, рівень зареєстрованого безробіття становить 2,8 %, на 23,2 %
збільшився обсяг роздрібного товарообороту.
За 2007 рік вироблено промислової продукції на 1 895,4 млн грн. Випуск
промислової продукції збережено на шістьох з семи промислових підприєм
ствах: ВАТ «Домобудівник», ПП «Лімниця», ПП «Еліта», ТОВ «КарпатАгроПро
дукт», ЗАТ «Галицький КБІ», ВАТ «Механічний завод».
Землі сільськогосподарського призначення займають 70 % всієї території
Галицького району. В районі налічується 50,4 тис. га с/г угідь, в тому числі 37,4
тис. га ріллі. В 2007 році працювало 23 агроформування всіх форм власності
і господарювання, 56 фермерських господарств, а також особисті підсобні
господарства.
Проводиться робота по залученню інвесторів з обробітку земель сільсько
господарського призначення. Станом на 01.01.2008 р. у всіх населених пунк
тах Галицького району проведена грошова оцінка земель.
За 2007 рік до бюджетів усіх рівнів району мобілізовано 199 264 тис. грн.
власних надходжень.
Основними іноземними інвесторами в економіку району є країни Європи:
Італія, Німеччина, Польща, Угорщина.
Капітал нерезидентів на початок 2007 року становив 46,53 тис. дол. США.
Протягом 11 місяців 2007 року підприємства та організації району здійснюва
ли зовнішньоторговельні операції з різними країнами світу (Австрія, Італія,
Польща, Молдова тощо).
Загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами, враховуючи давальницьку
сировину та товари з неї, становить 1 616,5 тис. дол. США, в тому числі екс
порт 1 282,12 тис. дол.США, імпорт — 334,34 тис. дол. США.
Станом на 01.01.2008 р. в районі функціонувало 240 малих підприємствюри
дичних осіб та 2 057 підприємцівфізичних осіб. Таке зростання спричинене в ос
новному спрощеним веденням звітності. Сума внесених платежів до бюджету від
діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2007 рік склала 7 024 тис. грн.

Пам’ятний знак «Меч і рало»
при в’їзді у м. Галич
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Княжа криниця
(с. Крилос)

Старостинський замок

Торговельне обслуговування населення району здійснюється через 445
закладів торгівлі (з них 45 магазинів споживчої кооперації), 60 закладів гро
мадського харчування, 3 гуртовоторгові бази, 3 ринки. В період з січня по
листопада 2007 року обсяг вироблених послуг (в діючих цінах без ПДВ) склав
6 506,7 тис. грн.
Протягом 2007 року основними соціальними пріоритетами в галузі охоро
ни здоров’я району були зміцнення матеріальнотехнічної бази лікувальних
закладів району, охорона здоров’я матерів та дітей, подолання епідемії ту
беркульозу, боротьба з онкологічними захворюваннями, зниження смертності
населення працездатного віку. Збережена мережа лікувальних закладів. На
даний час в районі працює 960 медичних працівників. Покращується матері
альнотехнічна база лікувальних закладів. Триває будівництво Галицької цент
ральної районної лікарні. Всі амбулаторії функціонують на засадах загальної
практикисімейної медицини. В Іму кварталі 2008 року буде відкрита Ме
динська сільська лікарська амбулаторія. З липня 2007 року проводиться Все
українська акція «Від первинної ланки до здорової нації». Проте залишається
складною демографічна ситуація: природній приріст складає 5,4.
Протягом 2007 року відділом освіти створено умови для молоді шкільного
віку щодо доступності отримання якісної загальної середньої освіти. 7 904
дитини шкільного віку (100 %) охоплено навчанням у 61 навчальному закладі.
Сьогодні в районі функціонує: 2 гімназії, 21 ЗОШ І—ІІІ ст., 23 ЗОШ І—ІІ ст., 10
ЗОШ І ст., 5 навчальновиховних комплексів, ЗОШсад І ст. У загальноосвітніх
школах району працює 1 067 вчителів. Суспільним дошкільним вихованням у
районі охоплено 1 409 дітей (39 %). Відділ освіти приділяє певну увагу вико
нанню програми інформатизації навчальновиховного процесу: забезпечен
ня шкіл комп’ютерною технікою становить 100 %. Реалізується програма
«Шкільний автобус»: станом на 01.01.2008 року до місць навчання підвозить
ся 375 учнів (75 %).
Відділ освіти, керівники установ велику увагу приділяють роботі з обдаро
ваною учнівською молоддю, створено банк даних талановитих дітей, до якого
занесено 124 дитини.
В районі працює 63 бібліотеки, 62 клубних заклади, 3 музичних школи, 2
музеї. При клубних закладах діє 16 аматорських колективів, із них 3 дитячі
зразкові; 271 самодіяльний гурток; 17 танцювальних колективів; 31 театраль
нодраматичний колектив; 109 вокальнохорових колективів.

Церква Пантелеймона
(с. Шевченкове)

Державна адміністрація
Галицького району
77100, Івано-Франківська обл.,
м. Галич, пл. Волі, 1,
тел.: (03431) 2-13-94,
2-12-43, 2-17-20

Церква Різдва (м. Галич)

227

Городенківський район
Придністров’я, Городенківщина — край чудових працьовитих людей; край
сивочолого Дністра, чистих джерел, затишних покутських сіл; край мальовни
чий, чарівний, славний своєю історією, патріотизмом, людьми; край талантів
і щедрих мистецьколітературних традицій, обрядів, звичаїв, що передаються
із покоління в покоління. Це пишний куточок України, який розташований на
межі трьох областей: ІваноФранківської, Тернопільської, Чернівецької. А сама
Городенка по праву вважається центром Покуття.
Городенка — одне зі старовинних міст Прикарпаття, розташоване у
південній частині Галицького Покуття, за 15 км від Дністра. Саме тому Горо
денківщину сьогодні називають Придністров’ям. Його площа становить
742 тис. кв.км.
Найдавніші сліди життя на території Городенківщини належать до пізнього
палеоліту (давньокам’яний вік) 40—25 тис. років тому.
Тут «не для слави, а для людей» жив і творив письменник Лесь Мартович,
виголошував щирі молитви до Всевишнього блаженніший святий і священно
мученик Микола Чарнецький, дарували людям чарівний голос оперного співу
тенори світового імені Михайло Голинський, Теодор Юськів, зростав і форму
вався, як державотворець і політик віцепрезидент ЗУНРу Левко Бачинський,
підносив національну ідею генералхорунжий УПА, Герой України Роман Шу
хевич. Сьогодні живуть і творять в цьому чарівному краї народна художниця,
член Спілки художників України Параска Хома, членкореспондент Україн
ської академії архітектури, кавалер ордена св. Сильвестра, майстер художньо
го ковальства Богдан Новосельський тощо.
Територія Городенківського району належить до своєрідної фізикогео
графічної області — Придністровського Покуття, яка є частиною Волинсько
Подільської височини. Купно зі Снятинським, Коломийським, Тлумацьким,
частково Тисменицьким районами Городенківщина входить у великий етно
графічний регіон з мелодійною назвою Покуття.
Адміністративнотериторіальний устрій Городенківського району включає
1 місто (Городенка), 1 селище (Чернелиця), 48 сільських населених пунктів.
Рельєф краю хвилястий із загальним похилом на південний схід, входить
до другого Південносхідного агрокліматичного району.
Абсолютні висоти Покуття в середньому коливаються у межах 300—320 м.
Клімат помірноконтинентальний. Середньорічна температура становить
7,3 оС. За рік в середньому випадає понад 600 мм опадів.

