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The third edition of the reference almanac «Business IvanoFrankivsk Region» continues a series of ranking publications
representing the region at the national and international levels.
This is the program of region evaluation and promotion that aims
at developing cooperation and investment processes.
This is the ﬁrst Ukrainian-English bilingual edition of the project,
published as a modern periodical.
Introductory chapters prepared by leading scientists contain
the materials about the history of the land – «Honouring Danylo
Halytskyy», describing the land as an integral part of Slavic Ukraine.
The chapter «History and Present of Religious Life in Precarpathia»
tells about a wide range of religions of the region in the past and
at present.
At its 83th plenary meeting UN General Assembly declared the
year of 2011 the International Year of Forests. The third part of the
book is devoted to the forest topic – «Forestry of the Ukrainian
Carpathians: Realities and Prospects», which raises the subject
of forest management, reforestation, extremely relevant to the
Carpathians, almost half of which are covered with forests.
The ranking sections present the top of region businesses,
showing their self-suﬃcience and progress. They include «Rankeg
Organizations and Enterprise ranking». This is the evaluation of the
best representatives based on the independent monitoring.
The territorial division of the region is presented in the
chapter «Cities and districts» in the aspect of economic and social
development. Statistical, data complete the book and provide the
information on the region activity over the years.
This is an interesting and entertaining book for investors
looking for partners, for visitors of the unforgettable Carpathians.

Третій випуск презентаційного альманаху «Ділова ІваноФранківщина» продовжує серію рейтингових видань, що представляють область на загальноукраїнському, міжнародному
рівнях як програма оцінки та популяризації краю з метою розвитку співпраці та залучення інвестицій.
Це перший двомовний українсько-англійський випуск альманаху, що виходить як періодичне видання сучасного часопису.
Вступні частини викладені провідними науковцями, містять
матеріали з історії краю – «Вшанування пам’яті Данила Галицького», що описує край невід’ємною частиною великослов’янської
України. Розділ «Історія та сучасність релігійного життя Прикарпаття» повідає про широкий спектр релігій в минулому та
сьогоденні.
Генеральна Асамблея ООН на 83 пленарному засіданні
оголосила 2011 рік Міжнародним роком лісів. Темі лісу присвячений третій економічний розділ – «Лісове господарство
Українських Карпат: реалії і перспективи», що піднімає тематику лісогосподарства, лісокористування та лісовідновлення, –
надзвичайно актуальну для Прикарпаття, майже половина якого зайнята лісами.
Рейтингові розділи репрезентують широкому загалу цвіт ділового життя краю, що показує його самодостатнім та прогресуючим. Це відзнака кращих в галузях на основі незалежного
моніторингу.
Область територіально представлена розділом «Міста та
райони» в аспекті економічного та соціального розвитку. «Коротка економічна довідка» завершує альманах як єдине ціле та
подає результати діяльності краю за останні роки.
Цікава пізнавальна книга для потенційних інвесторів у пошуку партнерів, гостей краю на згадку про незабутнє Прикарпаття та краян для пізнання рідного.

РВ «Ділова Івано-Франківщина»
ІSBN 966-96659-1-4
2011 р.
Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої
продукції № 26 серія ІФ
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія ІФ № 580-126 ПР
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Шановні краяни та гості Прикарпаття!

Dear compatriots and guests of Precarpathia!
I sincerely welcome the birth of the third edition of the ranking
almanac «Business Ivano-Frankivsk Region», which represents
the current socio-economic progress of Precarpathia, contains
scientiﬁc, historical and cultural materials, shapes public opinion
about the business qualities of the people of Precarpathia.
In particular, this issue is dominated by the forest theme, as
2011 has been announced by the United Nations Organization as
the International Year of the Forest.
For the economy of Precarpathia the development of forestry
and reforestation is extremely important, as almost half of the area
of the region is covered by forests.
So I wish the authors of the project, publishers and readers
of «Business Ivano-Frankivsk Region», which is aimed at the
development of international cooperation and investment, not to
stop on the current achievements.
I wish you all creative success, ﬁnancial prosperity and good
results in our common goal – promotion and development of the
Carpathian region.

Yours sincerely,
Head of the Ivano-Frankivsk Region
Governor
Mykhailo Vyshyvanyuk
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Щиро вітаю народження третього рейтингового видання
презентаційного альманаху області «Ділова Івано-Франківщина», що репрезентує сучасний соціально-економічний поступ
Прикарпаття, містить наукові, історичні, культурологічні матеріали, формує громадську думку про ділові якості прикарпатців.
Зокрема, у цьому випуску домінує тема лісу, оскільки 2011-й
оголошений Організацією Об’єднаних Націй Міжнародним роком лісу.
Для економіки Прикарпаття надзвичайно важливим є розвиток лісокористування та лісовідновлення, адже майже половина території області вкрита лісами.
То ж бажаю авторам проекту, видавцям та читачам «Ділової
Івано-Франківщини», яка за своїм змістом націлена на розвиток
міжнародної співпраці, на залучення інвестицій, не зупинятись
на досягнутому.
Зичу всім подальших творчих успіхів, фінансових гараздів і
результативності у добрій спільній справі – промоції та розвитку Карпатського регіону.

З повагою,
Голова Івано-Франківської обласної
державної адміністрації
Михайло Вишиванюк

Щиро вітаю Вас на сторінках презентаційного
альманаху «Ділова Івано-Франківщина»!

I welcome you on pages of presentation almanac
«Business Ivano-Frankivsk Region»!
I am sure that this publication will help you to ﬁnd useful
information about Precarpathia and its people whose daily work
makes our region a place, where it is pleasant, easy and comfortable
to live and work.
The Ivano-Frankivsk region, with its recreational opportunities
has since long become attractive to the successful development
of tourism. Closely combining the advanced industrial and
technological potential with its unique nature, culture and art,
Precarpathia is a famous place for business meetings, visits, forums,
exhibitions, symposiums and conferences.
Its location near the borders of Central and Southeastern Europe
at the crossroads of international transit roads, rail and airways
encourages the successful development of foreign economic
activity. Availability of the production base and skilled employees,
as well as high production standards attract attention of many
domestic and foreign entrepreneurs. Business partners of IvanoFrankivsk companies come from diﬀerent countries of the world.
We hope that the «Business Ivano-Frankivsk Region» will
become a successful step for the promotion of Precarpathia as a
powerful industrial, cultural, and tourist region of Europe, and with
the help of this almanac you can ﬁnd reliable business partners.

Head
of the Ivano-Frankivsk Regional Council
Oleksandr Sych

Впевнений, що це видання допоможе Вам знайти корисну
інформацію про Прикарпаття та людей, які своєю щоденною
працею перетворюють його на край, де приємно, легко і зручно жити та працювати.
Івано-Франківська область з її рекреаційними можливостями вже давно стала привабливою для успішного розвитку туризму. Тісно поєднуючи розвинутий промисловий та науковотехнічний потенціали з унікальною природою, культурою та
мистецтвом, Прикарпаття стає відомим місцем для ділових зустрічей, візитів, форумів, виставок, симпозіумів, конференцій.
Розташування поблизу кордонів країн Центральної та Південно-Східної Європи на перетині транзитних міжнародних
автомобільних, залізничних та авіаційних шляхів сприяє успішному розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Наявність виробничої бази та кваліфікованих працівників, висока культура
виробництва привертають увагу широких кіл вітчизняних та
зарубіжних підприємців. Партнерами підприємств Івано-Франківщини є компанії з багатьох країн світу.
Сподіваємося, що «Ділова Івано-Франківщина» стане успішним кроком для пропагування Прикарпаття як потужного промислового, культурного, туристичного регіону Європи і з допомогою цього альманаху ви зможете знайти надійних партнерів
у ділових стосунках.

Голова
Івано-Франківської обласної ради
Олександр Сич
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Шановні мешканці, гості Івано-Франківщини!

Dear residents and guests of Ivano-Frankivsk!
The city of Ivano-Frankivsk is not only an administrative, but
also a business center of Precarpathia. This is where the main
business resources are concentrated and paths of many business
people cross.
On the pages of this edition you will ﬁnd valuable information
that is essential for business people planning to start or already
running their companies in the Ivano-Frankivsk region. Perhaps,
with the help of this business ranking publication you will ﬁnd
partners for joint activities.
Informing about the potential of the business environment
and favorable conditions for business activities is one of the most
important preconditions for creating the ground for successful
investments. The city of Ivano-Frankivsk today is highly attractive
for investments, since quite comfortable working conditions have
been created for investors. The available investment oﬀers and
opportunities for further development, make the investment
potential of the city extremely high for both domestic and foreign
investors.
It should also be noted that an important component of
investment attractiveness and favorable business environment is
the support of government at all levels. As a mayor, I have already
mentioned and still maintain that my door is always open for
investors and business people who want to work and develop the
economy of Ivano-Frankivsk.
Welcome to cooperation!

Sincerely yours,
the city mayor
Victor Anushkevychus
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Місто Івано-Франківськ є не лише адміністративним, але й
діловим центром Прикарпаття. Саме тут сконцентровані основні ділові ресурси та перетинаються шляхи безлічі ділових людей.
На сторінках цього видання ви знайдете багато цікавої інформації, яка вкрай необхідна діловим людям, що планують
розпочати чи вже успішно провадять бізнес в місті Івано-Франківську та області. Можливо, саме за допомогою цього ділового
рейтингового видання Ви знайдете партнерів для спільної діяльності.
Поширення інформації про потенціал ділового середовища
та сприятливі умови для ведення бізнесу є однією з найбільш
важливих передумов створення ґрунту для успішного інвестування. Місто Івано-Франківськ сьогодні має високу інвестиційну привабливість, адже для інвесторів створено досить
комфортні умови роботи. Наявні інвестиційні пропозиції та
можливості подальшого розвитку роблять його інвестиційний
потенціал надзвичайно високим як для внутрішнього, так і для
іноземного інвестора.
Варто також відзначити, що важливою складовою інвестиційної привабливості та сприятливого ділового середовища є
сприяння влади на всіх рівнях. Як міський голова, я казав раніше і дотепер стверджую, що мої двері завжди відкриті для інвесторів та ділових людей, які бажають працювати та розвивати
економіку Івано-Франківська.
Запрошую до співпраці!

З повагою,
міський голова
Віктор Анушкевичус

Шановні партнери та гості Прикарпаття!

Dear partners and guests of Precarpathia!
The third edition of the presentation almanac «Business of
Ivano-Frankivsk region» has become a long-awaited event in
Precarpathia.
For more than ﬁve years the publication represents Precarpathia
as a self-suﬃcient area of Ukraine, a region that is developing and
welcoming to work and leisure.
The publication is distributed in nearly 40 countries. For the
ﬁrst time it appears in two languages, Ukrainian and English,
making it available to international partners and signiﬁcantly
expanding the categories of readers. Bilingualism testiﬁes
about international and global prospects of the region as part
of the world community. For the ﬁrst time the book has been
published as the media, indicating its necessity and demand by
the audience throughout the world.
The year of 2011 has been declared the International Year of
Forests by UN General Assembly. Ukraine takes the eighth place
in Europe by the forests area and is considered to be the a forest
state.
Carpathians are the lungs of Ukraine, most of the Carpathian
forests are located in the Ivano-Frankivsk region, they account for
one tenth of the state forests; almost half of the region is covered
by them. Forests are life-giving power of the Carpathians.
The third issue of the current book is devoted to the presentday Carpathian forests and activities related to the forests,
drawing special attention to their conservation, restoration and
appreciation.
Welcome to Precarpathia!
Sincerely,
International Project Manager of
«Business Ivano-Frankivsk Region»
Georgiy Solyanyk

Здійснилась довгоочікувана подія Прикарпаття – Світ побачив третій випуск презентаційного альманаху області «Ділова
Івано-Франківщина».
Вже більше п’яти років видання символізує самодостатнє
Прикарпаття на теренах України, як край, що розвивається та
гостинно відкритий для співпраці та відпочинку.
Розповсюдження альманаху сягає близько 40-ка країн світу, випуск вперше вийшов двома мовами, українською та англійською, що робить його більш доступним для міжнародних
партнерів, значно розширить категорії світових читачів. Двомовність красномовно свідчить про міжнародне спрямування
проекту, глобальні перспективи розвитку області, як частини
світової спільноти. Видання вперше виходить в якості засобу
масової інформації, що вказує на його затребуваність та потрібність, про наявність аудиторії, яка широко розкидана по Світу.
2011-й рік проголошений Генеральною Асамблеєю ООН
Міжнародним роком лісів. Україна посідає восьме місце в Європі за площею лісів і вважається лісовою державою.
Карпати – легені України, більша частина карпатських лісів
знаходиться в Івано-Франківській області, вони займають десяту частину лісів держави, майже половина області вкрита ними.
Ліси – це життєдайна сила Прикарпаття.
Третій випуск чільної книги сьогоденного Прикарпаття тематично присвячений лісам та діяльності, пов’язаній з ними,
для звернення уваги на проблему збереження лісу, його відтворення та цінування.
Гостинно запрошуємо на Прикарпаття!
З повагою,
керівник міжнародного проекту
«Ділова Івано-Франківщина»
Георгій Соляник
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KING DANYLO HALYTSKYI
HONOURING
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KОРОЛЬ ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ
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Danylo Romanovych Halytskyi (12011264) is a famous politician, diplomat, strategist, Prince and later the King of Galicia–
Volhynia Kingdom, the son of its founder
(1199) Roman Mstyslavovych, was born
in 1201 in Halych. After his father’s death
in 1205, he as the elder son inherited the
city of Volodymyr and Galicia principality.
But because of internecine wars among
princes and because of boyards’ opposition,
he came to the Galicia throne only in 1238.
Since his early years he was ﬁghting with
the Polish and Hungarian conquerors who
were trying constantly to trespass on the
Kingdom of Galicia. In 1223 he took part
in the battle against the Mongols on the
river Kalka where he was wounded. In
1238 Danylo Halytskyi together with his
brother Vasylko defeated the German
knights in the battle of Dorohochyn, and
in the battle of Yaroslav they routed the
Polish and Hungarian armies in 1245. These
victories encouraged strengthening and
uniting Galicia–Volhynia Kingdom. Due to

Схема-реконструкція княжого Галича XII-XIII ст.
Scheme-reconstruction of Halych, XII-XIII centuries
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анило Романович Галицький (1201-1264) – видатний політичний діяч, дипломат, полководець,
князь і король (1253) Галицько-Волинської держави, син її засновника (1199) князя Романа Мстиславовича.
Після загибелі батька 1205 р. він став на правах старшого
сина спадкоємцем м. Володимира та Галицького князівства.
Але через князівські міжусобні війни та боярську опозицію
лише в 1238 р. ступив на галицький престол. З молодих літ
боровся проти польських та угорських завойовників, які
постійно зазіхали на галицько-волинські землі. Уже 1223 р.
брав участь в битві з монголо-татарами на р. Калці, де був
поранений. У Дорогочинській битві 1238 р. Д. Галицький разом з братом Васильком відбили наступ німецьких рицарів,
а в Ярославській 1245 р. – розгромили угорсько-польські
війська. Ці перемоги сприяли зміцненню єдності ГалицькоВолинської держави. Завдяки дипломатичному хисту Д. Галицький у 1246 р. тимчасово визнав залежність від Золотої
Орди, а тому добився і надалі княжити в рідній землі, але не
відмовився від подальшої боротьби з монголо-татарами. З
цією метою він зміцнив міські оборонні укріплення та закликав володарів європейських країн об’єднатися в коаліцію
для боротьби із Золотою Ордою. Сподіваючись на військову
допомогу в боротьбі проти ординців, Д. Галицький погодився прийняти від папи Інокентія IV королівську корону, яка
була вручена йому у 1253 р. в м. Дорогочині (нині Польща).
Але після коронації його сподівання на військову підтримку
не справдилися.
1237 р. Д. Галицький заснував м. Холм, 1256 р. – Львів. Діяльність Данила Галицького найбільш повно і документально
висвітлено у Галицько-Волинському літописі (ХІІІ ст.).
Після зруйнування 1241 р. монголо-татарами м. Галича
Данило Романович переніс столицю до Холма. Тут, на Даниловій горі, за його кошти була зведена церква св. Богородиці, в якій після смерті король Данило 1264 р. був похований.
На жаль, могила до наших днів не збереглася. Сподіваємося, що в майбутньому тут буде встановлений меморіальний
знак.
У період розвитку державної незалежності України, відродження історичної пам’яті, традицій українського народу й

національно-етнографічних особливостей зростає інтерес до
історико-культурних цінностей минулого. Це не лише данина
пам’яті нашим предкам, але й об’єктивна потреба часу.
У цьому плані привертає увагу сучасників доля некрополів галицьких князів, тобто встановлення їх місць поховання
та збереження могил. На жаль, ця проблема недостатньо
досліджена в історичній літературі й до сьогодні є дискусійною.
Ще напередодні II світової війни галицький історик Т. Коструба, який уже знав про знайдену в Галичі (Крилосі) археологом Я. Пастернаком могилу і саркофаг князя Ярослава Осмомисла, спростовує твердження іншого галицького історика
І. Кревецького, який посилався на дані Суздальського літопису
щодо місця поховання засновника Галицько-Волинської держави Романа Мстиславовича саме в галицькій Успенській катедрі. Т. Коструба в опублікованій у «Літописі Червоної Калини»
(1938 р.) статті стверджує, що за даними польського історика
XV ст. Яна Длугоша князь Роман похований після трагічної загибелі в Польщі (1205 р.) у Володимирі-Волинському, а не в Галичі.
Нині ще складнішими виявилися пошуки як корони, так і могили сина князя Романа – Данила Галицького. Правда, Галицько-Волинський літопис у 1264 р. чітко фіксує: «…А король» [Данило] впав тоді був у недугу велику, і в ній він скончав живоття
своє. І положили його в церкві святої Богородиці в Холмі, що її
він сам спорудив». Разом із тим маємо повідомлення польського історика Зиморовича (1597-1677), який досліджував історію
Львова, що князь Лев 1282 р. нібито переніс тіло свого батька
Данила з Галича й урочисто перепоховав у Львові. Але більшість українських дослідників схиляється до наявності могили
короля Данила Галицького в Холмі, яка, на жаль, після II світової
війни безслідно втрачена.
У зв’язку із цим, 12 жовтня 2005 р. відбулася телефонна розмова автора цих рядків із співробітником посольства України
в Польщі істориком Ігорем Цепендою з приводу наявності чи
слідів збереження в м. Холмі могили короля України Данила
Галицького. Він повідомив, що ще 1999 р. за дорученням Міністерства закордонних справ України займався цією проблемою і з’ясував, що в підземеллі (крипті) колишнього, собору
збудованого Д. Галицьким, дійсно вона зберігалася, можливо,

«Данило Галицький в’їжджає в Галич». Худ. І. Деркач
«Danylo Halytskyi enters Halych». Painter I. Derkach

his diplomatic talent, in 1246 D. Halytskyi
acknowledged, at least nominally, the
supremacy of the Mongol Golden Horde,
that’s why he was allowed to reign in his
lands, what gave him opportunity to
pursue a long-term strategy resistance
against the Mongols. For that purpose he
reinforced local defensive fortiﬁcations and
appealed to all European rulers to stand
united in the battle against the Mongol
Golden Horde. Danylo was crowned by
the papal archbishop in Dorohychyn (now
Poland) in 1253.
Before the World War II, Galicia historian
T. Kostruba, being aware of the found
tomb and sarcophagus of the prince
Yaroslav Osmomysl by archeologist Y. Pasternak in Нalych (Krylos), refutes the statement of another Halytskyihistorian I. Krevetskiy, reﬀering Suzdal chronicle as for the
entombment place of the Galicia–Volhynia
Kingdom founder Roman Mstyslavovych,
as being buried in Galicia St. Virgin’s Cathedral. In his article published in the

Успенська вежа у Крилосі
Assumption tower in Krylos
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«Chronicle Chervona Kalyna» (1938), he
asserts, referring the data of the Polish
historian of the XV century, that the King
Roman had been buried in Poland in
Volodymyr-Volynskiy after his tragic death
in 1206, but not in Нalych.
Nowadays the searches of both the
crown and the tomb of the king Roman’s
son Danylo Halytskyi turned out to be
more diﬃcult. In 1264 Galicia–Volhynia
chronicle asserts: «The King» [Danylo]
fell badly ill, what caused his death. He
was placed in St. Virgin’s church, built
by him in Holm», Alongside with it, the
Polish historian Zymorovich (1597-1677),
investigating history of Lviv city, mentions
that the King Lev is supposed to move his
father Danylo’s body from Halych to Lviv
for honoured reburial. But most Ukrainian
decadents support the idea that Danylo
Galician’s tomb was in Holm, gone entirely
after World War II.
On October 12, 2005, the matter of
preserved Danylo Galician’s tomb or at

до закінчення II світової війни, але в якому вона була стані та
яка її подальша доля – невідомо. Вірніше, згадується наявність
якоїсь плити, але знову ж невідомо, чи це була частина саркофага або власне надгробна плита. Колишня Благовіщенська
церква переходила в руки різних християнських конфесій,
перебудовувалася 1737-1756 рр. у греко-католицьку церкву, а
нині функціонує в Холмі як Базиліка Пресвятої Діви Марії. Відомо також, що в роки II світової війни храм був православний.
Можливо, серед колишніх священиків збереглися які-небудь
письмові свідчення про долю могили Данила Галицького. Стає
очевидним, що вона могла бути знищена в післявоєнний період соціалістичної Польщі. Тому постає необхідність на державному рівні, при використанні архівних джерел, з’ясуванти цю
проблему при безпосередній участі польських істориків, як і
дослідити долю корони Данила Романовича.
Цікаво, що вищенаведені спроби пошуку могили Данила
Галицького в Холмі з боку Міністерства закордонних справ
України були пов’язані із спробою вшанування його пам’яті
2000 р. за участю тодішніх президентів Л. Кучми та О. Квасневського. До речі, цій події успішно сприяв Івано-Франківський єпископ, його Преосвященство владика Софрон
Мудрий, який добився дозволу польського духовенства на
встановлення меморіальної дошки на базиліці в м. Холмі.
Ось як про ці події пише колишній посол України в Польщі,
наш земляк Дмитро Павличко: «Жаль мені досі, що не була
встановлена бронзова меморіальна таблиця, яку на честь
Данила Галицького Кучма, за моїм планом, мав відкрити в
Холмі біля костьолу Пречистої Діви, на тому місці, де стояла
церква, збудована нашим великим князем, у підземеллі якої
він і був похований. Люблінський єпископ Жецінський дозволив таку меморіальну таблицю встановити в Холмі. Польська держава не вмішувалася в цю справу. Все залежало від
згаданого єпископа, але, хоч він дав на це дозвіл, українська
сторона справу загальмувала, а згодом і перекреслила. Цікаво, що таблиця була не тільки відлита, але й сам текст на
ній був проаналізований польськими істориками і визнаний
як історично правдивий текст. А було там написано: «Тут
президент України Леонід Кучма поклонився українському
князеві й королеві Данилові Галицькому 2000 року». Частина

«Галич. 1221 р. Данило Галицький і новгородський князь Мстислав Удалий». Худ. М. Фіголь. 1977 р.
«Halych in1221. Danylo Halytskyi and Prince Mstyslav the Dashy». Painter M. Figol
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«Коронація Д. Галицького». Худ. М. Канюс.
«Coronation of D. Halytskyi». Painter M. Kanyus

польських істориків була проти слова «український», мовляв, України за часів Данила Галицького ще не було. Одначе
більша частина польських учених визнала Данила Галицького саме українським королем і князем.
Не Леонід Кучма відхилив ідею поклону Данилові Галицькому, це зробили чиновники з МЗС України, які порадили президенту не їхати в Холм, бо, мовляв, це не сподобається іншим
друзям України, які й так уже були наставленими проти «надмірного зближення нашої держави з Польщею».
І все-таки в Польщі є одне визначне місце, де меморіально
відзначено ім’я короля Данила Галицького. Мова йде про колишнє місто Дорогичин, де 1238 р. брати Данило та Василько
Романовичі здобули перемогу над хрестоносцями, а в грудні
1253 р. відбулася історична коронація князя Данила на короля Русі в церкві Пресвятої Богородиці. 2000 р. біля церкви
святого Миколая в Дорогичині освячено камінь із викарбуваним написом на дошці: «У пам’ять про 750-ту річницю Дорогичинського з’їзду і коронації Данила Романовича на короля,
здійсненої папським легатом архієпископом Опізо в Соборі
Святої Діви Марії. Жителі Підляшшя».
Перший в Україні пам’ятник королю Данилові було урочисто відкрито на центральному майдані м. Галич 20 вересня
1998 року.
Авторами пам’ятника є львівський скульптор О. Пилєв та
архітектор О. Чамара.
Архітектурно-просторова композиція пам’ятника складається з гранітного постамента та бронзової статуї короля Данила верхи на баскому коні. У правій руці князь-воїн тримає
оголений меч. Висота величного пам’ятника перевищує сім
метрів.
У другій половині XX ст. громадськість Львова постійно
ставила питання перед владними структурами про необхідність за прикладом європейських міст установлення
пам’ятника на честь його засновника. У радянські часи ця
справа всіляко зволікалася, про що пише відомий львівський історик Ярослав Дашкевич у статті «Король Данило
в житті та бронзі». Бюрократичні процедури затягнули цей
процес на цілих 20 років. Спочатку восени 1981 р. Львівський міськвиконком ухвалив рішення «Про встановлення

Пам’ятник князю Васильку в м. Теребовлі
Monument to Prince Vasylyk in Terebovlia

least any of its traces in Holm was in the
lime-light of telephone talk between Ivano-Frankivsk historian Ivan Gavryliv and
oﬃcer of the Ukrainian embassy in Poland,
historian Igor Tsependa. He told that, in
1999 he was dealing with this case on the
instruction of the Ukrainian Ministry of
Foreign Aﬀairs and found out that, in the
vault (crypt) of former Cathedral, built by
D. Halytskyi, it had been preserved supposedly till the end of World War II, but
its condition and what happened to it
then, is still unknown. To be more exact,
the presence of some stone panel has
been mentioned, but the fact if it was
a part of sarcophagus or the tomb remains unknown so far. Former St. Virgin’s
Cathedral belonged to numerous Christian
confessions at diﬀerent times, in 1737-1756
it was rebuilt into Greek-Catholic temple,
and now it functions as a basilica of St. Virgin Maria’s in Holm.
In Poland there is one remarkable
place where is the memorial marked by

Пам’ятник королю Данилу Галицькому на площі Різдва у Галичі. Світлина В. Дідуха
Monument to the king Danylo Halytskyi on Rizdva square in Halych. Photograph by V. Didukh
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the name of King Danylo Halytskyi. It is a
former city of Dorohychyn where in 1238
Danylo and Vasylko Romanovich defeated
the crusaders, and in December 1253
a historic coronation of Prince Danylo
King of Rus took place in t St. Virgin’s
Cathedral. In 2000, near the church of
St. Nicholas in Dorohychyn there was
performed consecration of stone with
the engraved inscription on the tomb:
«To commemorate the 750 anniversary
of Dorohychynsk Congress and the coronation of King Danylo Romanovich, carried
out by papal legate archbishop Opizo at
St. Virgin’s Cathedral. From the residents of
Pidlyashya».

Макет м. Володимира-Волинського періоду Київської Русі. XII ст.
Layout of Volodymyr-Volyn town, the period of Kievan Rus, XII century
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пам’ятника Данилу Галицькому», а в наступному році було
оголошено конкурс на кращий проект пам’ятника. Друге
рішення міськвиконкому під натиском громадськості було
ухвалено 5 жовтня 2000 р. «Про спорудження пам’ятника
князю Данилові Галицькому». Відповідно було створено оргкомітет та оголошено повторний конкурс на кращий проект
пам’ятника. Я. Дашкевич зазначає, що «міська управа скинула фінансування побудови пам’ятника на плечі громади, яка
зрештою вийшла з цієї ситуації з честю. З честю захистили
напис «Король Данило» на пам’ятнику, хоча в ухвалах, постановах, рішеннях про короля не згадувалося». Автор завершує свою публікацію оптимістичними словами: «Пам’ятник
Данилові – це немов перший крок. Місто він присвятив своєму синові. Може, не варто їх розлучати в наш час? А сквер
навпроти немов чекає на увічнення пам’яті Лева Даниловича». Чи довго чекатиме?»
Урочисте відкриття пам’ятника королю Данилу Галицькому
у Львові відбулося 26 жовтня 2001 р.
1991, 2005-2008 рр. біля церкви святого Пантелеймона
проводила дослідження Галицька археологічна експедиція
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника під керівництвом археолога Б. Томенчука, доцента кафедри етнології і археології Інституту історії і політології. На
схід від храму було виявлено залишки великого багатоповерхового дерев’яного палацового комплексу кінця XII – першої
половини XIII ст. На думку Богдана Томенчука, він належав
родині Романа Мстиславовича. 1199 році, захопивши Галич,
Роман – волинський князь, а тепер уже володар Галицько-Волинської держави, будує тут, на березі Дністра, свій окремий
княжий двір. Його залишками є велике городище площею
4 га. У центральній частині княждвору він споруджує церкву
святого Пантелеймона, назвавши її в честь свого знаменитого діда князя Ізяслава (Пантелеймона). Саме в ній, очевидно,
Роман Мстиславович узяв шлюб із візантійською принцесою
Ганною. Тут, мабуть, було охрещено дітей Романа: Данила й
Василька. А народитися вони могли в цьому палаці, який розкопали археологи.
Таким чином, перші роки життя Данила й Василька пройшли тут, на високому березі Дністра біля церкви святого

Пам’ятник Д. Галицькому у Львові. 2001 р.
Monument to Danylo Halytskyi in Lviv. 2001