Відкриття пам’ятника
Івану Борковському в рідному селі
Чортовець 23 вересня 2007 року
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Памятник Роману Шухевичу. Ветерани УПА
на святкуванні річниці з дня народження (с. Тишківці)

На території району основною і найбільшою річкою є Дністер, що протікає
з північного заходу на південний схід. Площа земель, зайнята під водами
Дністра, становить 923 га.
Найбільшим багатством району є земельні і трудові ресурси, які відігра
ють важливу роль у розвитку економічного потенціалу краю.
Провідною галуззю економіки району є агропромисловий комплекс. Гос
подарську діяльність на Городенківщині у царині сільського господарства
ведуть 22 агроформування різних форм власності, які мають в користуванні
4,3 тис. га ріллі, 35 фермерських господарств, у підпорядкуванні яких 3,7 тис.
га ріллі, а 21,9 тис. га знаходяться в особистих господарствах населення.
Всього в обробітку перебуває 38,1 тис. га ріллі.
Активно втілюються в життя інвестиційні проекти щодо залучення до ви
робництва тваринницької продукції в колишні колгоспні тваринницькі комп
лекси, викуплені ТОВ «Снятинська нова», — ЗАТ «Птахофабрика «Авангард»,
ІваноФранківський м’ясокомбінат. Промислове виробництво району пред
ставляють такі підприємства: ВАТ «Городенківський сирзавод», ВКФ «Горо
денківський цегельний завод», ТОВ «Карпатська агропромислова компанія»,
ТОВ «Перспектива», ВКФ «Каскад», ПП «Дажбог».
Сприятливе географічне розташування, кліматичні умови, наявність низ
ки історикокультурних пам’яток, природних парків закладають великі пере
думови розвитку туристичної галузі в центрі Покутського краю.
Зокрема, в районі нині діє 50 храмів, 4 пам’ятки національного значення
та 40 пам’яток архітектури. 24 серпня 1992 року з нагоди Дня Незалежності в
Городенці відкрито пам’ятник Т. Шевченку, а згодом, до святкування 50річчя
УПА було встановлено меморіальні дошки генералхорунжому УПА Р. Шухеви
чу та сотнику УПА, командиру старшинської школи в Городенці П. Васкулу.

Державна адміністрація
Городенківського району
78100, Івано-Франківська обл.,
м. Городенка,
вул. Івана Богуна, 11

Танцювальний колектив «Покутянка»
районного Будинку культури
(м. Городенка)

Костел Непорочного Зачаття
Діви Марії (м. Городенка)
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Долинський район
Долинський район розташований в західній частині ІваноФранківської об
ласті та знаходиться на відстані 58 км від обласного центру. Загальна площа
території району становить 1,25 тис. кв.км. В районі нараховується 43 населених
пункти. Чисельність населення району становить 70,0 тис. осіб, в т.ч. міського
населення 20,4 тис. осіб, сільського 49,6 тис. осіб.
Район межує з Львівською, Закарпатською областями, Рожнятівським та
Калуським районами ІваноФранківської області.
Клімат району помірноконтинентальний, вологий, прохолодний влітку та
м’який взимку. Гідрографію району утворює група річок, що своїми сильно розга
луженими верхів’ями починаються на північних схилах Карпатських гір, зокрема
р. Свіча і р. Мізунка. Всі річки району належать до басейну р. Дністер і є річками
гірського типу. Великих природних озер в районі немає. Одним з найбільших є
Долинське озеро, площею 25 га.
Історія Долинщини сягає сивої давнини. Місто Долина виникло у ІІ пол. X ст. і
належить до найстаріших міст Прикарпаття. Заселення тутешніх земель зумов
лено 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 Вла
дислава Ягайла. У 1525 р. на клопотання городян Долині було надане магде
бурське право і право на «роблення солі», а трохи пізніше — на палення горілки.
Хоч і славилася Долина своєю сіллю, та найбільше про неї довідалися тоді,
коли тут в 1950 році розпочалося промислове виробництво нафти. Нафтовою
називають її і сьогодні.
З метою відродження, збереження і примноження культурних надбань насе
лення в районі працюють 43 клубні, 43 бібліотечні установи, 2 музичні й 1 художня
школа, в яких налічується 287 дипломованих спеціалістів.
На теренах Долинщини розташовується 164 пам’ятки історії та культури.
Гошівський монастир та 30 діючих церков належать до пам’яток сакрального
мистецтва. Також в районі функціонує кілька музеїв.
Долинський район — один з провідних промислових районів ІваноФранків
щини. Наявність на території району ряду корисних копалин, вигідне географічне
розташування, унікальний рекреаційний потенціал визначають перспективи його
розвитку.
Економіка району багатогранна і представлена такими галузями матеріаль
ного виробництва: промисловість, будівництво, сільське господарство, транс
порт, побутовоторговельне обслуговування.

Верстаткачалка
НГВУ «Долинанафтогаз»
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Промисловий потенціал району нараховує 12 підприємств з чисельністю
працівників 4 000 чоловік та річним обсягом промислового виробництва близь
ко 500 млн грн.
До основних галузей промисловості відносяться добувна, виробництво та
розподілення електроенергії, газу і води (НГВУ «Долинанафтогаз» та Долин
ський газопереробний завод), а також переробна промисловість, яка включає
такі галузі: виробництво деревини та виробів з деревини (ТОВ «Уніплит» та
ТОВ «Інтер’єр»), легка галузь промисловості (ТОВ «Спецодяг», ТОВ «Довіра»
та ЗАТ «Фабрика «Едельвейс»), хімічна промисловість (ВАТ «Живиця» та ТОВ
«Живиця Плюс»), виробництво інших неметалевих виробів (ВАТ «Долинський
ЗЗБВ»). В районі також можна отримати поліграфічні послуги (ВКП «Друкар
ня»).
Агропромисловий комплекс Долинянщини стає осередком підвищеної еко
номічної активності, зростає його інвестиційна привабливість. Основним
підприємством району з виробництва овочевої продукції є приватноорендне
сільськогосподарське підприємство «Долинський тепличноовочевий комбінат».
В районі налагоджена і функціонує мережа заготівельних пунктів по за
купівлі тваринницької продукції. Крім того, працює 7 ринків, в т.ч. 5 оптово
плодовольчих та 2 непродовольчі, 4 кредитні спілки. На території району при
ватними підприємцями відкрито 3 цехи по виробництву м’ясних продуктів. Пра
цюють 5 млинів по розмелюванню зерна та 6 пекарень, які випікають близько
7 т хлібобулочних виробів за добу.
Розвиток туристичної галузі в районі є важливим чинником підвищення
якості життя населення, утворення додаткових робочих місць, поповнення
бюджету та пізнання багатої природної та історикокультурної спадщини краю.
На території Долинського району знаходиться 19 об’єктів туристичнорек
реаційної сфери приблизною кількістю 1 500 місць, 84 % з яких діючі. За ос
танні роки значно зросла кількість об’єктів туристичної інфраструктури. У
гірських селах Долинщини все більше набирає популярності сільський зеле
ний туризм. Значного розвитку набуває історичний, паломницький та сенти
ментальний туризм.
Специфіка району надає йому статус інвестиційно привабливого. Загаль
ний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку району станом
на 01.01.2008 р. склав 3 585,0 тис. дол. США, 95% яких належать нерезиден
там з Польщі. Капітал нерезидентів району збільшився майже у 18 разів.

Дільниця переробки газу
газопереробного заводу

Державна адміністрація
Долинського району
77500, Івано-Франківська обл.,
м. Долина, вул. Незалежності, 5,
тел.: (03477) 2-70-04, 2-70-01