Пантелеймона. Після смерті батька Романа (1205 р.) сім’я князя змушена була покинути Галич. Через багато років Данило
не раз повертався сюди вже князем. Галицький княждвір Романа ще довго залишався княжим двором і його сина Данила
Галицького – володаря Галицько-Волинської держави.
У Галицько-Волинському літописі під 1264 роком у повідомленні про смерть короля Данила подаються такі слова: «Сей
же король Данило був князем добрим, хоробрим і мудрим,
який спорудив городи многі...»
Крім числених оборонних споруд міст Галицько-Волинського князівства, у XIII ст. особливе місце займають дерев’яні фортеці, збудовані на скелях. Серед них найбільш
відомі Мала Скеля в с. Тустань (тепер – с. Урич), Розгірче, Підкамінь на Львівщині та в с. Бубнище на Івано-Франківщині.
Так, забудова та найбільший розквіт дерев’яної Тустанської фортеці припадає на XIII ст. часів Данила Романовича.
В оборонному комплексі Бубнища біля м. Болехів на Долинщині особливо виділяється оборонно-житлова вежа. Поблизу
городища привертає увагу скельний «палець» висотою 27 м
овальної форми шириною 16 м. Біля підніжжя скелі збереглася земляна дамба, яка давала можливість зберегти джерельну та дощову воду. На вершині скельної «вежі» збудовано
дерев’яне двох’ярусне приміщення площею 134 м2, де могло
проживати до 50 воїнів.
Таким чином, життя та діяльність відомих людей, вшанування їх пам’яті завжди заслуговують на увагу нащадків. Це
потрібно для нашого молодого покоління, яке має знати і
не забувати героїчну історичну пам’ять українського народу.
Впродовж віків наші попередники створювали пам’ятки матеріальної і духовної культури, захищали свій край від посягань зовнішніх ворогів. Їх провідниками завжди були визначні
особистості і герої, яких ми зобов’язані згадувати з пошаною
і вдячністю.
Богдан Гаврилів

кандидат історичних наук, доцент Прикарпатського
національного університету ім. В. Стефаника,
Заслужений працівник культури України,
голова Івано-Франківської організації
Всеукраїнської спілки краєзнавців,
головний історик м. Івано-Франківська

Хрест Д. Галицького на місці битви в с. Зимне
A cross of D. Halytskyi at the place of a battle

In Ukraine, the ﬁrst monument to King
Danylo was oﬃcially opened in the city of
Halych on September 20, 1998.
The authors of the monument are Lviv
sculptor O. Pylyev and architect O. Chamara.
The grand opening of the monument
to King Danylo Halytskyiin Lviv was held on
October 26, 2001.
Bogdan Havryliv

Candidate of Historical Sciences, Professor,
Honored Worker of Culture of Ukraine, the
head of Ivano-Frankivsk organization AllUkrainian Country Study Union, the chief
historian of Ivano-Frankivsk

Пам’ятна дошка у Дорогочині (Польща, 2003 р.) з нагоди 750-річчя коронації Д. Галицького
Memorial plate in Dorohozhnya, commemorating the 750 anniversary of D. Halytskyi’s coronation
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HISTORY AND PRESENT
OF RELIGIOUS LIFE IN PRЕCARPATHIA
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ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ ПРИКАРПАТТЯ
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І

Christianity played, of course, the
main role in the formation of the spiritual Carpathian culture.
History of Christian Church on the
Galician lands reached its breaking point
in the VIII-IX centuries. The geographic
position favored spreading Christianity at the crossroads of important trade
routes, enabling local merchants to active contacts with the West and East,
mostly with Byzantium and the Slavs.
Christianity came to the Carpathians in
times of Velykomoravska state, whith
the Archbishop St. Methodius, elevated
by Pope. He introduced the Christian rite
called in Slavonic «liturgy». Center of the
new faith of Christ was Przemysl, which
probably contained episcopal cathidral.
So, before the historic act of Kievan Rus
Baptising by Prince Volodymyr the Great
(980-1015), Eastern Christian tradition
and Greek-Slavic ceremonies had been
spreading for several centuries already
on the territory of the so-called Red
Russia. However, many historians have
expressed the hypothesis of establish-

Геологічна памятка історії «Скелі Довбуша»
Geological and historic monument «Dovbush’s Rocks»
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сторія конкретних проявів релігійного життя, що проявляється в багатоманітних типах релігійних формацій,
є віддзеркаленням духовно-світоглядних цінностей та
культурно-мистецького рівня розвитку кожного народу, адже
особливий креативний потенціал релігії може бути спрямований у сферу релігійного досвіду, інтелектуальної праці, художньої творчості, соціально-економічного або політичного
перетворення реальності й інші сфери життя.
Релігійне життя та пам’ятки релігійного культу в прикарпатському краї відомі з найдавніших часів. Наприклад, на території геологічної пам’ятки природи «Скелі Довбуша» (природної фортеці, що знаходиться на висоті 668 м над рівнем
моря і утворена зі скелястих виступів пісковиків заввишки
до 80 м, що сформувались більше 70 млн. років тому на дні
теплого моря) у X-XII ст. до н. е. існувало язичницьке святилище – палеообсерваторія. Цей унікальний скельний комплекс,
названий на честь легендарного опришка Олекси Довбуша,
представляє собою неповторне за своїми формами і розташуванням нагромадження гігантських скель, каменів, що нагадують дивовижні істоти, покраяний глибокими, завжди темними
ущелинами, ямами, потаємними ходами та стежками.
Основну роль у формуванні духовної культури Прикарпаття відіграло, безперечно, християнство.
Історія Христової церкви на галицьких землях сягає
ще зламу VІІІ-ІХ ст. Поширенню християнства сприяло географічне розташування на перетині вагомих торгівельних
шляхів, що уможливлювало активні контакти місцевого купецтва з країнами Заходу та Сходу, передусім із Візантією та
слов’янами. Християнство на Прикарпаття прийшло ще за
часів Великоморавської держави, коли архієпископом тут був
святий Мефодій, висвячений і призначений папою римським.
Запроваджений ним християнський обряд отримав назву
слов’янського зі слов’янською мовою літургії. Осередком нової віри Христової став Перемишль, де, ймовірно, містилася
єпископська кафедра. Отже, ще до історичного акту хрещення Київської Русі князем Володимиром Великим (980-1015),
східно-християнська традиція та греко-словянські обряди
упродовж декількох століть уже ширились на теренах так званої Червоної Русі. Водночас, чимало істориків висловляюють

Вхід до печер
Entrance to the cave

гіпотезу про заснування чеськими та моравськими місіонерами єпархії з центром у місті Червені на Побужжі, а також
стосовно Краківського єпископства «кирило-мефодіївського»
обряду ще до того, як поляки прийняли християнство з Риму
966 р.
Землі між Прутом та Дністром у ті часи були заселені племенами білих хорватів і, можливо, тиверцями, витісненими з півдня печенігами. Про хорватів як союзників князя Олега згадує
преподобний Нестор Літописець, описуючи його похід 907 р.
на Константинополь. В «Історії» російського дослідника В. М. Татищева (1686-1750) збереглося свідчення про те, що 6500 р.
від сотворення світу (тобто 992 рік після Різдва Христового)
«Володимир ходив по Дністру з двома єпископами, навчаючи.
Багатьох людей охрестив, побудував у землі Червенській город в ім’я своє Володимир, звів церкву Пресвятої Богородиці.
Залишив тут єпископа Стефана, повернувся з радістю».
Після приєднання сьогоднішньої Івано-Франківщини до
Київської Русі (та хрещення Русі), на Прикарпатті поступово
була утворена церковна ієрархія грецького обряду, орієнтована на Київ, хоча ці землі були також у сфері місіонерської
діяльності кількох латинських чернечих орденів.
У ХІ-ХІІ ст. Галич став важливим осередком не лише Галицької землі, але й одним із найважливіших релігійних, культурних, політичних центрів тогочасної Європи. 1141-1242 рр.
Галич був столицею галицьких князів. Особливого розквіту
він набув за часів владарювання князя Ярослава Осмомисла
(1153-1187), котрий звів прекрасний взірець християнської
сакральної архітектури – Успенський собор (1157), який своєю величчю та розміром поступався тільки Софії Київській. На
той же період припадає заснування Галицької єпархії, першим єпископом котрої став Косма. Про розвиток сакрального
мистецтва та свого краю дбали також інші галицькі володарі,
зокрема Роман Мстиславович (1198-1205), який 1199 р. об’єднав
Галицьку та Волинську землі в одну державу, що простяглася
від Карпат аж до Києва.
На початку ХІV ст. в Галицько-Волинській державі набула
поширення тенденція щодо створення окремої митрополії,
незалежної від Київської, котра вже почала підпадати під духовно-політичний вплив Московії. Це був перший поділ давньої

Скульптура Нестора літописця
Sculpture of Nestor the Chronicler

ing the eparchy by Czech and Moravian
missionaries with the center in the town
of Cherven’ in Pobuzhya, and of Krakiv
bishopri «Saint Cyril and Methodius»
ceremony before the Poles adopted
Christianity from Rome in 966.
Since joining today’s Ivano-Frankivsk
region to Kyiv Rus (Russia and baptism),
gradually in Precarpathian region was
formed Church of Greek hierrearchy
and ceremony, oriented on Kyiv, though
these lands were also under several Latin missionaries activity .
In the XI-XII centuries Galich became
an important center of not only Galician
land, but also one of the most important religious, cultural and political centers of contemporary Europe. In 11411242 Halych was the capital of Galician
princes. Its special heyday is considered
during the ruling of Prince Yaroslav Osmomysl (1153-1187), who brought a
wonderful example of Christian sacred
architecture of the Assumption Cathedral (1157), which was inferior in majesty and size only to St. Sophia’s Cathedral

Руїни Древнього Галича
Ruins of ancient Halych
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in Kyiv. The same period is considered
the establishment of Galician eparchy,
the first bishop of which was Cosma.
Other Galician rulers cared for the development of sacred art and their lands,
including Roman Mstyslavovych (11981205), who in 1199 united Galician and
Volhyn territories into one state that
stretched from the Carpathians to Kyiv.
The members of Galician Metropolis
were dioceses of Volodymyr, Peremyshl,
Lutsk, Turiv and Chelm. And by 1347 its
metropolitans were: Nifont (1302-1305),
Peter Ratenskyy (1308-1326), Gabriel
(1326-1331), Theodore (1337-1347).
Galicia-Volhyn state was divided between the two rulers: Duke of Lithuania
Liubard Hedymynovych inherited Volhyn and annexed it to Lithuania, as he
did later Kyiv, and the Polish King Casimir the Great occupied Galicia.
New era in the history of the Church
of Kyiv, including Galician Metropolis,
began after the signing of the Brest
agreement between the Roman Apostolic See and the Ukrainian Orthodox

Князь Володимир Великий
Prince Volodymyr the Great
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20

Князь Лев І Данилович
Prince Lev I Danylovych
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Київської церкви. Ця подія сталася 1301 р. під час князювання Лева Даниловича. У грецьких історичних джерелах було
зазначено, що нова митрополія посіла 81-ше місце у списку
митрополій, підпорядкованих грецькому патріархові, її засновником був патріарх Атанасій, а першим митрополитом галицьким князь Лев Данилович призначив єпископа Ніфонта.
Проте Ніфонт не міг домогтися визнання від царгородського
патріарха. Для Візантії вигідніше було мати справу з одним
митрополичим престолом на просторах Східної Європи, ніж
із двома чи трьома. Довший час Константинополь робив усе
можливе, аби не допустити розділення Київської митрополії.
Проте розвиток нових державних центрів мимоволі зумовлював церковно-адміністративне розмежування.
До складу Галицької митрополії увійшли такі єпархії: Володимирська, Перемишльська, Луцька, Турівська, Холмська.
А до 1347 року її митрополитами були: Ніфонт (1302-1305),
Петро Ратенський (1308-1326), Гавриїл (1326-1331), Теодор
(1337-1347).
Після смерті Юрія ІІ Болеслава (1340) Галицько-Волинську
державу поділили між собою два володарі: литовський князь
Любарт Гедиминович успадкував Волинь й приєднав до Литви, як згодом і Київ, а польський король Казимир Великий
зайняв Галичину. Галицький митрополит Теодор, з огляду на
неприхильне ставлення до нього поляків, подався під протекторат московського князя Симеона та промосковського
митрополита Теогнаоста, які очікували нагоди, щоб усунути
галицького митрополита загалом та ліквідувати Галицьку митрополію. Саме втручання Москви, внутрішні проблеми Візантії та незацікавлення польської корони призвели до того,
що 1347 р. візантійський імператор Іван Кантакузин, шукаючи
міжнародної підтримки, задовольнив бажання Теогноста й
Симеона – видав імператорську «золоту» буллу (її також схвалив патріарший синод на чолі з патріархом Ісидором), за якою
була юридично скасована Галицька митрополія і викреслена
зі списків грецьких митрополій «на віки віків», а підпорядковані їй єпархії (Володимирську, Холмську, Перемишльську,
Луцьку, Турівську й Галицьку) знову віддали до складу Київської митрополії, котру на той час очолював митрополит Теогност (1328-1353), осідок якого був у Москві.

Князь Юрій ІІ Болеслав
Prince Yuriy II Boleslav

Таке політично детерміноване рішення Візантії не могло
задовільнити українських князів, а тим паче українську церкву та її народ, який мав такі ж права на ієрархічно-церковне
самоуправління, як Константинополь чи Москва. Це становище було настільки образливе, що спровокувало також негативну реакцію в Литві і Польщі. У другій половині ХІV ст. вони
вживали заходів із метою відновлення окремої митрополії на
українських землях – чи то з титулом «Литовська», чи «Галицька».
Отже, традиції та юридична самостійність Галицької митрополії були поновлені заснуванням так званої УкраїнськоЛитовської митрополії на чолі з митрополитом Романом
(1354-1361). Вона проіснувала до XV століття, а згодом, на
клопотання польського короля Казимира Великого, патріарх
Філотей канонічно відновив Галицьку митрополію, главою котрої став єпископ Антоній.
Митрополит Антоній управляв Галицькою митрополією у 1370-1391 роках. Наступник Антонія, луцький єпископ
Іван (1392-1401), не отримав підтвердження на галицького
митрополита від Константинопольського патріарха. 1401 р.
київський митрополит Кипріян позбавив владику Івана єпископської гідності й запроторив його у монастир. Вакантна Галицька митрополія фактично перестала існувати, а київський
митрополит взяв собі титул києво-галицький та всієї Русі.
Новий етап в історії Київської церкви, зокрема галицької
митрополії, настав після підписання умов Берестейської угоди між Римським Апостольським Престолом та Українською
православною церквою Києво-Галицької митрополії. Правда,
слід відзначити, що у Львівській єпархії унію прийняли лише
1700 року за рішенням єпископа Йосифа Шумлянського. Поступово до об’єднання з Римо-Католицькою церквою приставали православні братства, монастирі. Єдиним православним
монастирем у Галичині залишився Скит Манявський, котрий
вписав окрему сторінку в історію християнської культури
України.
Скит Манявський було засновано на початку XVII століття. Передання говорить, що на цьому місці в дохристиянські
часи було поганське капище. Існує розповідь про двох ченців
з Києво-Печерської лаври Йоаникія та Пахомія, котрі, рятую-

Князь Роман Мстиславович
Prince Roman Mstyslavovych

Church of Kiev-Galician Metropolis. However, it should be noted that in Lviv
diocese, the union was accepted only in
1700 by the decision of Bishop Joseph
Shumlyansky. Gradually, the union with
the Roman Catholic Church was joined
by the Orthodox monasteries and brotherhoods. The only in Galicia Orthodox
monastery remained? Was Maniavsky,
which greatly contributed to the history
of Christian culture in Ukraine. Most researchers believe that Maniavsky monastery was founded by Knyahynytskyy
Job (born in Tysmenytsia, not far from
present Ivano-Frankivsk) in 1611. In
1620 the monastery received «stavropihiyu» from Constantinople – the right
to be self-governing and independent.
And in 1628, at the Kiev Cathedral Congress Maniavsky was granted the title
«Against» (presiding). To its protium
belonged 556 monasteries (from Nyamnytsky and Suchavytsky in the south to
Krekhiv in the west).
In 1654, Bohdan Khmelnytsky presented the monastery witn a security char-

Король Данило – Іван Романович
King Danylo – Ivan Romanovych

Князь Ярослав Владимирович Осмомисл
Prince Yaroslav Vladyslavovych Osmomysl

Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина

21
21

ter. Skit also had security credentials from
the Polish king. According to the legend,
in the monastery was buried clerk of Bohdan Khmelnytsky, and later Hetman,
Ivan Vyhovsky (1657-1659). After closing
Maniava monastery and joining to the
union with the Catholic Church, only few
Orthodox parishes remained in Galicia.
On February 22, 1807, when Galicia
already belonged to the Austrian empire, legal recovery of Galician Metropolis with its centre in Lviv took place under Pope Pius’ VII bullae.
Important role in the religious life of
Precarpathia played the establishment
of Stanislav Greek Catholic Diocese,
which was seen as a political gesture on
recognizing the role of the Ukrainians
in public and cultural life of the region.
Nomination of Stanislav diocese lasted
from 1790 to 1885 because of certain
anti-Roman clergy.
Nomination of Stanislav diocese had
a significant impact not only on church,
but also the cultural and political life of
the Carpathian region.