«Карпатський трамвай»
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Калуський район
Місто Калуш і 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 визна
на найчистішою в Європі. Вона забезпечує потребу міста у питній воді.
Межує Калуський район з Галицьким і Тисменицьким на сході, з Долинсь
ким на заході, з Богородчанським та Рожнятівським на півдні та південному
заході, з Рогатинським ІваноФранківської області та Жидачівським Львівської
області на півночі і північному заході.
Калуський район утворено 1939 року. До найдавніших поселень відносять
ся села Станькова (1158 р.), Завій (XIII ст.), Голинь (1391 р.), Новиця (XIV ст.).
Центром району є Калуш, місто обласного підпорядкування. Територія
Калуського району становить 64,7 тис. га, м. Калуша — 6,5 тис. га. Населен
ня району складає 61,5 тис. чол.
У складі Калуського району 54 населених пункти, Войнилівська селищна
рада та 27 сільських рад.
Рельєф району горбисторівнинний, поділяється на Калуську рівнину та
Войнилівську височину. Абсолютна висота в межах 278—350 м.
Надра району багаті на калійні руди, газ, торф, глини, суглинки, гіпс, пісок.
До родовищ світового значення відноситься КалуськоГолинське родовище
калійних солей. Район багатий покладами будівельних матеріалів: гіпсових
(Войнилівське, Перевозецьке, Середнянське родовища) та цегельночерепич
ної сировини, яку використовують місцеві цегельні заводи. Надра землі, крім
корисних копалин, містять запаси мінеральних вод. В селі Середнє, поблизу
селища Войнилів, розвідане родовище природної столової хлориднокарбо
натної, магнієвокальцієвої води з хімічним складом 0,1—0,4 г/л, що може
використовуватися для виробництва безалкогольних напоїв.
Ґрунти дерново, середньо та сильнопідзолисті поверхневооглеєні скла
дають 55 %, дерновоопідзолисті оглеєні — 35 % та дерновооглеєні — 10 %.
Багатством та окрасою Калущини є ліси, які простягнулися через всю
територію району та займають площу 17,8 тис. га, або 28 % загальної площі і
знаходяться у користуванні державного підприємства «Калуське лісове гос
подарство».
Ліси краю багаті на цінні породи дерев: дуб звичайний, червоний, бук лісо
вий, ялиця біла, смерека. Різноманітний рослинний світ лісів (конвалія, фіал

Калуська центральна
районна лікарня
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Історикомеморіальний
музей Степана Бандери
в с. Старий Угринів

ка, барвінок, шипшина, малина) дає екологічно чисту сировину для фарма
цевтичної галузі.
Географія розташування регіону дозволяє налагоджувати вигідні взаємо
зв’язки з Центральною Європою автомобільними, залізничними шляхами та
через повітряні авіалінії.
Залізниця зв’язує Калущину з ІваноФранківськом та Львовом, де схо
дяться маршрути з Польщі, Угорщини, Білорусі, Росії та всіх куточків України.
Промисловий комплекс Калуського району представлений 5 підприєм
ствами, які працюють в хімічній, харчовій промисловості та з перероблення
сільськогосподарських продуктів, металургії і обробці металу, якими у 2007
році забезпечено випуск продукції на 2 365,3 млн грн. Зокрема, відзначилися
найбільше підприємство хімічної промисловості району та області ТОВ «Кар
патнафтохім»), ТОВ «Снєжка», ТОВ «Оріон», ТОВ «Європавікно».
В районі активно розвивається малий бізнес. В секторі малого підприєм
ництва у 2007 році діяло 1 441 індивідуальний підприємець без створення
юридичної особи та 131 мале підприємство. Представники малого бізнесу
працюють в галузі деревообробки, виробництва меблів, продукції з молока,
тротуарної плитки, пошиття одягу, надання транспортних, торговельних по
слуг та послуг громадського харчування.
Торговельна мережа регіону нараховує понад 310 об’єктів роздрібної
торгівлі та ресторанного господарства.
Сільське господарство — важливий напрямок в економіці Калуського району.
Загальна площа сільськогосподарських угідь, включаючи присадибні
ділянки, становить 39 078 га. Відповідно до природних умов сільське госпо
дарство придатне для вирощування кормових, овочевих, зернових, технічних
культур, заготівлі м’яса та молока. Наявність численних водойм (рік, ставків,
озер) сприяє розвитку рибного господарства.
В сільськогосподарському виробництві працюють 32 фермерські госпо
дарства та 1 товариство. У 2007 році господарствами всіх форм власності
оброблялось 21 тис. га землі. У 2007 році валове виробництво продукції
сільського господарства склало 162,1 млн грн.
Район має великі резерви та перспективи щодо залучення інвестицій у
виробничу і соціальну сфери. Станом на 01.01.2008 р. в економіку району
залучено 134,4 млн дол.США прямих іноземних інвестицій. Приріст до почат
ку року склав 462,8 %.

Державна адміністрація
Калуського району
77300, Івано-Франківська обл.,
м. Калуш, вул. Шевченка, 6,
тел./факс: (03472) 6-00-23,
тел.: (03472) 6-02-09.
E-mail: rda@kl.if.ua

Пам’ятник жертвам
сталінських репресій
в селищі Войнилів

Пам’ятник Іванові Франку
в с. Голинь

Церква Архістратига Михаїла УГКЦ
в с. СівкаКалуська
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Коломийський район
Перша літописна згадка про Коломийський район сягає 1241 року. Із 1939
року район перебував у складі СРСР, тоді ж було засновано Коломийський
район.
Коломийщина розташована на південному сході ІваноФранківської об
ласті. Межує з Тисменицьким, Тлумацьким, Городенківським, Снятинським,
Косівським і Надвірнянським районами. Загальна площа території району ста
новить 1 026,1 кв.км; кількість населених пунктів — 83, в т.ч. селищ — 3, сіл —
80; наявне населення краю налічує 102,338 осіб. Адміністративним, економ
ічним та культурним центром району є місто обласного підпорядкування Ко
ломия.
Рельєф району неоднорідний: є гориста місцевість, більшість територій
рівнинні. Надра краю багаті на природний газ, нафту, сірку, торф, джерела
мінеральної води. На Коломийщині різноманітний рослинний і тваринний світ,
зокрема, тут збереглося 6 видів рослин, які занесено до Червоної книги Украї
ни. В урочищі Княждвір знаходиться унікальний тисовий заповідник — най
більший у Європі. На його території діє Музей фауни і мінералів Карпат.
Основною водною артерією району є ріка Прут.
Клімат місцевості помірно континентальний, вологий, із відносно м’якою
зимою і помірно теплим літом.
Через район проходять автошляхи Стрий—Чернівці, Татарів—Кам’янець
Подільський; а також залізничні магістралі Чернівці—Львів і Тернопіль—Рахів.
Коломия здавна славилась як духовний центр Гуцульщини і Покуття. У
селах і селищах району зведено 54 споруди, цінні своїм стилем, способом
будівництва, використанням місцевих будівельних матеріалів.
В районі працює 10 промислових підприємств основного кола, серед яких
7 підприємств переробної галузі та одне підприємство добувної.
Зокрема, ПП «Гермес1», що в с. Сопові, за роки діяльності перетворило
ся з типового на сучасне високоефективне, конкурентоспроможне підприєм
ство, яке у своєму асортименті нараховує близько 90 видів ковбасних виробів,
м’ясних делікатесів та напівфабрикатів.
Основним видом діяльності ТОВ «Консерваторія», створеного на базі
ВАТ «Коломийський консервний завод» у червні 2002 року, є виробництво пло
доовочевих консервів.
За 2007 рік промислові підприємства виготовили продукції на суму 61,7
млн грн., що становить 100,6 % порівняно з відповідним періодом минулого

Церква Успіння Пресвятої
Богородиці (с. Лісний Хлібичин)
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року. В розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок
усіх джерел фінансування вкладено 26 716 тис. грн. інвестицій в основний
капітал. Фінансовий результат промислових підприємств становить 1,1 млн
грн. прибутку.
В районі є в наявності 66,7 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких 42,1
тис. га займає рілля. Посівні площі по всіх категоріях господарств складають
35,6 тис. га, в тому числі в агроформуваннях — 10,4 тис. га. Валове виробниц
тво зерна 2007 року склало 39,2 тис. т.
В агроформуваннях району нараховується 2 840 голів ВРХ, в тому числі
714 корів. Працюють 18 пунктів по штучному осіменінню тварин. Найуспішні
шими агроформуваннями району є: ТОВ «Корнич» (с. Королівка), ТОВ «Прут
Генетик» (с. Перерів), ФГ «Прометей» (с. Перерів), ЗАТ «Степан Мельничук»
(с. Турка), ПАФ «Вільна Україна» (с. Підгайчики).
На території району переробкою м’яса займаються 25 підприємств. Най
більша питома вага виробництва припадає на: ТОВ «Коломиям’ясо», ПП «Гер
мес1», ПП «Біос», КП «Виробничник», АФ «Прут», ВКЦ «Нива», приватні
підприємці Мацьків Г. І., Григорчук М. М., Ласійчук К. М.
У промисловість залучено 1 648,0 тис. грн. інвестицій в основний капітал.
Серед видів промислової діяльності 94,7 % усіх вкладень використано у пере
робній промисловості. В 2008 році прогнозується освоїти інвестицій в основ
ний капітал на суму 54 100 тис. грн. Залучені іноземні кошти спрямовувати
муться на реалізацію наступних потреб:
 інтенсифікацію робіт з пошуку та видобування мінеральносировинних
ресурсів (нафта, газ);
 легалізацію робочих місць і детінізацію економіки у підприємницьких
структурах;
 перехід промисловими підприємствами на альтернативні (енергозбері
гаючі) види опалення;
 стабілізацію соціального рівня населення за рахунок підвищення серед
ньомісячної зарплати працівників промислових підприємств.

Державна адміністрація
Коломийського району
78200, Івано-Франківська обл.,
м. Коломия, вул. Верещинського, 17,
тел.: (03433) 4-70-30, 4-70-31,
районна рада
тел.: (03433) 4-75-93.
E-mail: rda@yes.net.ua

Жнива на полях ТОВ «Корнич»

Костел бернардинів в смт Гвіздець
(1725 рік побудови)
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Косівський район
Косівщина була заселена з незапам’ятних часів. Найдавніші археологічні
знахідки на території району датуються ХХ тисячоліттям до Р.Х. (місцевість
Космач). Косів виник як село за часів ГалицькоВолинського князівства на
початку XIV ст., а як місто — в 1565 році. У гори людей приваблювала, між
іншим, наявність соляних джерел. Біля одного із них і з’явилося містечко Косів.
Тут щороку аж до 1938 року видобували 5—7 тис. т солі. Пізніше край потрапив
під владу Польщі (з кінця XIV ст.), потім Австрії (кінець XVIII ст.), згодом знову
Польщі (1918—1939 рр.), а з 1939 року був приєднаний до СРСР. Понад 600
років гуцули жили під чужоземним пануванням, але не змирилися з ним, збе
регли свою мову, побут, звичаї, мистецтво. Вони постійно боролися проти по
неволювачів. У XVI—XVIII ст. ця боротьба набула форми опришківського руху.
Найславетнішим його представником був Олекса Довбуш (XVIII ст.). Слава про
нього і дотепер живе на Гуцульщині.
Важливу роль в історії краю відіграли євреї, які займалися торгівлею, лих
варством, ремеслами. Саме на Косівщині виник хасидизм — одна з пошире
них течій іудаїзму.
Косівський район розташований на передгір’ї і низькогір’ї Покутських Кар
пат. Він займає територію площею 986 кв. км і налічує 45 населених пунктів.
Загальна кількість населення становить 88 526 чол.
Територія Косівського району розташована в межах двох підобластей
(рівнинної і гірськокарпатської) атлантикоконтинентальної області помірно
го поясу.
Територія неоднорідна за кліматичними показниками. Клімат краю харак
теризується надмірною вологістю, нестійкою весною, нежарким літом, теп
лою осінню та м’якою зимою і має чіткий бар’єрний (по відношенню до основ
них хребтів) і висотний кліматоутворюючі чинники.
Туристична галузь — одна із найбільш перспективних сфер економіки Ко
сівщини. Район має об’єктивні і вагомі передумови для її розвитку. З дев’яти
курортів обласного значення два знаходяться на Косівщині — це с. Шешори
та м. Косів. У районі успішно працюють 18 туристичнооздоровчих закладів, з
яких 4 готелі, 2 лікувальнооздоровчі комплекси, 2 санаторії, 52 садиби
сільського зеленого туризму. Рішенням 16ї сесії Косівської районної ради
третього демократичного скликання від 14.09.2001 року № 39016/2001 впер
ше була прийнята та затверджена Програма розвитку туризму Косівського
району, в якій передбачено видатки на її реалізацію.

Косівська районна школа мистецтв

236

Туристична база «Сокільське»
(головний корпус)

Станом на 01.01.2008 року в районі зареєстровано 4 740 фізичних і 769
юридичних осіб. У сфері малого бізнесу працює 230 підприємств. В районі
діє «Регіональна програма підтримки малого підприємництва в Косівському
районі на 2007—2008 роки». Промисловість району представляють 5
підприємств: МП «Левеня», МП «Тирлич», ПП «Звіробій», ПП «Інтекс», ПП
«Юніор». В структурі обсягів реалізованої продукції переважна частка при
падає на підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу,
тепла та води (82,2 %).
Косівський район, як один з гірських районів області має незначні площі
сільськогосподарських угідь — 39,6 тис. га або 44 % загальної його території,
з яких близько 30 % припадає на орні землі, 63,3 % — на пасовища та сіноко
си, 7,8 % — на багаторічні насадження. Виробництвом сільськогосподарської
продукції в основному займаються в індивідуальних господарствах населен
ня, а також 23 фермерських господарствах.
Пріоритетною є тваринницька галузь. В господарствах всіх категорій ут
римується 18 112 голів ВРХ. В рослинництві домінуючим є виробництво кор
мових культур та картоплі.
Медичне обслуговування населення здійснюють 267 лікарів та 811 осіб
середнього медичного персоналу.
Населення району обслуговує 50 бібліотек (45 у сільській місцевості), 49
закладів клубного типу (46 у сільській місцевості), 5 дитячих шкіл мистецтв.
Відповідно до Стратегії економічного та соціального розвитку Косівського
району до 2011 року, затвердженої рішенням сесії районної ради № 25610/2007
від 30.08.2007 р., основними стратегічними напрямками розвитку району є
підтримка малого та середнього бізнесу та розвиток туристичної індустрії.
В районі розроблена Стратегія випереджаючого розвитку Косівського ра
йону. В даній праці детально проаналізовано проблеми та протиріччя, які сто
ять на перешкоді розвитку Косівщини, розроблено шляхи та способи «Косі
вського прориву» через фізичне збереження та зміцнення української грома
ди Косівщини і національної культурної самобутності.
За 2007 рік освоєно капітальних інвестицій на суму 46 млн грн. Для поліпшення
інвестиційного іміджу району, створення сприятливого і стабільного інвести
ційного клімату, для забезпечення зростання надходжень інвестицій в еконо
міку в районі діє Програма розвитку інвестиційної діяльності на період
до 2011 року.

Державна адміністрація
Косівського району
78600, Івано-Франківська обл.,
м. Косів, майдан Незалежності, 11,
тел.: (03478) 2-10-42, 2-46-39

Музей мистецтва та побуту

Косівська
райдержадміністрація
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Надвірнянський район
Надвірнянський район розташований в південнозахідній та частково в
центральній частині ІваноФранківської області й займає площу в 129,3 тис. га.
На його території височіє гора Довбушанка (1 754 м н.р.м.), також милують
око величні ліси, швидкоплинні річки, хребти Українських Карпат (Скибові Гор
гани) та частково ПокутськоБуковинські та ВододільноВерховинські Карпа
ти.
Район багатий на корисні копалини: надра землі містять газ, нафту, мені
літові сланці, кухонну і калійну сіль, мінеральні води, наявні окремі прояви руд
таких металів, як залізо та марганець.
Однією з провідних галузей економіки району є промисловість. Найбіль
ше розвинена тут нафтогазохімічна промисловість. Одним з найпотужніших в
районі підприємств даної галузі є ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Нині це
підприємство випускає близько 30 видів продукції. Загалом, питома вага ВАТ
«Нафтохімік Прикарпаття» у загальнорайонному обсязі промислового вироб
ництва сягає 77 %. На сьогоднішній день в районі склався замкнений цикл
виробництва в нафтогазовій сфері: розвідувальнопошукові роботи—видобу
ток і переробка нафти та газу—їх транспортування. Значного досвіду в розві
дувальнопошукових роботах набуло спільне українськоамериканське
підприємство «Укркарпатойл», яке також веде промисловодослідну експлу
атацію розвіданих покладів вуглеводнів. У нафтогазовидобувній сфері чільне
місце займає НГВУ «Надвірнанафтогаз» ВАТ «Укрнафта». Порівняно недавно
управління ввело в експлуатацію Микуличинське та Південнопнівське нафтові
родовища.
64 % від площі району, тобто 827,2 кв.км вкриті лісом. Тому останнім ча
сом тут досить інтенсивно розвивається деревообробка. Останні декілька років
у даній сфері зберігається тенденція нарощування обсягів виробництва про
дукції та розширення її номенклатури. Провідними в деревообробці є ТОВ «ЛК
Інтерплит Надвірна», ЗАТ СП «ПроміньГаличина» та ТОВ «Серін». На цих
підприємствах встановлене найсучасніше обладнання та впроваджуються
новітні технології.
У Надвірнянському районі проводиться ефективна інвестиційна політика.
Перш за все, тут створили сприятливе для потенційних інвесторів норматив
ноправове поле, їм надаються деякі пільги та розкриваються перспективи
довгострокового співробітництва. В цілому розміри інвестицій в 2007 році скла
ли 293,8 млн грн.