Скит Манявський – сучасний вид
Maniavsky monastery – present day view
22
22

Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина

чись від татарської навали, натрапили на джерело в Карпатах,
вода якого була вельми схожа на печерську, а біля цілющого
струмка побачили нерукотворну ікону Пресвятої Богородиці.
Така традиція пов’язувати виникнення православної обителі
з києво-печерськими монахами властива для монастирів Західної України.
Більшість науковців вважає, що Скит Манявський заснував Йов Княгиницький (уродженець містечка Тисмениця
біля сучасного Івано-Франківська) 1611 р. Правда, ця дата
могла бути пов’язана з відродженням, розширенням обителі, а не її заснуванням. Відомо, що Йов навчався в Острозькій академії, де познайомився з князем Острозьким та приятелював з його дітьми. Згодом він помандрував до Греції та
оселився на Афоні у Ватопедському монастирі, де прийняв
чернечий постриг з іменем Єзекеїл. Там він познайомився з
Іваном Вишенським.
Прикрасою Скиту Манявського був головний іконостас
роботи монаха Йова Кондзелевича і його гуртка (1698-1705) у
бароковому стилі. Після закриття Скиту австрійською владою
його передали до церкви в Богородчанах (тому він часто називається «богородчанський»). 1923 р. його перемістили до
Українського національного музею у Львові.
1620 р. монастир отримав від Константинополя «ставропігію» – право бути самоврядним, незалежним. А 1628 р. на
Київському соборі Скит Манявський було наділено званням
«прота» (головуючий). До його протії належало 556 монастирів (від Сучавского й Нямницького на півдні до Крехівського
на заході).
1654 р. Богдан Хмельницький вручив монастиреві охоронну грамоту. Скит мав також охоронні грамоти від польського короля. Велику зацікавленість до цих місць вивляли
й російські монархи, зокрема дід Петра І – цар Олексій Михайлович.
За переказами, на території Манявського монастиря був
похований писар Богдана Хмельницького, а пізніше гетьман
Іван Виговський (1657-1659). Відомо, що в своєму заповіті він
просив про вічний відпочинок у церкві Воздвиження Чесного Хреста в Скиті Великому. Правда, археологічні дослідження
досі не підтвердили це припущення.

Дзвіниця Скиту Манявського
Bell tower in Maniavsky monastery

Після закриття Манявського монастиря і приєднання
єпархії до унії з Католицькою Церквою на Галичині діяли лише
поодинокі православні парафії.
22 лютого 1807 р., коли Галичина вже належала до складу
Австрійської імперії, юридичне відновлення Галицької митрополії з осідком у Львові відбулося на підставі булли папи
Римського Пія VII. Згідно з цим документом, галицький митрополит у своїх правах гідності був зрівняний із київським митрополитом, тобто став належати до виняткового стану «великих», чи «верховних» митрополитів, які за своїми правами
були зрівняні з першоієрархами помісних церков. У такому
статусі Галицька митрополія проіснувала аж до 1946 р., коли
її ліквідував комуністичний режим Радянського Союзу на так
званому «львівському псевдособорі».
Важливу роль у релігійному житті Прикарпаття мало
створення Станіславської греко-католицької єпархії, що
розглядалося як політичний жест визнання ролі українців
у суспільно-культурному житті краю. Номінація Станіславської єпархії тривала 1790-1885 рр. через певні протидії латинського кліру.
З початком «весни народів» активізувало свою діяльність
також українське духовенство Галичини. 19 квітня 1848 р. група діячів Української греко-католицької церкви («святоюрці»)
на чолі з єпископом І. Якимовичем вручила губернаторові
Ф. Стадіану петицію на ім’я імператора з проханням запровадити в школах і громадському житті Східної Галичини українську мову, надати українцям можливість обіймати державні
посади та зрівняти у правах духовенство всіх віросповідань.
2 травня 1848 р. було створено Головну руську раду, якій підпорядковувалися тридцять провінційних рад, зокрема в Станиславі, Коломиї, Рогатині, Снятині, Городенці й Тлумачі. Проте лише 1885 р. справа утворення Станіславської єпархії була
успішно завершена.
Номінація Станіславської єпархії мала значний вплив не
лише на церковне, але й на культурне й політичне життя прикарпатського краю.
Першим єпископом на Станіславщині став архідиякон
Львівської капітули отець Юліан Пелеш. 26 грудня 1885 р. було визначено кордони й територію Станіславської єпархії.

The first bishop of Stanislav region
became archdeacon of Lviv capitulary
Fr. Julian Pelesh. On December 26, 1885
there were defined borders and territory
of Stanislav Diocese.
The second Bishop of Stanislav was
Julian Sas Kuyilovskyy, who began construction of a new seminary in Stanislav.
In September 1899, he became Metropolitan of Galicia.
An important event in the religious
life of Galicia was the elevation by Pope
XIII, Andrey Sheptyskiy, the monk of S. Basil’s order, to the bishop’s rank in Stanislav
(throned in September, 1899). He was
born on July 19, 1865 in ancient Uлrainian-Polish family ( mother Sofia Fredro
was the daughter of the famous Polish
playwright Alexander Fredro). Since the
very beginning of his pastoral work.
Bishop Andrew showed his distinctively
pro-Ukrainian national position. Sheptytsky began constructing the seminary,
which was blessed and opened in October 1906, he also founded the library to
which he presented about 4000 books.

Церква Святого Духа (іконостас) м. Рогатин
Church of the Holy Spirit (iconostasis) in the town of Rohatyn
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In 1902, A. Sheptytsky at the meeting
of Galician Seym claimed to the permission to open the Ukrainian Gymnasium
in Stanislav. His vision of the pastoral
and social activities Bishop of Stanislav
A. Sheptytsky outlined in the Pastoral
Letter «Christian work».
On April 16, 1904, the Austrian emperor appointed the rector of Lviv Theological Seminary Dr. Gregory Khomyshyn to
the rank of Bishop of Stanislav. On June
19, 1904, he was consecrated as bishop
in the Cathedral of the Holy Resurrection
in Stanislav. He held the longest episcopal
in Stanislav (1904-1945). New political realities encouraged the priests – Bishop
G. Khomyshyn and his supporters from
the Ukrainian Christian organization to
establish the Ukrainian Catholic party
in September 1930, led by lawyer O. Salyak. In their turn, the orientals, with
A. Sheptytsky’s initiative, established
the Ukrainian Catholic Union in January
1931, which formed powerful youth society «Eagles» in 1937, spreading within
Stanyslav region. Bishop G. Khomyshyn

Церква (с. Нижній Березів Косівського району)
Church in the village of Nyzhniy Bereziv, Kosiv district
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Перехід Греко-Католицької Церкви, зокрема святоюрського кола, на народницькі позиції в середині 1880-х років,
реформа василіянського чину 1881 р., створення Станиславівської єпархії сприяли збереженню за греко-католицьким
духовенством провідної ролі в суспільно-культурному житті
Галичини. Ю. Пелеш приділяв багато уваги розвиткові української мови, на підтримку чого неодноразово виступав у Галицькому сеймі. За його сприяння з 1886 р. почав виходити
«Вісник Станиславської єпархії», де друкувалися матеріали з
духовного життя Станиславщини.
Другий станіславський єпископ Юліан Сас Куїловський почав будівництво нової семінарії у Станиславові. У вересні 1899 р.
він став галицьким митрополитом.
Важливою подією у релігійному житті Галичини стало призначення папою Левом ХІІІ Андрея Шептицького, монаха чину
святого Василія Великого, на єпископську катедру в Станіславові (номінація відбулася 19 червня 1899 р., а інтронізація – 24
вересня 1899 р.). Він народився 19 липня 1865 р. у спольщеній стародавній українській боярсько-графській родині (мати
Софія Фредро була донькою видатного польського драматурга Олександра Фредро). Проте вже з перших кроків своєї
душпастирської діяльності владика Андрей проявив свою виразну проукраїнську національну позицію.
Саме в той час на території Станіславської єпархії були
дуже сильними москвофільські впливи, тому велика частина старшого духовенства почала поширювати на молодого
єпископа наклеп, що новий владика – поляк і пан. Ці чутки він
сам заперечував передусім конкретною суспільно-політичною та церковно-пастирською діяльністю, сповненою глибокою любов’ю до свого українського народу та формуванням
національної ідеї.
Свою діяльність А. Шептицький розпочав з відвідування
парафій (їх тоді нараховувалось 336 в Станиславівській грекокатолицькій єпархії), перш за все на Гуцульщині, де особливу
активність, не без успіху, провадили радикали. Його візитації
стали приводом для обнови релігійного життя. Добре розуміючи важливість християнського прощення та соціальних
змін, також навідував арештантів у місцевій тюрмі (до речі,
для 653 в’язнів був призначений окремий парох), старанням

Перший єпископ Станіславщини Ю. Пелеш
First Bishop of Stanislav region, J. Pelesh

єпископа для них була відкрита двокласна школа, яку відвідували 12 осіб.
За короткий час пастирського служіння станіславським
єпископом-ординарієм А. Шептицький розпочав будівництво
духовної семінарії, яку було освячено та відкрито в жовтні
1906 р.; заснував бібліотеку, в якій подарував близько 4000
книг.
1902 р. А. Шептицький (уже як галицький митрополит)
на засіданні Галицького сейму домагався дозволу відкриття
української гімназії у Станіславі. Своє бачення щодо пастирської та соціальної діяльності станіславський єпископ А. Шептицький виклав у пастирських посланнях «Християнська
робота».
Для станіславського періоду життя А. Шептицького найхарактернішим було, очевидно, послання «До моїх любих
гуцулів». Пастирське послання стало відповіддю на глибоку
соціальну та релігійну кризу на Гуцульщині. Власне кажучи,
щоб підібрати ключ до сердець адресатів, молодий єпископ
навмисне написав його на гуцульському діалекті, що був
своєрідним маніфестом солідарності зі своєї паствою. Діалекту А. Шептицький більше ніколи не вживав, але всі його
послання написані чіткою зрозумілою українською мовою, на
що звернув увагу Іван Франко: «...А. Шептицький від самого
свого вступлення на єпископство почав призвичаювати вірних до іншого тону, інших форм... Почати з того, що замість
запліснілої псевдоцерковщини, якою промовляли його попередники, він пише листи чисто галицько-руською народною
мовою... Він не промовляє так як його попередники з висока,
а говорить як рівний до рівних, як чоловік до людей».
Така оцінка Івана Франка заслуговує на увагу хоча б тому,
що самого письменника важко запідозрити у великій любові до Церкви, як відомо, його стосунки з духовенством були,
м’яко кажучи, неоднозначними: він часто критикував церковну владу, навіть А. Шептицького особисто.
Римський понтифік Лев ХІІІ іменував владику А. Шептицького 17 грудня 1900 р. галицьким митрополитом, тобто главою Української греко-католицької церкви, після чого йому
довелося стати духовним провідником галицького українства
в надзвичайно важкий історичний період.

Єпископ Юліан Сас Куїловський
Bishop Julian Sas Kuyilovskyy

and the vast majority of the clergy supported the activities of the Greek Catholic chaplains in the Ukrainian military
associations. Many priests of Stanyslav
region enthusiastically supported the
OUN and UPA activities.
After the liberation of the Carpathian region from the German Nazi invaders, NKVD began the planned liquidation of the Greek Catholic Church. On April
11, 1945, NKVD arrested Bishop G. Khomyshyn, chorepiscopus I. Lyatyshevskiy,
all bishops of the Greek-Catholic Church,
many priests, monks and seminarians.
Bishop G. Khomyshyn died in prison
Lukyanovskaya on January 17, 1947.
On March 8-10, 1946 in Lviv a so-alled
Cathedral congress, where there were
none of the bishops present, adopted
the resolution on the Elimination of the
Union of Brest in 1596 and returning to
the Orthodox Church. The priests were
demanded conversion to Orthodoxy.
In Stanyslav region only 277 pastors
agreed to a compromise. Priests and
monks who disagreed were arrested.

Дерев'яна церква Покрови Пресвятої Богородиці (1882 р.)
The wooden church of the Holy Virgin Protection (1882)
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The Ukrainian Greek Catholic Church
has suffered huge losses. In 1947, there
were abolished all dioceses and parish churches, monasteries, publishing
houses, newspapers and educational institutions. About half of priests were imprisoned, forced to move to the Russian
Orthodoxy. Some priests served church
ceremonies illegally, many others emigrated to the West.
In 1943, there were 465 parishes, 886
churches, 68 monasteries of Greek Catholic diocese. In 1950, none of them left.
Since January 1, 1946 in Galicia, which
was part of the USSR, acted just one Orthodox Diocese – Lviv – Ternopil, which
was founded in 1941. The duties of the
bishop Macarius (Oksiyuk), who was ordained in April 1945 also included management and spiritual care for Stanislav
parishes (since 1962 – Ivano-Frankivsk)
and Drohobych regions. Patriarch of
Moscow and All Russia Alexy (Simanskyy)
gave blessing to the creation of two new
Orthodox dioceses: Stanislav-Kolomyya
and Drogobych-Sambir.