Колиба «Зелена»
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Горганський хребет

Великі надії покладаються на проект будівництва готельноговідпочинко
вого комплексу в селі Бистриця, який зараз проходить експертизу на еколо
гічну безпеку. Коли цей ГВК поєднають з відомим туристичним комплексом
«Буковель» (що також передбачається проектом), тут одночасно зможуть відпо
чивати до 50 тис. людей.
Взагалі, для розвитку туризму район має великі можливості. Його меш
канці зберегли унікальні традиції, звичаї та обряди, вікові надбання культури.
Крім того, Надвірнянщина має близько 150 пам’яток різних епох — від доби
каменю, бронзи та Київської Русі до недавнього минулого. Зокрема, на околи
цях Добротова, Делятина, В. Майдану, Заріччя, Ланчина збереглися сліди
поселень кам’яної доби та бронзи, поблизу райцентру знаходиться визначна
пам’ятка часів давньоруської держави ХІІ—ХІІІ ст.ст. — Городище. Руїни
Пнівського замку є також цінною пам’яткою архітектури.
Зміцнення економіки району завдяки інтенсивному розвитку промисло
вості, сільського господарства, туризму сприяють розвитку інфраструктури
району, поліпшенню функціонування установ охорони здоров’я, освіти, куль
тури.
Так, районна рада затвердила програму «Шкільні меблі». Завдяки їй що
року оновлюється умеблювання двохтрьох класів. Крім того, усі 53 школи
району нині комп’ютеризовані. Тепер відшукують можливості підключення шкіл
до мережі Інтернет, а до штатного розкладу шкіл вводять посаду лаборанта
комп’ютерного класу, щоб вчителі й учні якомога ефективніше використову
вали електронну техніку.
Надвірнянщина — край підприємливих і працьовитих людей. Якщо рай
держадміністрація, районна рада, керівництво територіальних громад і на
далі спрямовуватимуть їх невичерпну енергію в потрібне русло, то невдовзі
край цей стане багатим і квітучим, а люди, які його населяють, заможними. В
цьому переконує те, що вже зроблено владою району на сьогоднішній день.

При в’їзді
в Надвірнянський район

Державна адміністрація
Надвірнянського району
78400, Івано-Франківська обл.,
м. Надвірна, майдан Шевченка, 33,
тел.: (03475) 2-23-82,
2-23-58, 2-50-47

ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття»

239

Рогатинський район
Достовірної дати про заснування Рогатина нема. Польський хроніст
М. Кроммер, каштелян рогатинського костьолу (1558—1562 рр.) у щоденнику
«Akta legonionis» згадує, що в 1200 р. в місті «був осідок архімандрита». Це, по
суті, одна з перших письмових згадок про Рогатин. Виходить, що існував він в
епоху князювання Ярослава Осмомисла. Можливо, місто Рогатин заснував
котрийсь із галицьких князів чи бояр. Є також припущення, що тут існувала
оселя, де виробляли у прадавні часи так звані «рогатини», тобто бойові соки
ри на довгих дручках, що дало привід для назви Рогатин. Є й легендарні пере
кази про заснування міста. В одному з них розповідається про те, як князь
Ярослав Осмомисл взяв із собою молоду вродливу, хоробру дружину на полю
вання. Та трапилося нещастя: в лісі дружина заблукала. У тривозі проходила
всю ніч, а ранком перед нею з’явився великий вогненної масті олень. Злякав
шись людини, він понісся лісовими хащами. Княгиня піднялася на коня і пом
чала туди, куди понісся олень. Раптом олень зник, але в цю мить зраділа
княгиня, бо побачила князя і дружинників. На місці, де княгиня побачила оле
ня, князь звелів побудувати терем. Навколо нього й виросло місто, назване
Рогатином.
Сьогодні на території Рогатинського району площею 815,7 кв.км Івано
Франківської області проживає 46,0 тис. осіб. Із загальної чисельності насе
лення 36,4 тис. чол. мешкає в сільській місцевості і 9,6 тис. чол. — у міській
місцевості. На території Рогатинського району розташовано 89 населених
пунктів, в т.ч. 1 місто та 1 селище міського типу.
Рогатинський район характеризується інтенсивним розвитком сільського
господарства, високим рівнем спеціалізації господарства з виробництва цук
рового буряка, зерна, м’яса, яєць.
Промисловий комплекс району представлений, в основному, підприєм
ствами обробної та харчової промисловості. Зокрема, ТОВ СП «Галпласт»
займається розливом мінеральних вод: природної лікувальностолової «Ро
гатинська» та природної столової «Рогатинська джерельна», безалкогольних
напоїв та оцту столового у пляшках ПЕТФ; в основу виробництва ТОВ «Еліпс»
входить виготовлення полімерної тари та упаковки для харчової і хімічної про
мисловості, крім того, підприємство займається утилізацією полімерних
відходів та переробкою вторинної сировини; ТОВ «СклоПак» виробляє скло
тару для парфумерної та харчової промисловості; ТОВ «Голд Дроп» — лідер у
виробництві засобів побутовоі хімії на ринку Украіни; основним видом діяль

Пам’ятник борцям за волю України.
Відкрито і освячено
в м. Рогатині 1999 року
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Пам’ятник славетній землячці
Насті Лісовській — Роксолані
в м. Рогатині

Костел св. Йосифа (Миколи)
і св. Анни в м. Рогатині
(1666 р.)

ності ПП «Струмок» є виробництво мяса і субпродуктів, мясних виробів, на
підприємстві також створено мережу роздрібної торгівлі; Районне споживче
товариство займається заготівельноторговельною діяльністю, громадським
харчуванням, виробництвом кондитерських та ковбасних виробів, має авто
транспортне підприємтво та цех з переробки деревини; ГВП «Бомир» Рога
тинського коопторгу займається роздрібною торгівлею продовольчих та про
мислових товарів (посуд), товарами господарського призначення, електро
товарами, побутовою технікою, будівельними матеріалами, металопрокатом,
інструментами, котлами для опалення та лакофарбною продукцією. Підприє
мства району випускають продукцію переважно з власної сировини.
У районі розвивається також видобування будівельних матеріалів (пісок,
глина, щебінь, будівельний і вапняковий камінь, вапно).
За 2007 рік обсяг промислового виробництва по району досяг 140,4 млн
грн. і зріс проти відповідного періоду минулого року на 42,7 %.
Підприємствами району поряд із реалізацією виробленої продукції на внут
рішньому ринку експортується продукція за межі держави (Угорщина, Молдо
ва, Польща, Росія, Словаччина тощо).
Обсяги експорту товарів району за 2007 рік склали 7 637,28 тис. дол.
США, що становить 177,0 % до відповідного періоду минулого року. Це, в ос
новному, готові харчові продукти (32,9 % від загального обсягу експорту), де
ревина та вироби з деревини (42 %), скловироби (16,5 %).

Пам’ятник полеглим воякам
Української Галицької армії
на міському цвинтарі

Державна адміністрація
Рогатинського району
77000, Івано-Франківська обл.,
м. Рогатин, вул. Галицька, 65,
тел.: (03435) 2-43-00.
E-mail: rda@rg.if.ua

Історичний корпус Української приватної гімназії
ім. Володимира Великого в м. Рогатині
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Рожнятівський район
Рожнятівський район (районний центр — селище міського типу Рожнятів)
утворено в 1940 році. Відомий Рожнятів з XII століття. Перше поселення Ста
ре село виникло в мальовничій долині річки Дуба. Перша згадка про поселен
ня саме під назвою Рожнятів відноситься до 1375 року. Вже на початку XV
століття на узвишші Рожнятова виріс добре укріплений, з товстими мурами,
замок. До стародавніх поселень Рожнятівщини належать також селища місько
го типу Брошнів Осада (XVI ст.), Перегінське (перша письмова згадка датуєть
ся 1292 р.), села Цінева (1636—37 рр.), Красне (1450 р.). Праісторичним се
лом науковці, історики, археологи вважають село Нижній Струтин.
Нинішня територія Рожнятівського району має свої архітектурні традиції.
Невід’ємною частиною населених пунктів є культові споруди — храми у виг
ляді архітектурних домінантів, об’єднаних у єдиний комплекс живописно роз
ташованих сільських осель. Будуючи храми, народні умільці втілювали в них
працю багатьох поколінь.
Рожнятівський район розташований в західній частині ІваноФранківської
області, займаючи південносхідну частину Карпатських Бескидів, частину
Горган і більшу частину басейну Лімницької долини.
Район межує з Долинським, Калуським і Богородчанським районами Івано
Франківської області, а по гірському хребту в південнозахідному напрямку із
Закарпатською областю. В гірській частині району знаходяться такі вершини
Карпат: Сивуля (1 818 м н.р.м.), Ігровець (1 804 м н.р.м.), Грофа (1 748 м
н.р.м.). Враховуючи специфіку передгірського району, клімат Рожнятівщини
помірно континентальний.
Територія району займає площу 130,5 тис. га. Кількість населених пунктів
становить 51 одиницю. Населення району складає 73,8 тис. осіб.
Промисловий комплекс Рожнятівського району представлений в основ
ному підприємствами обробної промисловості. В структурі переважає дере
вообробна продукція, целюлозновидавнича справа та продукція нафтохіміч
ної промисловості.
Ефективно працюють Брошнівська філія ТОВ «КроноУкраїна» (створено
із залученням інвестицій швейцарського холдингу «Кроногруп»), ТОВ «Центр
будівельних матеріалів «Осмолода» (одне з провідних деревообробних
підприємств), СП «Памібро» (розширюється виробництво мішка), ЗАТ «Полі
ком», ПП «Сивуля», ПП «Роман», ТОВ «Лісова компанія «Осмолода», МПП
«Таля».

Хрест тверезості
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Резиденція українських грекокатолицьких
митрополитів «Кедрові палати»

Основними видами продукції, які виробляють промислові підприємства
району, є: плита деревостружкова, плита ламінована, столярні вироби
(двері, вікна), меблі офісні і для умеблювання житлових приміщень, полі
графічна продукція, мішки паперові, нафта сира, вироби з пластмас, хлібо
булочні та макаронні вироби, м’ясо, ковбасні вироби, мінеральні та газо
вані води.
Площа земель сільськогосподарського призначення району займає 29 %
від всієї території району, рілля — 12 % до території району. Враховуючи спе
цифіку передгірського району, сільськогосподарські підприємства обробля
ють до 3 % ріллі, і 97 % знаходиться в обробітку населення.
Найбільшу питому вагу в структурі посівних площ становлять кормові куль
тури, зокрема однорічні й багаторічні трави, а також картопля, яка займає
31 % у структурі посівів.
На сьогоднішній день в переробній галузі ефективно працюють ТОВ «Аг
рокомпанія «Копійка», ТОВ «Ганц», ВАТ «Підгір’я», ПП «Добробут», ПП «Кро
на», ТВП «Молокозавод «Карпати».
Розвиток малого підприємництва в районі здійснюється двома шляхами:
через формування існуючих підприємств в малі та шляхом створення нових
самостійних підприємницьких структур. В галузевому розрізі найбільше фор
мувань малого бізнесу працюють: у сфері торгівлі та громадського харчуван
ня — 26 %, в сфері промислового виробництва — 36 %, у галузі лісового гос
подарства та сільському господарстві — 17 %, в будівництві — 5,3 %.
Стратегічним напрямком розвитку регіону є розвиток туристичнорекре
аційної індустрії в умовах природозаповідної території.
Туристична галузь набуває дедалі більшого значення для розвитку еконо
міки та соціальної сфери району, є важливим чинником стабільного й динамі
чного збільшення надходжень до бюджету.
Основними напрямками розвитку галузі є:
 створення цікавої та унікальної туристичної пропозиції на основі потенці
алу району;
 розвиток мережі сільського зеленого туризму, санаторіїв, будинків і баз
постійного відпочинку та системи комерційного гірськолижного зимового ту
ризму;
 охорона навколишнього середовища і збереження історикокультурної
спадщини.

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

Державна адміністрація
Рожнятівського району
77600, Івано-Франківська обл.,
смт Рожнятів, вул. Шкільна, 1,
тел.: (03474) 2-05-45,
2-13-85, 2-04-87.
E-mail: rda@rozh.if.ua

Лікувальнооздоровчий
санаторій «Ясень»
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Снятинський район
Снятинський район розташований у південносхідній частині ІваноФран
ківської області. 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 правого боку по кордону з Вижницьким районом Чернівецької об
ласті пливе оспіваний в народних піснях і легендах Черемош. Через район
протікають також річкипритоки Прута: Рибниця, Дубовець, Турка, Чернявка,
Лукач, Белелуйка, Потічок. Лівобережна Снятинщина — це поля, на крутосхи
лах водних артерій розкинулися невеликі лісихащі, пасовища, а в заплавах
річок і потоків — луги, левади, сінокоси. Ця частина Покуття є житницею Сня
тинщини. Західна територія району більш рівнинна, а східна — горбиста.
Площа району становить 0,6 тис. кв.м. Чисельність населення — 66,9
тис. осіб; густота населення — 112 осіб на кв.км. І в міській, і в сільській
місцевості відбуваються негативні процеси, що впливають на зменшення чи
сельності в місті та сільській місцевості, — як міграційний відплив, так і при
родне скорочення.
Позитивна тенденція зростання продовжується у промисловості. При
прогнозованих темпах росту 106 % промисловими підприємствами району в
2007 році випущено товарної продукції в сумі 135,4 млн грн., що становить
115,8 % до відповідного періоду минулого року. Ріст обсягів промислового
виробництва забезпечили: Залучанський спиртзавод (153,6 %), ТОВ «Птахо
фабрика «СнятинськаНова» (128,2 %), ЗАТ «Снятинський цегельний завод»
(113,6 %).
Найбільш розвинутими галузями виробництва Снятинщини є промис
ловість, будівництво, пасажирські перевезення, виробництво цукрових буряків.
Під урожай 2007 року сільськогосподарськими товаровиробниками засія
но сільськогосподарські культури на площі 29,3 тис. га, в тому числі агрофор
муваннями 8,4 тис. га, в індивідуальному секторі — 20,9 тис га. Площа неза
сіяних земель по району склала 6 848 га, в тому числі по агроформуваннях
2 887 га.
В 2007 році господарства району залучили у виробництво сільськогоспо
дарської продукції орні землі, які на протязі останніх років не оброблялися.
В ході програми реформування аграрного сектора утворилося 59 селянсь
кофермерських господарств. Укладено 11 820 договорів оренди земельних
часток (паїв) з агроформуваннями на площу 11 997,32 га, в тому числі згідно
державних актів 9 857,68 га.