Церква святого духа, м. Рогатин
Church of the Holy Spirit in the town of Rohatyn
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Чотири роки після призначення А. Шептицького на митрополичий престол Станіславська єпархія не мала свого ординарія.
16 квітня 1904 р. австрійський імператор призначив станіславським єпископом ректора Львівської духовної семінарії
доктора Григорія Хомишина. 19 червня 1904 р. у його висвятили на єпископа в кафедральному соборі Святого Воскресіння Христового в Станіславі. Він найдовше займав єпископську
катедру в Станіславі (1904-1945).
Завдяки зусиллям Г. Хомишина в Станіславі з січня 1907 р.
почала роботу духовна семінарія, розбудовувались церкви.
Він також активно підтримав ЗУНР. У будинку, котрий належав
церкві, Українська національна рада ЗУНР схвалила закон
про злуку УНР і ЗУНР. За рекомендацією єпископа, отця Лятишевського було обрано референтом релігійних справ при
Державному секретаріаті освіти ЗУНР. Після підписання Акту
злуки та повернення делегації ЗУНР із Києва Г. Хомишин відправив урочисту архієрейську Літургію.
1922 р., у четверту річницю польської окупації Західної України, єпископ першим підписав звернення Української греко-католицької церкви «До всього культурного світу», що засуджувало експансивну політику польського уряду щодо українців.
Після поразки ЗУНР владика Г. Хомишин запровадив хресний
хід під час Зелених свят на могили борців за волю України.
У міжвоєнний період єпископ особливо піклувався про
високий рівень навчання та виховання в духовній семінарії.
Будучи головою «Рідної школи» у Станіславі, він сприяв розвиткові української школи. Його зусиллям 1934 р. створено
товариство «Скала», головним завданням котрого було заснування читалень бібліотек.
Нові політичні реалії призвели до того, що священики –
прихильники єпископа Г. Хомишина та Української християнської організації утворили у вересні 1930 р. Українську католицьку партію, очолювану юристом О. Саляком. У свою чергу
орієнталісти за ініціативою А. Шептицького в січні 1931 р.
заснували Український католицький союз, котрий створив
1937 р. масове молодіжне товариство «Орли», що поширилось на Станиславщині. На жаль, політичні незгоди не сприяли згуртуванню українського галицького суспільства.

Галицький митрополит А. Шептицький
Galician Metropolitan A. Sheptytsky

З початком Другої світової війни більшовики забрали будинок духовної семінарії і частину єпископського палацу.
72-річного владику декілька разів викликали в НКВС на допити, намагалися отруїти. У Станиславській єпархії були ув’язнені
та депортовані вісім священиків, серед них – батько Степана
Бандери отець Андрій Бандера.
Під час німецької окупації Г. Хомишин вітав відновлення
української державності. З цього приводу було відслужено
архієрейську Службу Божу в Станіславі. Єпископ повністю підтримував пастирські листи митрополита А. Шептицького «Не
убий», «Про милосердя» та ін. У Станіславі єпископ Г. Хомишин
відправив панахиду за жертвами більшовицького терору. Такі
панахиди були відправлені також у Коломиї, Надвірній, Калуші, Рогатині. 7 липня 1941 р. відбулися похорони закатованих
жертв більшовицького терору, в яких узяли участь священики
різних обрядів.
Єпископ Г. Хомишин та переважна більшість духовенства
підтримали діяльність греко-католицьких капеланів в українських військових об’єднаннях. Багато священиків Станіславщини активно підтримували діяльність ОУН та УПА.
Із звільненням Прикарпаття від німецько-нацистських загарбників НКВС розпочало планову ліквідацію Греко-Католицької Церкви. 11 квітня 1945 р. енкаведисти заарештували
єпископа Г. Хомишина, єпископа-помічника І. Лятишевського,
усіх єпископів УКГЦ, багатьох священиків, монахів та семінаристів. Владика Г. Хомишин помер у Лук’янівській в’язниці 17
січня 1947 р.
Слуга Божий Іван-Павло ІІ під час свого апостольського паломництва в Україну у Львові 2001 р. підніс до гідності
блаженного Католицької Церкви владику-мученика Григорія
Хомишина, визнаючи подвиг його земного життя й вірність
Христовій вірі.
8-10 березня 1946 р. у Львові відбувся так званий собор, на
якому не було жодного єпископа. Собор прийняв постанову
про ліквідацію Берестейської унії 1596 р. та повернення до
Православної Церкви. Від священиків почали вимагати переходу на православ’я. На Станіславщині тільки 277 парохів погодились на такий компроміс. Священики й монахи, котрі не
погодилися, були заарештовані.

Станиславівський єпископ Г. Хомишин
Bishop of Stanislav region G. Khomyshyn

The reunion of the Greek-Catholic
priests, most of whom were kept under
pressure of fear for their own fate and
for their families, with the Orthodox
Church was held at the Holy Assumption at Kyiv-Pechersk Lavra. According
to the borders of the region, from newly-founded Stanislav- Kolomyya diocese
in the east, Chortkiv, Gusyatin, Skalatsk
deaneries fell away, they became a constituent part of Lviv-Ternopil diocese,
and in the west joined Kalush, Rohatyn,
Bolekhiv and Galician deaneries which
were former parts of L’viv Greek Catholic
Diocese,which was discharged by force.
The heady events of late 1980 led
to many religious conflicts in Western
Ukraine.
The first bishop of the Ukrainian Orthodox Church in Ivano-Frankivsk becomes Stefan Abramchuk, the arch-presbyter. In 1993, Ivano-Frankivsk diocese
joined the Ukrainian Orthodox Church of
Kyiv Patriarchy. In 1995, Bishop Andrew
(Abramchuk) with a small amount of the
priests and communities withdrew their

Церковні споруди на майдані Шептицького, м. Івано-Франківськ
Religious buildings on Sheptytskyy street, Ivano-Frankivsk
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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membership in the Ukrainian Orthodox
Church of Kyiv Patriarchy. In October
1997, by decision of the Holy Synod of
Ivano-Frankivsk diocese, Joasaphat was
elevated to the rank of bishop.In the
same year, in Ivano-Frankivsk region, by
the clergy initiations,there was formed
another church administrative unit –
Kolomyya – Kosiv diocese, which was
headed by Bishop John (Boychuk).
Several times Patriarch Filaret,the
Primate of the Ukrainian Orthodox
Church of Kyiv Patriarchy, visited IvanoFrankivsk diocese.
Ivano-Frankivsk Eparchy of the Ukrainian Orthodox Church currently is headed by Archbishop Nicholas (Grokh).
During 1950-1980’s the Ukrainian
Greek Catholic Church went into hiding.
Many churches were closed, some were
converted into museums and warehouses. Residents of the region protested strongly against these measures.
With the beginning of the so-called
perestroika process, after mass protests
and trips of Ivano-Frankivsk spiritual

Благовіщенська церква
Annunciation Church
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Українська Греко-Католицька Церква зазнала величезних
втрат. 1947 р. були ліквідовані всі єпархії, парафії, церкви, монастирі, видавництва, часописи, навчальні заклади. Близько
половини священиків ув’язнили, третину змусили перейти на
російське православ’я, частина відправляла богослужіння нелегально або емігрувала на Захід.
У Станіславській греко-католицькій єпархії в 1943 р. було
465 парафій, 886 храмів, 68 монастирів. У 1950 р. їх не залишилось жодного. Православна Церква отримала велику
кількість греко-католицьких церков та іншого майна. Там, де
священики відмовлялися прийняти православ’я, парафіяни
також не погоджувалися приймати православних священнослужителів. Вірні самостійно відправляли Служби Божі або
відкривали формально «незареєстровані церкви».
Станом на 1 січня 1946 р. в Галичині, що входила до складу
УРСР, діяла лише одна православна єпархія – Львівсько-Тернопільська, яка була утворена 1941 р. В обов’язки єпископа Макарія (Оксіюка), якого було висвячено в квітні 1945 р.,
входило також адміністрування та духовна опіка над парафіями Станіславської (з 1962 р. – Івано-Франківська) та Дрогобицької областей. Патріарх московський і всія Русі Олексій
(Сіманський) дав благословення на створення двох нових
православних єпархій: Станіславсько-Коломийської та Дрогобицько-Самбірської.
Возз’єднання греко-католицьких священиків, більшість з
яких тримали в страсі за власну долю та своїх родин, із Православною Церквою відбулося в Свято-Успенській КиєвоПечерській лаврі. Після божественної літургії отців Антонія
Пельвецького та Михаїла Мельника було пострижено в ченці із
збереженням імен. 23 лютого у кафедральному Свято-Володимирському соборі відбулося їх наречення в єпископи. В неділю,
24 лютого, ієромонаха Антонія (Пельвецького) було висвячено
на єпископа станіславсько-коломийського. Наступного дня
у цьому ж храмі було висвячено на єпископа самбірського та
дрогобицького ієромонаха Михаїла (Мельника). Саме ці владики були присутні на псевдособорі 8 березня 1946 р., котрий
насильно приєднав парафії Галичини до Православної Церкви.
Відповідно до кордонів області, від новоствореної Станіславсько-Коломийської єпархії на сході відпали Чортківське,

Успенська церква, с. Дубівці
Assumption Church in the village of Dubivtsi

Гусятинське, Скалатське благочиння, які увійшли до складу
Львівсько-Тернопільської єпархії, а на заході приєдналися:
Калуське, Рогатинське, Болехівське, Галицьке благочиння, які
входили до складу насильно розпущеної Львівської греко-католицької єпархії.
Попри певну лояльність радянської влади до Православної
Церкви, її служіння також всіляко обмежувалося. Так, найактивніші священики переводилися на віддалені й нечисленні парафії, заборонялося скликати загальні збори віруючих, проводити
богослужіння під відкритим небом, запрошувати духовенство з
інших парафій тощо. Ще одним ударом по «церковниках» в Станіславській області з боку влади було обкладання податками
фінвідділом священиків. Обтяжена непосильними податками
Церква в Станіславській єпархії економічно ослабла, малий
бюджет парафій призводив до аварійного стану храмів, що ставало причиною до їхнього закриття. Також спеціально були завищені ціни на електроенергію для релігійних громад.
Після смерті архієпископа Антонія 1957 р. єпархію очолив
протоієрей Йосиф Савраш, настоятель Святомихайлівського
храму міста Снятина. За його ініціативою раз на рік відбувався
з’їзд благочинних, утворено місіонерський комітет.
На початку 1982 р. архієпископа Йосифа відправили на
відпочинок.
Рішенням Святішого патріарха Пімена і Священного синоду
від 12 жовтня 1982 р. на Івано-Франківсько-Коломийську єпархію призначено архієпископа уманського Макарія (Свистуна).
На його архієрейське служіння припала велична дата святкування 1000-ліття хрещення Русі-України. На ювілейному Синоді
з нагоди цієї дати, який відбувся в Москві 6-9 червня 1988 р.,
з Івано-Франківської єпархії були присутні два делегати: архієпископ Макарій (Свистун) та протоієрей Димитрій Садов’як
(представляє УПЦ КП і є Головою Синодального управління
духовно-патріотичного виховання у зв’язках із Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України).
Бурхливі події кінця 1980-х рр. призвели до численних
міжконфесійних конфліктів на Прикарпатті.
Першим єпископом УАПЦ на Івано-Франківщині стає настоятель кафедрального собору о. Стефан Абрамчук. 1993 р.
Івано-Франківська єпархія УАПЦ увійшла до складу УПЦ КП.

people, headed by bishops Paul Sofron and Dmyterko Vasylyk to Moscow
in 1989, the Ukrainian Greek Catholic
Church was granted the right to be registered.
After the collapse of the Soviet Union
in 1991, Galician Metropolis of the Ukrainian Greek Catholic Church renewed its
activity again officially.
In Precarpathia there are two dioceses of the Ukrainian Greek Catholic
Church - Ivano-Frankivsk ( Bishop Ordinary Vladimir Viytyshyn, Bishop Emeritus
Safron Mudryi) and Kolomyja-Chernivtsi
(Bishop Ordinary Nicholas Simkaylo).
For centuries in Precarpathia there
were Roman Catholics communities,
and some of their representatives became history not only of Galician lands,
but also of Europe, who ultimately were
testimonialized. Those were Archbishop
Blessed Jakub Strepa and Holy Jozef Bilczewski.
Roman Catholic Archdiocese in Galicia was founded only in 1375 (in 14121414 Lviv became its capital).

Церква, м. Галич
Church in the town of Halych

Типова дерев'яна церква
Typical wooden church
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Jakub Strep was born in1340 on the
territory of Krakow diocese.
In 1593, the Archbishop John Sulikowskiy introduced division of Archdiocese into deaneries, and in Precarpathian territory there were the largest
ones, Galician and Rohatyn- Zhidachev.
In 1765 here, besides these three, there
also appeared deaneries in Kolomyya
and Kukilnyky. After the latest structural changes in 1843 and the following
ones before the World War II there were
deaneries in Gorodenka, Kolomyya,
Kukilnyky, Stanislav and partly Berezhany, where lived almost two hundred
thousand of Roman Catholics.
At the beginning of the twentieth
century, Lviv metropolis was headed by
Jozef Bilczewski, who supported close
relationship with the Greek Catholic
metropolitan Andrei Sheptytsky.
Jozef Bilczewski (26 April, 1860-20
March,1923) – Catholic saint, archbishop of Lviv Latin rite, Dogmatic Theology
professor, rector of Lviv University. Pope
Leo XIII elevated Fr. J. Bilczewski to the

Греко-католицька Катедра, м. Івано-Франківськ
Greek Catholic Cathedral, Ivano-Frankivsk
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1995 р. владика Андрій (Абрамчук) з невеликою кількістю священиків і громад вийшов із УПЦ КП. У жовтні 1997 р. рішенням
Священного синоду УПЦ КП на Івано-Франківську єпархію
було призначено єпископа Іоасафа. Цього ж року в ІваноФранківській області, з ініціативи духовенства, була утворена
ще одна адміністративно-церковна одиниця – КоломийськоКосівська єпархія, котру очолив єпископ Іоан (Бойчук).
Кілька разів Івано-Франківську єпархію відвідував предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет.
Івано-Франківську єпархію УПЦ КП на сьогодні очолює архієпископ Миколай (Грох).
Протягом 1946-1989-х рр. Українська Греко-Католицька
Церква перебувала у підпіллі. Багато храмів було закрито, деякі перетворено на музеї та склади. Проти цих заходів рішуче
протестували жителі краю.
Із початком процесу перебудови після масових акцій протесту, поїздок віруючих Івано-Франківщини на чолі з єпископами Софроном Дмитерком та Павлом Василиком до Москви
1989 р. Українська Греко-Католицька Церква отримала право
на реєстрацію.
З розпадом Радянського Союзу 1991 р. Галицька митрополія Української Греко-Католицької Церкви знову офіційно відновила свою діяльність. До свого історичного осідку у Львові
повернувся глава Церкви – верховний архієпископ митрополит Мирослав-Іван кардинал Любачівський. Українська ГрекоКатолицька Церква зараз повернулася до свого історичного
центру – столиці нашої держави. Саме в Києві на сьогодні
знаходиться її адміністративний центр з резиденцією її глави – Блаженнішого Святослава Шевчука. УГКЦ вірно зберігає
стародавні традиції Києво-Галицької Церкви, має Постійний
синод єпископів і, згідно з рішеннями ІІ Ватиканського собору та Кодексу канонів для Східних церков, володіє помісними
правами. Сучасна УГКЦ значною мірою завдячує своєю ідентичністю стародавній Галицькій митрополії, історія якої невіддільна від історії княжого Галича.
На Прикарпатті діють дві єпархії УГКЦ – Івано-Франківська
(єпископ-ординарій Володимир Війтишин, єпископ-емерит
Софрон Мудрий ЧСВВ) та Коломийсько-Чернівецька (єпископ-ординарій Миколай Сімкайло).