Стелла
«Історичні постаті Снятинщини»
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Будівля магістрату

У тому ж році ТОВ «ЛандрасСтецеви» присвоєно статус племрепродук
тора з вирощування племінного свинопоголів’я.
З метою забезпечення комплексності та дієвості регіональної політики
щодо розвитку підприємництва в районі реалізується Програма підтримки
малого підприємництва на 2007—2008 роки, затверджена рішенням районної
ради від 21.12.2006 року. Протягом року державним реєстратором зареєст
ровано 484 СПД фізичні особи та 11 юридичних осіб. Всього станом на
01.01.2008 р. до Державного реєстру включено 229 юридичних формування
малого бізнесу. Удосконалюється робота Дозвільного центру.
З початку інвестування станом на 01.01.2008 р. в економіку району залу
чено 1 126,04 тис. дол. США іноземних інвестицій. Темп зростання обсягу
прямих іноземних інвестицій до початку року становить 142,6 %.
За рахунок іноземного капіталу реалізовуються інвестиційні проекти в ТОВ
«Карпатське пір’я», ТОВ «Техноліс», на підприємстві споживчої кооперації Сте
цівського СТ «Мегацентр», ПП «Солідо», ТОВ «Версаль», ТОВ «Холтана».
Галузь туризму — одна із перспективних сфер економіки Снятинського
району.
Снятин і Снятинщина першими зустрічають гостей і останніми проща
ються з ними на кордоні Галичини й Буковини. Для транзитних туристів част
ково створений дорожній сервіс, який належить привести до світових стан
дартів і доповнити реставрацією придорожніх споруд, виставленням малих
архітектурних форм в регіональному стилі, збереженням декількох будинків у
старому стилі.
Через весь район проходить залізнична вітка Львів—Чернівці, є 7 заліз
ничних станцій, серед них Снятинська і Заболотівська обладнані всіма необ
хідними вантажнотранспортними територіями, де є можливість обробки ван
тажів будьякої категорії із залученням до цього козлових кранів.
Мережа автомобільних доріг загального користування в районі складає
293,5 км. Через район проходять такі автомобільні траси: державна регіо
нальна Стрий—Чернівці протяжністю 30,5 км та місцеві територіальні Сня
тин—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.

Державна адміністрація
Снятинського району
78300, Івано-Франківська обл.,
м. Снятин, пл. Незалежності,1,
тел./факс: (03476) 2-14-66,
тел.: ( 03476 ) 2-50-35, 2-50-52

Снятинська
районна поліклініка

Снятинська центральна
районна бібліотека
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Тисменицький район
Тисменицький район розташований в центрі ІваноФранківщини. Він утво
рений 6 грудня 1966 року і до 1984 року мав назву ІваноФранківський.
На берегах річок Стримби і Ворони розміщений районний центр — древнє,
з неповторним колоритом і власною ментальністю місто Тисмениця.
У складі району також перебувають 48 сіл та 2 селища. Кожен населений
пункт — це своя історія, культура, побут, звичаї й традиції, що передаються з
покоління в покоління. Площа території району — 731 кв.км.
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.
Тисменицький район гордиться багатьма славетними людьми. Так, одним
із найвизначніших політичних діячів Галичини кінця ХІХ і першої половини ХХ
століть, першим головою уряду ЗУНР був Кость Левицький, уродженець м. Тис
мениця. Уродженцем району є також український письменник, живописець, дру
кар і видавець, церковний діяч, засновник Манявського скиту Йов Княгиниць
кий. Його іменем названо дитячу школу мистецтв у Тисмениці. Український
поет, перекладач, лексикограф, друкар, автор першого друкованого українського
словника «Лексикон словеноруський» — уродженець селища Єзупіль Памва
Беринда. Український історик, етнограф, педагог, доктор філософії, автор
«Історії скиту Манявського» — Юліан Целевич, родом із с. Павлівка. Відомий
український письменник, редактор журналу «Дзвін» Роман Федорів є уроджен
цем с. Братківці. Цікавим є той факт, що батько відомого в усьому світі психо
аналітика Зигмунда Фройда тісно пов’язаний із Тисменицею.
Славиться Тисмениччина і духовнопаломницькими місцями.
Так, вже багато століть поспіль, ще за часів Данила Галицького, своєю
святістю прославилася Погоня. А в XVII ст. на місці чудотворних об’явлень
Матері Божої виник монастир. На межі Єзуполя і Сільця є одне зі священних
для галичан місць — Духова криниця. Вода із цього джерела має цілющу силу.
У 2002 році між Тисменицьким районом і ґміною Стшельце Опольскє
(Польща) підписано угоду про партнерство і співпрацю. З того часу між ними
щорічно відбувається обмін делегаціями із різних сфер.
Економіка району представлена широким спектром галузей матеріаль
нотехнічного виробництва.
Провідною є промисловість. Район спеціалізується на виробництві буді
вельних матеріалів (флагман будівельної індустрії на Прикарпатті — ВАТ «Івано

Статуя АнгелаХоронителя
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Церква Пресвятої Богородиці
у місті Тисмениця

Франківськцемент», ТОВ «Керамікбудсервіс»), товарів хімічної промисловості
(ЗАТ ТОС «Фірма «Барва»), вирощуванні та переробці сільськогосподарської
продукції тощо.
Легка промисловість району представлена наступними підприємствами:
ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця» та СП «Тикаферлюкс». Торгові марки хутро
виків Тисмениці високо оцінені по всій Україні й далеко за її межами. Це черго
вий раз доводить, що візитною карткою міста та району незмінно залишаєть
ся кушнірське ремесло.
Мальовнича природа, родюча земля, пам’ятки історії та культури, вигідне
географічне розташування роблять Тисмениччину районом з надзвичайним
економічним потенціалом.
За січеньвересень 2008 р. темп росту обсягів промислового виробни
цтва склав 105,3 % до відповідного періоду минулого року. Обсяги виробни
цтва промислової продукції в порівнянних цінах становлять 584,65 млн грн.
Зовнішньоторговельний оборот району за січеньлипень 2008 року складає
88,6 млн дол. США, що становить 140,7 % у порівнянні з відповідним періодом
минулого року. Обсяги експорту збільшилися на 30,0 %, імпорту — на 50,4 %.
У районі сприятливий клімат для інвестиційної діяльності.
Так, за січеньчервень 2007 року вкладено 326,584 млн грн. капітальних
інвестицій. У січнічервні 2008 р. приріст прямих іноземних інвестицій склав
1,9 млн дол. США проти 1,0 млн дол. США у січнічервні 2007 р. Приріст пря
мих іноземних інвестицій до початку 2008 р. дорівнював 1 855,1 тис. дол. США.
За січеньвересень 2008 р. у бюджет району поступило доходів загально
го фонду в сумі 25 930,7 тис. грн. при уточненому плані 24 559,6 тис. грн., що
становить 105,6 %.
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівни
ка, зайнятого в економіці, у січнісерпні 2008 р. становила 1 521,76 грн., або
на 31,1 % перевищила рівень відповідного періоду минулого року, в тому числі:
у галузі промисловості — 1 774,88 грн. (темп росту до січнячервня 2007 р. —
124,2 %), у сільському господарстві — 1 316,61 грн. (144,5 %), фінансова
діяльність — 1 434,82 грн. (159,1 %), у будівництві — 1 380,10 грн. (123,9 %).
Темп зростання реальної заробітної плати за січеньлипень 2008 р. до відпо
відного періоду попереднього року склав 104,4 %.

Державна адміністрація
Тисменицького району
77400, Івано-Франківська обл.,
м. Тисмениця, вул. Галицька, 17,
тел.: (03436) 2-10-64, 2-13-56