Єпископ-ординарій Володимир Війтишин
Ordinary Bishop Volodymyr Viytyshyn

Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Владика Софрон Дмитерко
Bishop Sofron Dmyterko

Упродовж багатьох століть на території Прикарпаття діяли
спільноти Римо-Католицької Церкви, а окремі її представники
увійшли в історію не лише галицьких земель, але й Європи
загалом, що, зрештою, було відзначено Апостольською Столицею піднесенням їх до гідності святих. Одними із них були
архієпископи блаженний Якуб Стрепа та святий Юзеф Більчевський.
Римо-католицьку архідієцезію у Галичі було засновано
лише 1375 р. (1412-1414 рр. її столицею став Львів).
Якуб Стрепа (польською – Jakub Strepa), по-іншому Якуб
Стшемє (польською – Jakub Strzemię), народився біля 1340
року на теренанах краківської дієцезії. Ще в юнацькому віці
вступив до францисканського ордену та був відісланий на
навчання до Риму. Після повернення його було призначено
настоятелем монастиря у Кракові (у цьому місті знаходиться
найдавніший польський монастирський храм ордену францисканців, діяльність котрого не припинялася від часу появи
братів менших 1237 р.), а пізніше, 1348-1388 рр., – монастиря
Святого Хреста у Львові. Одразу прославився як відданий місіонер східних земель. Як львівський гвардіан, примирив міщан та католицького єпископа Бернарда, між якими довший
час точилися суперечки. Підтвердженням великої довіри
Апостольської Столиці було призначення його інквізитором
на цілу Русь. У цій діяльності Якуб Стрепа відзначався християнською розважливістю, мудрістю та милосердям і любов’ю.
Блаженний Якуб Стрепа, вірний духовний син святого Франциска, багато разів служив порадами святій королеві Ядвізі
та її чоловікові Владиславові Ягеллі. Саме за протекцією королівської пари Папа римський Боніфацій IX призначив його
архієпископом галицьким. Ставши достойником Церкви, Якуб
Стрепа не переставав плідно трудитися. Організовував та
зміцнював структури галицької архідієцезії, створював нові
парафії, а в уже існуючих збагачував духовно-літургійне життя. У щоденному житті відзначався простотою, набожністю та
францисканською убогістю, чому дав приклад, коли король
Владислав Ягелла подарував йому муроване помешкання в
центрі Львова. Однак майбутній святий далі мешкав у скромному, дерев’яному будинку, не відмовився також від носіння
монашого габіту. Сам повчав вірних основ віри християнської

Єпископ-ординарій Микола Сімкайло
Ordinary-Bishop Mykola Simkaylo

rank of Lviv Archbishop on December
17, 1900.
Difficult challenge came before the
archbishop during the fratricidal Ukrainian-Polish war. On the activities of
metropolitan J. Bilczewski in favor of
reconciliation proves correspondence
with the Head of the Ukrainian GreekCatholics A. Sheptytsky. During the Polish-Ukrainian battles for Lviv, in November 1918, Y. Bilczewski headed the
rescue committee, which supplied the
poorest with provision.
Both Archbishops of Lviv were not
only intermediaries between the warring camps, but also influenced by the
apostolic nuncio Achilles Ratti (later
Pope Pius XI (1922-1939) submitted on
November 16, 1918 pastoral letters calling for ceasing of bloodshed. Unfortunately, it did not stop ethnic conflicts
which were breaking out over the next
decades of the twentieth century.
During the Soviet authorities, in Ivano-Frankivsk region there was not any
functional Roman Catholic church, the

Єпископ-емерит Софрон Мудрий
Bishop Emeritus Sofron Mudryy

Обласний художній музей, м. Івано-Франківськ
Regional Art Museum, Ivano-Frankivsk
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revival of religious life of which became
possible only after the declaration of the
Ukrainian state sovereignty .
Today in the lands of Ivano-Frankivsk
region are Galician and Ivano-Frankivsk
deaneries, of Lviv Archdiocese with
the exception of affiliated parishes in
Pomorayny, located in Lviv region, but
belongs to the Galician parish in Berezhany deanery, although the city itself
together with affiliates and Kuropatnyky
and Pidhaitsi are located in the administrative limits of Ternopil region. Since
October 21, 2008, Archbishop Ordinary,
Metropolitan of Lviv was Mieczyslaw
Mokshytskyy, who since 1996 was serving as a personal secretary of Pope John
Paul II and after his death on April 2,
2005, became a secretary of Pope Benedict XVI.
The history of religious and ecclesiastical life in Precarpathia will not be complete without mentioning of spiritual
and cultural presence in our land of one
of the most ancient Oriental churches –
the Armenian Apostolic one.

Ротонда Матері Божої, м. Івано-Франківськ
Rotunda of Our Lady, Ivano-Frankivsk
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й катехизував, але понад усе йому залежало на здобутті дітей
для Царства Божого. Його щира офірність цій справі принесла титул «Приятеля дітей». Блаженний Якуб Стрепа помер
20 жовтня 1409 р. У залишеному заповіті виразив волю бути
похованим у францисканському конвенті Святого Хреста у
Львові, поруч з іншими духовними синами святого Франциска; стосовно матеріального спадку, то просив продати його
єпископські речі, а виручені гроші використати на потреби
злидарів та Святі Меси за вічний спокій і спасіння його душі.
1593 р. архієпископ Йоан Суліковський запровадив поділ архідієцезії на деканати, на теренах Прикарпаття були
утворені найбільший за територією Успенський (Галицький)
та (частково) Жидачівський і Рогатинський деканати. 1765 р.
тут, окрім трьох вже названих деканатів, постали також деканати у Коломиї і Кукільниках, а 1787 р. замість Галицького
було створено Станиславівський, а Жидачівський замінили
Стрийським. Після останніх структурних змін 1843 р. та більш
пізніх перед ІІ світовою війною на Прикарпатті існували деканати Долина, Городенка, Коломия, Кукільники, Станиславів
та частково Бережани, в яких проживало майже двісті тисяч
римо-католиків.
На початку ХХ ст. Львівську митрополію очолював Юзеф
Більчевський, котрого єднали близькі стосунки з греко-католицьким митрополитом Андреєм Шептицьким.
Юзеф Більчевський (26 квітня 1860 – 20 березня 1923) –
католицький святий, львівський архієпископ латинського
обряду, професор догматичної теології, ректор Львівського
університету.
2001 р. папа Іван-Павло ІІ у Львові беатифікував на латинській Святій Месі Юзефа Більчевського разом з отцем Зиґмунтом Ґораздовським. Канонізацію патронів Львівської архідієцезії звершив Святіший Отець Бенедикт ХVI 23 жовтня 2005
р. в Римі. 27 вересня 2007 р., перебуваючи з візитом ad limina
Аpostolorum, львівський архієпископ митрополит кардинал
Мар’ян Яворський у каплиці Матері Божої Ченстоховської, що
знаходиться в підземеллях базиліки Святого Петра, освятив
мозаїку на пошанування свого святого попередника.
30 жовтня 1900 р. Ю. Більчевського імператор номінував
архієпископом львівським. 12 листопада було складання при-

Римо-католицький костел св. Гнатія Лойоли, м. Коломия
The Roman Catholic Church of St. Hnatiy Loyola, Kolomyya

сяги перед папським нунцієм Тальяні у Відні. До речі, того ж
дня поряд з Ю. Більчевським канонічні процедури проходив
новопризначений греко–католицький митрополит А. Шептицький, до того часу – станиславівський єпископ. Вперше
два наступні великі митрополити львівські зустрілися в Римі,
коли туди після навчання у Відні прибув о. Ю. Більчевський. На
той час А. Шептицький ще не був висвячений на священика,
лише студіював. Познайомилися вони під час чищення взуття
в комірчині на даху. Тепер разом виконували офіційні процедури перед посіданням митрополичих катедр, значення яких
в минулому, на початку буремного ХХ ст. було вельми важливим. Святіший Отець Лев ХІІІ призначив о. Ю. Більчевського
львівським архієпископом 17 грудня 1900 р.
Непростий виклик став перед архієпископом під час братовбивчої українсько-польської війни. Про діяльність митрополита Ю. Більчевського на користь примирення свідчить
листування з главою українців греко-католиків А. Шептицьким. Війна несподівано роз’єднала ієрархів, що підтримували
приятельські стосунки, на різні сторони барикад. Обидва не
тільки ототожнювали себе з народами, що зійшлися в кривавому двобої, але й їхні резиденції опинилися на супротивних
лініях фронту: палац архієпископа Ю. Більчевського – на боці,
який контролювали українці, а катедра св. Юра та митрополичі палати архієпископа А. Шептицького – на польському боці.
Проте Ю. Більчевський не погодився покинути свою резиденцію, а лише дозволив вмонтувати в кімнаті дзвінок, аби в разі
небезпеки попередити семінаристів.
Під час польсько-українських боїв за Львів у листопаді
1918 р. Ю. Більчевський очолив рятунковий комітет, який постачав провіант найубогішим.
Обидва львівські архієпископи були не лише посередниками між ворогуючими таборами, але й під впливом апостольського нунція Ахілле Ратті (майбутній Папа Пій ХІ (1922-1939)
надіслали 16 листопада 1918 р. пастирські листи із закликом
до припинення проливання крові. На жаль, це не припинило
міжнаціональні конфлікти, котрі спалахували протягом подальших десятиліть ХХ ст.
В одному зі своїх листів Ю. Більчевський писав: «Сильно
вірю, що попри всі тимчасові суперечки, незабаром наста-

At the beginning of the XVI century,
the Armenian Apostolic Church community existed in Snyatyn – a city on the
border of Galicia and Bukovina, where
intersected important trade routes connecting Europe with the eastern states.
It is known that in 1630 there was already wooden Armenian church with
one priest in Snyatyn. This parish was
the part of Lviv diocese and Lviv reported to the Bishop directly. In 1625, Bishop
of Lviv Mesrop died and on May 2, 1926
to the city came Svyatoechmiadzynskyy
patriarch, the head of the Armenian
Church, Melchizedek, who ordained young Armenian monk Nicholas Torosovycha for the new ordinary, whose governing opened a new chapter in the
history of the Ukrainian Diocese of the
Armenian Apostolic Church: there was
signed the union with Rome, the idea
of which had been discussed for a long
time before. After the inclusion of Western Ukraine to the Soviet Union, most of
the local Armenians, who at that time
were captured, left their native land for

Костел святого Франциска, м. Делятин
The Church of St. Francis in the town of Delyatyn

Костел Христа Царя, м. Івано-Франківськ
The Church of Christ the King, Ivano-Frankivsk
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Poland. By the way, the miraculous icon
of the Virgin Lady of the Armenian temple in Stanislav, is in one of the churches
in the Polish city of Gdansk now.
Unfortunately, in Ivano-Frankivsk region, there is no community of the Armenian Church now, what surely impoverishes spiritual and cultural diversity of
our region.
In addition to the dominant Christian
denominations in the Carpathian land
since the time immemorial, there lived
followers of Judaism (Jews by origin),
who left their mark in history of modern
Ivano-Frankivsk region. History of early
Hasidism, one of the most numerous
and influencial sect of modern Judaism, is closely connected with Precarpathia. Appearing Hasidism dates back
to 1730s, the first period of rabbi’s Israel
ben Eli’eser Ba’al-Shem-Tova (Beshta)
activity, who proved to act as a spiritual leader and mystic. He had his followers, whom he shared his ideas with
and introduced his teachings about
togethrness with the God and his mysti-

Пам‘ятна табличка, художній музей
Memorial plate, Art Museum
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не порозуміння з братнім народом». Адже українські січові
стрільці, польські «орлята» були християнами, католиками,
яких втягнули у жорна братовбивчої війни як вияву людської
гріховності.
Апелювання Ю. Більчевського до християнського сумління, суспільної справедливості, духа офірності викликали повагу не лише серед римо-католиків, але й в широких колах
галицького суспільства.
Під час радянської влади на території Івано-Франківської
області не діяв жоден римсько-католицький храм, відродження релігійного життя стало можливим лише після проголошення державного суверенітету України.
Сьогодні на землях Івано-Франківщини розташовані Галицький та Івано-Франківський деканати Львівської архідієцезії, за винятком філіальної парафії у Поморянах, яка розміщена у Львівській області, але належить до парафії Галицького
деканату у Бережанах, хоча саме місто разом з філіями Куропатники і Підгайці знаходиться в адміністративних межах
Тернопільської області. Від 21 жовтня 2008 р. архієпископомординарієм, митрополитом львівським є Мечислав Мокшицький, котрий від 1996 р. виконував служіння як особистий секретар Святішого Отця Івана-Павла ІІ, а після його смерті (2
квітня 2005 р.) став секретарем папи Бенедикта XVI.
Історія релігійно-церковного життя Прикарпаття не може
бути повною без згадування духовно-культурної присутності
на наших землях однієї з найдавніших орієнтальних церков –
Вірменської апостольської.
На початку XVI ст. спільнота Вірменської апостольської церкви існувала в Снятині – місті, розташованому на межі Галичини
та Буковини, де перетиналися важливі торгівельні шляхи, котрі
з’єднували Європу зі східними державами. Відомо, що 1630 р.
у Снятині вже була дерев’яна вірменська церква з одним священиком. Ця парафія належала до складу Львівської дієцезії та
підкорялася безпосередньо львівському єпископові. 1625 р.
помер львівський єпископ Месроп, а 2 травня 1926 р. до Львова приїхав Святоечміадзинський патріарх, глава Вірменської
церкви, Мельхіседек, котрий рукоположив на нового ординарія молодого вірменського монаха Миколу Торосовича, чиє
правління відкрило нову сторінку в історії української єпархії

Костел Бернардинів, смт. Гвіздець
The Bernadyts’ church in the village of Hvizdets

Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина

Типова католицька споруда, м. Рогатин
Typical сatholic building, the city of Rohatyn

Вірменської апостольської церкви: саме при ньому було підписано унію з Римом, ідея котрої довший час обговорювалася.
Згідно з актами de Propaganda Fideі, основні пункти об’єднання,
зафіксовані в Римі 1634 р., відповідали статтям Берестейських
угод 1596 р. Невдовзі після заснування Станиславова (1662 р.) у
місті було зведено для вірменської спільноти дерев’яний храм
Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії (1665 р.). На кінець
XVII ст. припадає остання хвиля вірменського переселення на
південно-східні воєводства Речі Посполитої, в результаті чого
виникають вірменські парафії в Тисмениці (гроші на будівництво церкви дала Констанція Потоцька) та Городенці (храм звели при Стефані Потоцькому 1707 р.).
Після включення Західної України до Радянського Союзу
більшість місцевих вірмен, котрі на той час переважно були
полонізовані, виїхали з рідної землі до Польщі. До речі, чудотворна ікона Матері Божої з вірменського станиславівського
храму зараз перебуває в одному з костелів польського міста
Ґданськ.
На жаль, зараз в Івано-Франківській області немає жодної громади Вірменської церкви, що, безперечно, збіднює
духовно-культурну палітру нашого регіону.
Окрім домінуючих християнських конфесій, в прикарпатському краї споконвіку мешкали послідовники юдаїзму (євреї
за походженням), котрі залишили помітний слід в історії сучасної Івано-Франківської області.
Уже невдовзі після заснування міста Станиславова (16621772 рр. та 1918-1939 рр. мало назву Станиславів (Stanisławów), 1772-1918 рр. – Станіслав (за німецькомовним звучанням – Stanislau); 1939 року радянська влада повернула австрійську назву Станіслав, а 1962 р. з нагоди святкування
300-ліття місто було перейменовано у Івано-Франківськ на
честь Івана Франка. Євреям було дозволено тут селитися. Так
сюди прибули єврейські торговці (що конкурували з вірменами, котрі з’явилися одночасно з ними), орендатори, корчмарі
та ремісники; останнім приписувалося вступати в християнські цехи, але при умові оплати певної суми дозволялося не
брати участі в релігійних церемоніях, які проводили цехи. У
Станиславові виникла єврейська вулиця, на котрій не пізніше 1672 р. була збудована дерев’яна синагога. Після дозволу

Собор Покрови Пресвятої Богородиці
Cathedral of the Blessed Virgin Mary’s Protection

cal revelation,gained in the result of his
soul descent (aliyat neshama). Among
his follower there were those who had
belonged to the earlier Hasidic groups,
namely rabbi Moshe from Kuty, Beshta
rabbi’s brother-in – law Abrakham Gershon from Kuty (died in 1760)first treated him in a hostile way,but then admitted his views.
In Stanislav there appeared Jewish
street, dated back no later than 1672,
where was built a wooden synagogue.
After the approval of Lviv Roman Catholic
archbishop in 1777, there was completed
the construction of stone synagogue.
In the XVII century in Kosiv there lived
famous Hasidic zaddiks («saint», spiritual
leader of Hasidic community) rabbi Nachman from Kosiv, Barukh Ben Avrakham
from Kosiv, Menakhem Mendl from Kosiv (grandfather of Menakhem Mendl
Hager was a founder of famous Hasidic
dynasty in Vyzhnytsya of Chernivtsi region).
The Jewish community of IvanoFrankivsk was restored only in 1990, lo-

Пам‘ятна табличка собору
Memorable plate on the Cathedral

Церква Богородиці, м. Тисмениця
The Church of the Blessed Virgin Mary
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cal authorities turned to it its reformist
synagogue, where major repairing has
been recently carried out ma (but onion-shaped domes were not restored).
Ivano-Frankivsk Jewish religious orthodox community is headed by the rabbi
Moshe-Leib Kolesnik. In 1906, A. Gorovits founded yeshivah (religious school)
which was headed by a famous rabbi
A. Kamelar.
In 1860 s, there appeared the reformist Jewish community in Stanislav,which
built a sinagogue «Temple», a real zest
in town architectural ensemble. The author of the project was Vienna architect
Wilhelm Stiassny .
Bright page to the cultural and religious life of ancient Precarpathia was
written by representatives of ancient
ethnic Karaisms group .
Karaisms (in Hebrew meaning «those
who read») are the ethnic and religious
group in the world, now has several
thousands members, here the ethnonym of the group stands for konfesionism, that applies both to members of the

Синагога «Темпель», м. Івано-Франківськ
Synagogue «Tempel», Ivano-Frankivsk
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львівського римо-католицького архієпископа 1777 р. було завершене зведення кам’яної синагоги.
Із прикарпатською землею повя’зана рання історія хасидизму – одного з найвпливовіших та найбільш численних напрямів сучасного юдаїзму.
Виникнення хасидизму виводиться з 1730-х рр., з першого
етапу суспільної діяльності раббі Ісраеля бен Елі’езєра Ба’алШем-Това (Бешта), що проявив себе як духовний лідер та містик. Він зібрав біля себе групу послідовників та у своїх коротких проповідях знайомив їх зі своїм вченням про єднання з
Богом містичними одкровеннями, отриманими в результаті
«сходження душі» (аліят нешама). До числа його послідовників належали й ті, хто входив до більш ранніх хасидських груп,
зокрема раббі Моше з Кут. Брат дружини Бешта раббі Авраам
Гершон з Кут (помер біля 1760 р.) спочатку відносився до нього вороже, але потім визнав його.
У XVIII ст. в Косові жили видатні хасидські цадики («праведник», духовний лідер хасидської спільноти): раббі Нахман із
Косова, Барух бен Аврахам із Косова, Менахем Мендл із Косова (дід Менахема Мендла Хагера, засновника відомої хасидської династії у Вижниці сучасної Чернівецької області).
1906 р. в Станіславі А. Л. Горовіц заснував ієшиву (релігійну
школу), котру очолив відомий раввин А. Камелар.
У 1860-х рр. в Станіславі виникла реформістська юдейська
спільнота, представники якої в 1894-1899 рр. збудували синагогу «Темпель» – справжню окрасу архітектурного ансамблю міста.
Автором проекту був віденський архітектор Вільгельм Штясни.
Кам’яна споруда «Темпля» зведена в мавританському стилі
з елементами неоренесансу. Вхід до синагоги розміщений із
західного боку, проходив через хол у головну молитовну залу
(розраховану на 300 сидячих місць), з трьох боків був оточений галереями для жінок. У східній стіні в апсиді знаходився
старовинний аарон ха-кодеш (в перекладі, «святий ковчег» –
особлива шафа для зберігання сувоїв Тори). Первісно на кутах
будівлі були чотири бані, увінчані куполами в формі цибулин,
прикрашених зірками Давида.
На жаль, майже вся єврейська спільнота була в нелюдський спосіб знищена під час Шоа (з івриту «Катастрофа»,
буквально – «нещастя», «біда»; аналог терміну світової історі-

Вхід у діючу синагогу
The entrance of the functional synagogue

ографії «Голокост» – від грец. «холокаутома» – «всепалення»)
в результаті організованого та планомірного знищення нацистами.
Єврейська спільнота Івано-Франківська була відновлена
лише 1990 р.; місцева влада повернула їй споруду реформістської синагоги, в котрій нещодавно було здійснено капітальний ремонт (однак купола-цибулини не відновили). Івано-Франківську єврейську релігійну спільноту юдейського
ортодоксального віросповідання очолює раввин Моше-Лейб
Колесник.
Яскраву сторінку до культурно-релігійного життя Прикарпаття вписали представники давнього етносу караїмів.
Караїми (з івриту букв., «ті, що читають») – етнічна та релігійна група, котра зараз у світі налічує кілька тисяч представників; тут етнонім групи є водночас конфесіонімом, тобто
стосується як членів караїмської групи етнічної, так визнавців
караїмської релігії, що є різного етнічного походження. Караїми зберегли свою мову, що виникла в Криму і належить до
кипчацької підгрупи тюркських мов. У богослужіннях послуговуються також староєврейською.
Караїми сповідують караїмізм – релігію, що відокремилася
від юдаїзму на зламі VII i VIII ст. Кодифікатором її був Анан бен
Давид із Басри. Караїмізм визнає виключно писемні юдейські
джерела, т. зв. ТаНаХ (особливо Тору – Пятикнижжя Мойсея),
не приймаючи авторитет раввинів з їх талмудичною традицією. Дім молитовного зібрання караїмів має назву кенаса.
Караїмський календар налічує 52 або 53 (у високосний
рік) тижні, кожен з яких має свою назву, що походить від початкових слів певного розділу Тори. Під час суботнього богослужіння у кенасі читався відповідний до назви тижня розділ. Газан виймав із гехалу черговий згорток, виголошував, що
сьогодні читається Тора такої-то родини, наступної суботи читали з іншого згортка і т. д. Згорток Тори вдягався у два чохли –
верхній та нижній, які називаються тора-упрак, та прикрашався хатасами. На одному хатасі читаємо: «Цей тас (піднос)
пожертвувала кенасі святої громади Луцька (нехай береже її
вічно Господь) пані Рахель (нехай живе довгі роки), дружина
шановного Сімхи Луцького (хай збереже його Предвічний), у
році 5543 (1783)».

Пам'ятник страченим біля стін синагоги
Monument to the executed heroes at the synagogue walls

Karaite ethnic groups and to those who
recognize the Karaite religion and are
of different ethnic origin. Karaites preserved their language, which originated
in the Crimea and belongs to Kipchak
subgroup of Turkic group languages. In
divine worship they also use Hebrew.
Karaites believe in Karaism – religion
that broke away from Judaism at the
turn of the VII and VIII centuries.Its codifier was Anan ben David of Basra. Karaism recognizes only the written Jewish
sources, so called. Tanakh (especially the
Torah – Pentateuch of Moses), not accepting the authority of their rabbis’ Talmud tradition. Karaites’ temple is called
«kenasa».
The period between the two world
wars was marked by active development ofcooperation in cultural and public life between the Karaites from Poland
and Galich in particular. Reunion of Poland encouraged the closer contacts between the Galician Karaite community
and the communities of Trok, Vilna and
Lutsk.

Сучасний вигляд Коломийської синагоги
The presentday look of the synagogue in the town of Kolomyya
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Today Halych has the Museum of
Karaite history and culture in the structure of the National reserve «Ancient
Galich».
Unfortunately, all the Jewish community was slaugtered during the Shoah (meaning «catastrophy» in Hebrew,
literary «disaster», «fatality»; analogue to
the term in the world historgraphy «Holocaust» – grom Greek «holokautoma»
meaning «ashing»), in the result of preplanned actions by the Nazis.
Precarpathia has always been an integral part of the Ukrainian and European religious and cultural processes,
enriching world civilization with the
greatest achievements of material civi-

Зруйнована синагога, м. Болехів
Destroyed synagogue in the town of Bolekhiv
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Дискусійним залишається питання появи караїмів на території Східної Європи, тобто у Криму, а згодом — у Литві та
Польщі. Одна з версій пов’язує формування караїмського етносу з Хазарським каганатом, вважаючи караїмів нащадками
хазарів або ж одним із племен, що входили до складу каганату.
Існує інша думка, яка стверджує, що караїми з’являються у
Східній Європі вже у післяхазарський час, прибувши до Криму
з Бухари та Черкесії разом із татарськими ханами. Виходячи з
того факту, що караїми відомі як талановиті купці та ремісники, припускають, що вони потрапили на Кримський півострів
разом з іншими купцями та ремісниками, що були необхідні
татарам для підтримання економічного стану Золотої Орди.
Так само дискусійним залишається й питання про появу караїмів у Галичі. Караїмська традиція пов’язує цей прихід із часом князювання Данила Романовича і розповідає, що 1243 р.
князь Данило під час переговорів з ханом Бату вів розмови
про дозвіл на міграцію з Криму караїмів. 1246 р. 80 караїмських родин із Солхату, Мангупа та Кафи вийшли з півострова
і поселилися в Галичі, отримавши привілей від Данила. На цій
підставі можна вважати, що караїми з Криму утворили в Галичі
свою колонію в середині ХІІІ ст.
Селилися в Галичі вони компактно – на вулиці Караїмській
(історичну назву з вулиці Щорса повернули вже в часи суверенності України), на Залукві. Вони користувалися всіма привілеями міщан. Дбали про освіту дітей, хоча займалися господарством. Одружувалися між своїми, щоб не асимілюватися.
Однак існує й інша думка, яка відносить появу караїмської
громади у Галичі до ХV ст. У будь-якому випадку достовірні відомості з історії цієї колонії належать до ХVІ ст., коли про неї
починають згадувати в документальних джерелах. 1578 р. король Стефан Баторій підтвердив локаційний привілей галицьких караїмів, гарантував їм збереження давніх прав та звичаїв.
Згідно з цим привілеєм, галицькі караїми мали право вільної
торгівлі нарівні з іншими мешканцями міста, право продукування та продажу горілки, але на своїй вулиці Караїмській і т.
ін. Цей привілей був підтверджений 1590 р. Сигізмундом ІІІ, а
1666 р. – Яном Казимиром.
Зі встановленням у Галичині австро-угорської влади, караїми Галича звернулися до уряду з проханням про поліпшення

Молитовна зала зруйнованої синагоги, м. Болехів
Prayer Hall of destroyed synagogue in the town of Bolekhiv

їх умов. Уряд зменшив податки, якими обкладалися караїми
зрівняв їх у правах із християнами. Караїми торгували худобою, воском, сіллю та займалися землеробством. До 70-х рр.
ХІХ ст. їх не брали на військову службу, а потім вони служили
виключно в санітарних загонах.
Період між двома світовими війнами позначений активним розвитком культурного та громадського життя караїмів
Польщі та, зокрема, Галича. Об’єднання Польщі посприяло
зближенню та співпраці галицької караїмської громади з громадами Трок, Вільна та Луцька.
1919 р. обрано правління громади та затверджено її статут.
У 1925 р. після десятилітньої перерви знову відкрито караїмську парафіяльну школу. 1934 р. було вирішено збудувати
Народний дім, який став центром громадсько-культурного
життя. При ньому існувала бібліотека, працювало Товариство
караїмської молоді «Відродження», яке очолював Ібрагім Самуйлович та Товариство караїмських жінок, кероване Сабіною Новахович.
Караїмська громада Галича ніколи не була дуже великою,
але у ХХ ст. її чисельність різко скоротилася. Серед причин –
епідемії тифу та холери, численна міграція під час та після ІІ
Світової війни, причому, здебільшого, молодих караїмів. У
повоєнний час у Галичі залишилися переважно караїми старшого віку, поступове зникнення громади стало, таким чином,
неминучим процесом.
На сьогодні в Галичі діє Музей караїмської історії та культури в структурі Національного заповідника «Давній Галич».
Прикарпаття завжди було невід’ємною частиною українських та європейських релігійних культурних процесів, збагачуючи світову культуру найвищими досягнення матеріальної
цивілізації та злетами людського духу; представники різних віровизнань та етносів повсякчас ділили історію нашого краю,
який споконвіку відзначався міжконфесійним різноманіттям,
толерантністю й поміркованістю.
Іван Остащук

кандидат філологічних наук,
доцент, докторант кафедри релігієзнавства
Київського національного університету
ім. Т. Шевченка

Зруйноване єврейське кладовище, м. Івано-Франківськ
Ruined Jewish cemetery, Ivano-Frankivsk

lization and ups of the human spirit,
representatives of different faiths and
ethnicities, have ever shared history of
our country, which was characterized by
inter-religious diversity, tolerance and
moderation.
Ivan Ostashchuk

PhD, Associate Professor,
Ph.D applicant of Religious Studies
Department of Kyiv National University named
after T. Shevchenko

Музей караїмів, м. Галич
Museum of the Karaites, Halych
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FORESTRY OF THE
UKRAINIAN CARPATHIANS
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ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

2011 рік – міжнародний рік лісів

2011 – International
Year of Forests

In our time of explosive global technical progress, forest ecosystems play a
key role in intaining ecological balance, and perform recreational and health functions. Therefore, the Vienna
Declaration, adopted in April 2003 states
that «...Forests are the foundation of life
on Earth. Supporting forests, we care for
the life of the Earth’s civilization...». In the
conclusions and policy measures adopted
at the XIII World Congress on Forestry
(Buenos Aires, October, 2009), it was
emphasized that forests are a valuable
heritage of mankind, providing living
conditions to billions of people, helping to
achieve environmental sustainability, and
serving as a source of social and spiritual
wealth of communities and nations.