Народний дім у місті Тисмениця

ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця»
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Тлумацький район
Тлумацький район розміщений на сході ІваноФранківської області. Вся
територія району площею 683,5 кв.км знаходиться у середніх широтах, по
мірно кліматичного поясу. Населення складає 50,2 тис. чол., при чому міське
— 12,1 тис. чол., сільське — 38,1 тис. чол.
Кількість населених пунктів становить 59, в тому числі: міст — 1, селищ —
1, сіл — 57. Середня чисельність одного населеного пункту — 854 чол.
Тлумач — місто районного підпорядкування, районний центр, розташова
ний на березі річки Тлумачик, за 25 км від обласного центру та залізничної
станції ІваноФранківськ. Тлумач належить до числа древніх міст Прикарпат
тя. Перша письмова згадка про поселення Товмач (Тлумач польською мовою)
відноситься до початку ХІІІ століття. У 1448 році Тлумачу було надано магде
бурзьке право, а 1511 року королівським указом — право міжнародного що
річного ярмарку 25 листопада і щотижневого — кожної середи.
Межі району на північному сході звиваються меандрами Дністра. Даним
природним рубежем проходить межа з Монастириським і Бучацьким района
ми Тернопільської області. На сході район межує з Городенківським, на півден
ному заході і півдні — з Коломийським, а на заході — з Тисменицьким района
ми. Найбільша протяжність району з півночі на південь становить 45 км, а із
заходу на схід — 30 км. Територію Тлумаччини перетинають автомобільні шля
хи, з яких декілька головних: Львів—Рогатин—Галич—Тисмениця—Тлумач—
Городенка, Тисмениця—Монастириськ—Бучач. Із Тлумача відгалужується
шлях, що веде прямо на схід до Дністра в с. Долину, а з Озерян через Хотимир
і Обертин до Коломиї. Крім того, наявна ціла мережа інших доріг між селами,
більшість з яких цілком чи частково мають тверде покриття.
Територія району — це хвиляста рівнина, на якій виділяються три при
родні райони: ГостівськоОбертинська рівнина, БистрицькоТлумацька та Оле
шанська височини.
На території Тлумацького району зустрічаються корисні копалини осадово
го походження. Переважаючим видом викопної сировини є будівельні матеріа
ли. Особливості геологічної будови території району дають підстави сподіватись
на наявність в долині р. Чорнява (села Жуків, Гончарів та смт Обертин) значних
покладів природного газу.
Загальна довжина рік району становить 385 км. Головною річковою арте
рією є Дністер, довжина якої в межах району 82 км. Річка Дністер з її екзотич
ними берегами дозволяють розвивати водний туризм.

Адмінбудинок органів
районної влади у м. Тлумачі
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Районний Народний дім
у м. Тлумач
(пам’ятка архітектури)

У надрах Тлумацького району наявні мінералізовані підземні води (с. Жуків
та смт Обертин).
Клімат району помірно континентальний з різновидними мікрокліматич
ними зонами. У літній період сприятливий для організації всіх видів літнього
відпочинку і туризму. Найбільш сприятливим місцем для розміщення оздо
ровчих закладів є долина р. Дністер. Агрокліматичні умови району сприятливі
для розвитку сільськогосподарського виробництва.
Висока питома вага сільськогосподарських угідь в структурі земельних
угідь обумовила аграрну спрямованість народного господарства Тлумаччини.
В районі нараховується 30 приватних агрофірм та 38 селянськофермерсь
ких господарств. У 2007 році утворено два нових агроформування із залучен
ням іноземних інвестицій: ТОВ «ШтернАгро» та ДП «Аско Аграр», які займа
ються вирощуванням зернових, ріпаку, кукурудзи на зерно та цукрового буряка.
За 2007 рік до бюджетів всіх рівнів за оренду земельних ділянок поступило
коштів на суму 265,2 тис. грн.
Промисловий комплекс Тлумацького району презентують сім
підприємств із питомим внеском в обсяги виробництва: філія «Тлумачмо
локо» ПП «Альма Віта» — 41,4 %, РВК «Злагода» — 3,0 %, ТОВ «Промбуд
сервіс» — 15,4 %, ТКП «Прикарпаття» — 4,5 %, ЗАТ «Тлумачбудіндустрія» —
4,9 %, ПП «Армалит» — 1,5 %, Тлумацький РЕМ — 29,3 %.
Торгова мережа району складається із підприємств приватного сектору
та закладів торгівлі районного споживчого товариства. Загальна кількість
об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства становить 414 оди
ниць, з них 76,6 % об’єкти роздрібної торгівлі, 19,6 % — об’єкти ресторанного
господарства, 3,9 % — аптечні заклади.
Дохідна частина бюджету за 2007 рік по власних доходах виконана на
122,2 % до уточненого плану 102,6%.
У 2004 році сесія районної ради прийняла Стратегію економічного та
соціального розвитку Тлумацького району до 2015 року, над розробкою якої
працювали керівники та спеціалісти управлінь і відділів райдержадмініст
рації, провідні науковці ІваноФранківського національного технічного уні
верситету нафти і газу, спеціалісти регіонального Агентства економічного
розвитку. В 2008 р. втілюється другий етап Стратегії, метою якого є поступо
вий перехід до застосування сучасних технологій та досягнень суспільного
розвитку.

Оранка цілини
ДП «АХО» ТОВ «АскоАграр»
(с. Кутище)

Державна адміністрація
Тлумацького району
78000, Івано-Франківська обл.,
м. Тлумач, вул. Макуха, 12,
тел./факс: (03479) 2-16-40,
тел.: (03479) 2-16-40,
2-22-80, 2-15-88.
E-mail: R79rda2@if.ukrtel.net

Мальовничі краєвиди
Дністровського каньйону в с. Буківна
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ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА
В ЦИФРАХ

1. ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ
ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1. Адміністративно-територіальний поділ
Обласний центр — м. ІваноФранківськ
(222,5 тис. осіб наявного населення).
Територія — 13,9 тис. кв.км (2,3 % площі території України).
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1.2. Геополітична характеристика
ІваноФранківська область (до 9 листопада 1962 року — Станіславська)
розташована на південному заході України, займає північносхідну частину
Українських Карпат, Прикарпаття та частково Опілля.
Область утворена 4 грудня 1939 року.
До складу області входять 14 районів, 5 міст обласного значення і 477
сільських рад, яким підпорядковуються 765 сільських населених пунктів. Су
купна територія області складає 13,9 тис. кв.км, густота населення — 99 осіб
на кв.км.
Згідно Постанов Кабінету Міністрів України за № 647 від 11.08.1995 р.,
№ 398 від 03.04.1996 р., № 47 від 24.01.2001 р. і № 1 430 від 28.10.2004 р.
238ми населеним пунктам області надано статус гірських.
Населення ІваноФранківського регіону становить 1 382,6 тис. осіб (на
явне населення на 1 січня 2008 року).
Крайні точки: на півночі — с. Виспа, Рогатинський район; на півдні — с. Голо
шина, Верховинський район; на заході — с. Сенечів, Долинський район; на
сході — с. Городниця, Городенківський район.
Область межує: на південному заході із Закарпатською областю, на за
ході і півночі зі Львівською областю, на північному сході з Тернопільською об
ластю, на південному сході з Чернівецькою областю. Південна частина об
ласті межує з Румунією.
Клімат регіону помірно континентальний з яскраво вираженою вертикаль
ною зональністю. У Придністров’ї і Прикарпатті зима м’яка, літо тепле, весна
дощова, пересічна температура у січні 5,1 0С, в липні +18,8 0С, кількість опадів —
500—800 мм на рік. У Карпатах зима довша і більш сувора, літо прохолодне,
опадів випадає 800—1 100 мм на рік.

Найбільшими річками області є Дністер і його притоки (Бистриця, Гнила
Липа, Лімниця, Луква, Свірж, Свіча, Сівка) та Прут і його притоки (Люча, Пістинь
ка, Рибниця, Черемош).
Найбільші гірські вершини: Говерла — 2 061 м, Ребра — 2 001 м, ПіпІван —
1 936 м, Сивуля — 1 836 м.
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1.3. Землі області1

1

За даними головного управління
земельних ресурсів.

1.4. Заповідники та природні національні парки

1.5. Основні соціально-економічні показники
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2
Включаючи обсяги послуг, наданих бюджетними
установами

1.6. Валовий регіональний продукт

1.7. Індекси фізичного обсягу випуску та валової доданої вартості
(у порівнянних цінах; у відсотках до попереднього року)
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3

Попередні дані.

4
Без найманих працівників статистично малих
підприємств та зайнятих у громадянпідприємців.
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5

Див. виноску до табл. 3.2.
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6

На кінець 2000, 2005, 2006, 2007 рр.
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7

З 2002 р.змінився період, за який подається
статистична звітність: 2001/02 р. означає 12
місяців (з 1 жовтня 2001 р. по 30 вересня 2002 р.)
тощо.

8

У місяць максимального розгортання.

9

Особи, оздоровлені протягом тривалого часу
та 1—2 дні.
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10
Згідно із Законом України «Про державну
статистику» інформація конфіденційна
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11

Включено підприємства, що впроваджували
організаційні і маркетингові інновації.
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12

Згідно із Законом України «Про державну
статистику», інформація конфіденційна

(у відсотках до загального обсягу)
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