Сільське поселення в Українських Карпатах
Village in the Ukrainian Carpathians
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На теперішній час розвитку світової спільноти лісові екосистеми займають одне з чільних місць у підтриманні екологічної рівноваги, здійснюючи при цьому роль стабілізуючого
фактора у виконанні середовищетвірних. природоохоронних
та рекреаційно-оздоровчих функцій. Ліси відіграють виключно важливу роль у збереженні біологічного різноманіття та
пом’якшення впливу змін клімату. Ліс – середовище проживання приблизно 3/4 всіх видів рослин, тварин і грибів, що
існують на нашій планеті. Лісові ландшафти забезпечують важливі соціальні та культурні ресурси. На них грунтується традиційний устрій життя багатьох корінних народів. Ліс – частина культурно-історичного середовища, під впливом якої
формуються культура і звичаї цілих народів, а також джерело
роботи та матеріального благополуччя значної частини населення. Ліс служить джерелом деревини і продуктів її переробки, харчових і лікарських ресурсів та інших матеріальних
цінностей. Віденська декларація, прийнята у квітні 2003 р.
відзначає, що «…Ліси є основою життя на Землі. Підтримуючи
ліси, ми підтримуємо життя земної цивілізації…». У висновках
і стратегічних заходах, прийнятих на ХІІІ Світовому конгресі з
питань лісового господарства (Буенос-Айрес, жовтень, 2009
р.), підкреслюється, що ліси є безцінним надбанням людства,
яке надає засоби для існування мільярдів людей, допомагаючи досягненню екологічної стійкості, а також служать джерелом соціальних і духовних благ для народів, громад і націй.
Завдяки сталому управлінню ліси можуть сприяти скороченню масштабів бідності, збереженню біорізноманіття, надавати широкий спектр товарів і послуг в інтересах нинішнього і
майбутнього поколінь.
Враховуючи вищенаведене і, з метою просування сталого
управління і збереження лісових ресурсів, Генеральна Асамблея ООН на 83-му пленарному засіданні 20 грудня 2009 р.
оголосила 2011 рік Міжнародним роком лісів і закликала уряди, систему ООН, відповідні неурядові організації, приватний
сектор та інші суб’єкти докласти всіх зусиль для підвищення
поінформованості громадськості та розвивати програми з
раціонального використання, збереження та сталого розвитку лісів.

Вид на заповідник «Горгани»
View of reserve «Gorgany»

1. Сучасні тенденції ведення лісового господарства в гірських лісах
1.1. Загальні положення

1.1.1. Українські Карпати розташовані в оптимальній для лісових формацій частині Середньоєвропейської широколистяно-лісової зони. Вони характеризуються невеликими абсолютними висотами, лагідним рельєфом, багатими буроземними
ґрунтами і найпродуктивнішими в Європі мішаними з ялиці,
смереки й бука лісами. Тут зосереджена майже половина видів флори і більш ніж половина видів фауни України. На цій
території випадає найбільша в Україні кількість опадів, які не
лише живлять численні притоки двох великих рік – Дністра й
Тиси, але й акумулюють величезну руйнівну силу. Лісовий покрив виконує тут надзвичайно важливу ґрунтозахисну й водорегуляційну роль.
Ліси в Карпатському регіоні, займаючи площу 2,2 млн. га,
становлять понад п’яту частину всіх лісів України, є однією із
найбільших лісосировинних баз нашої держави. Тут зосереджено більше 53 % стиглих і перестиглих насаджень, а також
збереглися відносно великі площі пралісів з їх унікальною фауною та флорою, на базі яких створено серію природоохоронних об’єктів і територій. Лісові екосистеми складають близько
половини площі цієї гірської території, однак на сучасному
етапі у стосунках людини з навколишнім середовищем вони
відіграють основну роль, як стабілізуючого фактору життєдіяльності не тільки в регіоні, а й в сусідніх державах .
1.1.2. У травні 2003 року Україною підписано «Рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат», якою задекларовано проведення всебічної політики для охорони та сталого
розвитку регіону з метою поліпшення якості життя, зміцнення
місцевих економік та громад, збереження природних цінностей та культурної спадщини. В січні 2006 року цей міжнародний
документ вступив в дію, що зобов’язує здійснювати реальні заходи, спрямовані на поетапне виконання його вимог. Сталий
розвиток Карпатського регіону в значній мірі пов’язаний із
запровадженням сталого розвитку лісового господарства і
залежить від інтенсифікації лісогосподарського виробництва
та підняття його на вищий технологічний рівень за умови
обов’язкового застосування методів наближеного до природи
лісівництва.

1. Modern trends of Forest Management in the Mountains
1.1. General principles

1.1.1. The Ukrainian Carpathians are located in an optimal forest forming area of
the Mid-European broadleaf forest zone.
They are characterized by medium elevations, rounded shapes, and rich brown soil.
These most productive in Europe forests
consist of ﬁr trees, beeches and spruces.
Almost half of the Ukrainian plant and
more than a half of animal species are
concentrated here. This area receives the
highest amount of precipitation in Ukraine,
which doesn’t only feed the numerous
tributaries of the area’s largest rivers:
Dnister and Tysa, but also accumulates
a huge destructive power. Forests here
play an important role in protecting soil
and regulating water level. Forests in the
Carpathian region occupy an area of 2,2
million hectares accounting for one ﬁfth
of all forests in the country and making
up one of the biggest wood stocks in the
country. These forests preserve 53 % of
mature and post mature stands, and also
rare ﬂora and fauna species in prehistoric
forests, protected in conservation areas set
up on these territories. Forest ecosystems
comprise approximately half of the moun-

Лісові масиви ДП «Надвірнянське лісове господарство»
Forest area of SE «Nadvirna forestry»
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Сучасні вимоги до ведення лісового господарства та здійснення користування лісами вимагають збалансованого невиснажливого управління, яке передбачає збереження біорізноманіття і стабільності гірських лісів, постійне підтримування
їх екологічних та захисних функцій, ощадливе використання
деревини. Метою такого управління є створення стійких продуктивних насаджень, наближених до природного лісу. Тому
формування різновікових мішаних деревостанів є одним із
важливих аспектів наближеного до природи ведення лісового
господарства в Карпатському регіоні.
tainous area, but they play a key role in
environmental protection, being a stabilizing factor of life not only in Ukraine but
also in bordering states.
1.1.2. In May 2003, Ukraine signed «The
Framework Convention for the Protection
and Sustainable Development of the Carpathians», which declared an overall policy on protection and sustainable development of the region to improve quality
of life, strengthen local economies and
communities, and to preserve natural values and cultural heritage. In January 2006,
this document came into force, committing
to take real steps towards implementation
of its requirements. Sustainable development of the Carpathian region is largely
associated with the introduction of sustainable forestry and depends on the intensiﬁcation of forest production and raising it to a higher technological level, using
forestry methods which are close to nature.

1.2. The volume of forest harvesting and
systems of main forest cutting
1.2.1. Historic transformation of the
Carpathians’ vegetation is one of the
anthropogenic factors that disturbed
the natural functioning and intensified
flooding in the mountains. It caused
lowering of the upper forest level by
150-200 m and the reducing of forest

Відвантаження деревини від рубок, формування і оздоровлення лісів
Wood shipping after formation cutting and reforestration
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1.2. Обсяги лісокористування і системи головних рубок

1.2.1. До антропогенних факторів, які порушили природне
функціонування та активізували повені в горах, належать історична трансформація рослинного покриву Карпат, що призвело до зниження верхньої межі лісу на 150-200 м і зменшення лісистості у горах в середньому до 59 %, а передгір‘ях – 15-20 %. В
теперішній час рубки ведуться в межах розрахункової лісосіки.
В цілому інтенсивність лісокористування становить близько
50 % від річного приросту деревини. У країнах Європи, з якими часто порівнюють Україну (Австрія, Німеччина, Угорщина,
Швейцарія, Швеція та ін.), цей показник досягає 75-85 % річного приросту деревини. Вищенаведене свідчать не про надмірний, а, навпаки, низький рівень лісокористування в Карпатах.
В регіоні сформувалась система головних рубок, яка включає в себе суцільні та несуцільні способи заготівлі деревини.
Проведеними дослідженнями встановлено, що в Карпатах, у
лісах, підпорядкованих Держкомлісгоспу України, суцільними
рубками заготовлюється майже половина зрубаної деревини.
При цьому, спостерігається тенденція зростання частки поступових і вибіркових рубок. Хоча слід відмітити наявні значні обсяги суцільних рубок в окремих областях регіону.
З метою упередження негативних змін локального характеру при здійсненні лісокористування УкрНДІгірліс опрацьовано нову природоохоронно-екосистемну концепцію, яка
закладена в нових «Правилах рубок головного користування
в гірських лісах Карпат», (2008 р). Принциповою основою цих
правил є три концептуальні постулати: рубки проводяться на
основі екосистемного підходу, принципів наближеного до природи ведення лісового господарства та застосування системи
рубок залежно від лісистості елементарних водозборів. Пріоритетними є застосування системи вибіркових, поступових, су-

Лісовідновлення після головних рубок
Reforested area after the main cutting

цільних та комбінованих рубок. Рубки призначаються залежно
від лісистості водозборів, категорії лісів, лісорослинних умов,
біологічних особливостей деревних порід, складу і структури
деревостанів, наявності та стану підросту господарсько-цінних
порід, ступеня стійкості ґрунтів проти ерозії, стрімкості схилів
та інших особливостей окремих лісових ділянок.
1.2.2. Вибіркові системи рубок розглядаються як заходи
оздоровлення, формування і відновлення деревостанів, під
час яких періодично вирубуються окремі дерева, або групи
дерев – фаутні, перестійні і стиглого віку, з уповільненим ростом, а також дерева, що пригнічують підріст. Вибіркові рубки
можуть застосовуватись в насадженнях усіх деревних порід.
При їх проведенні лісова ділянка постійно залишається вкритою лісовою рослинністю, а ліси максимально зберігають водоохоронні, захисні та інші корисні властивості. Вибіркові рубки
найбільш прийнятні для малолісистих водозборів та лісів з особливим режимом користування.
Поступові системи рубок передбачають вирубування деревостану за кілька прийомів і спрямовані на використання попереднього поновлення і сприяння природному поновленню в
період між прийомами. Поступові рубки найширше застосовуються в букових і ялицевих лісах. Під час застосування поступової системи рубок можуть проводитись рівномірно-поступові,
групово-поступові та смугово-поступові рубки. Практично в
Карпатах застосовуються тільки рівномірно-поступові рубки.
Але більш прогресивними слід вважати ті види рубок, при яких
імітується природна динаміка деревостану, утворення природних елементів його мозаїчності, схожий з природним процесом зміни поколінь дерев, тобто – групово-поступові рубки.
Вони призводять до формування просторової неоднорідності
деревостанів, їх відносної різновіковості і в результаті – стійкості лісів, що формується до несприятливих зовнішніх впливів
та здатності до підтримання різноманіття. Групово-поступові
рубки є оптимальними для посилення водоохоронних та водорегулювальних функцій лісу.
Смугово-поступові рубки являють собою деяке наближення до групово-поступових. При них деревостан вирубується
за три прийоми вузькими смугами шириною 20-30 метрів. Така
рубка здійснює сприятливий вплив на водоохоронні, снігоперехватні та водорегулюючі властивості насаджень, так як
групово-поступова чи вибіркова. Ліси, пройдені смуговими
рубками, шириною близькою до висоти деревостану, зберіга-

cover to ~59 % in the mountains, and to
15-20 % at the foothills. Currently forest
cuttings are performed within a calculated
cutting area. In general, the overall intensity
of forest utilization constitutes about 50 %
of the annual timber increment. The main
cutting system used in the region includes
clear and selective cutting. An investigation
showed that in the Carpathians’ forests
subordinated to the Ukrainian State Forestry, almost half of the harvested timber
was obtained by clear cutting. However,
there is a trend of increasing the fraction
of gradual and selective forest cutting.
Although it should be noted that there
are also considerable amounts of clearcutting in some areas of the region. In
order to prevent local negative changes
in forest utilization, the Ukrainian Research
Institute for Mountain Forestry worked out
a new environmental-ecosystemic concept, which is a constituent part of the new
«Rules of Main Cutting in the Forests of the
Carpathian Mountains». The fundamental
basis of these rules are three conceptual
postulates: cutting is based on the ecosystem approach, principles of close to nature
forestry and usage of the forest cutting
method depending on the forest cover
of elementary watersheds. The priority is
given to the usage of selective, gradual
continuous and combined cuttings.

Підріст після поступової рубки
Regeneration after gradual cutting

Вибіркова рубка в ялицево-буковому деревостані
Selective cutting of fir and beech stands
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1.2.2. Selective cuttings are means
of sanitation, formation and recovery of
stands. Gradual cuttings imply cutting
stands at several goes. Gradual cuttings
are subdivided into: even-, group-, and
strip-gradual cutting. Strip-cuttings are
somewhat similar to group-gradual cuttings. They imply cutting down stands at
three goes in narrow stripes 20-30 meters
in width.
1.2.3. Clear cuttings are held in the
Carpathian forests of spruce and soft-leaved
stands. To reduce the impact of clearing on
biodiversity and other natural properties of
forest ecosystems, it is necessary to reduce
the degree of conversion of forest habitat
by clear-cutting. Forest microclimate features, mosaic of forest light, humidity, temperature, substrate diversity required for
survival of diﬀerent forest species must
be preserved on the cutting area by all
possible means.

1.3. Features of natural and artificial
reforestation in the region

In the Ukrainian Carpathians all cleared
areas are replanted with forests. For example, in the last decade, the extent of reforestation exceeded clear cutting by almost
10 %. Most of the measures on reforestation and aﬀorestation in the region have
been aimed at correcting the negative

Лісові культури на місці вузьколісосічних рубок
Forest culture in place of narrow cutting areas
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ють своє водоохоронне та водорегулююче значення. Смуговопоступові триприйомні рубки проводяться із застосуванням
багатоопераційних лісових машин або канатних установок.
1.2.3. Суцільні рубки в Карпатах проводяться в ялинових і
мяколистяних деревостанах. Щоб зменшити вплив суцільних
рубок на біорізноманіття та інші природні властивості лісових
екосистем, необхідно зменшити ступінь перетворення лісового середовища за суцільної рубки. Необхідно добитись того,
щоб на лісосіці тою чи іншою мірою зберігся лісовий мікроклімат, притаманна лісу мозаїчність освітленості, вологості, температури, різноманіття субстратів, необхідних для виживання різних лісових видів. Досягнути цього можна зменшенням розміру
лісосік та збереженням на лісосіці деяких елементів материнського деревостану. Тому при застосуванні суцільної системи
рубок в гірських лісах рекомендуються вузьколісосічні рубки.
Ширина лісосіки становить 50 і менше метрів (оптимальною є
ширина лісосіки, що не перевищує висоти деревостану). Чинними нормативами значно знижені площі лісосік –у категоріях
лісів з особливим режимом лісокористування до 1 гектара, а в
експлуатаційних лісах до 3 гектарів. Враховуючи особливості
природного відновлення, росту культур та настання фази їх
зімкнення термін примикання лісосік в ялинових лісах збільшено до 4 років. На вузьких лісосіках з тривалими термінами
прилягання більш успішно проходить природне відновлення.

1.3. Особливості процесів природного і штучного відтворення лісів регіону

1.3.1. В Українських Карпатах всі зрубані площі заліснюються. Для прикладу, в останньому десятиріччі обсяги відтворення лісостанів перевищують площу суцільних зрубів майже на
10%. Більшість заходів із лісовідновлення і лісорозведення
вже тривалий час спрямовані на виправлення негативних
наслідків попереднього господарювання, внаслідок якого в
багатьох районах втрачена сформована століттями в процесі
природного добору генетична цінність місцевих екотипів деревних порід, пройшли негативні зміни вікової, просторової
та породної структури деревостанів. Зупинити деградацію довкілля, зберегти і примножити біорізноманіття неможливо без
відтворення збалансованості в структурі біоценозів і поширенні домінантних видів, які становлять основу корінних лісових
угрупувань. Багаторічними науковими дослідженнями підтверджено, що для підвищення їх ефективності необхідно оптимі-

зувати цілий ряд лісівничих процесів: природне відновлення
лісу, селекцію і насінництво головних і цінних супутніх видів,
вирощування садивного матеріалу, технології лісовідновлення
і лісорозведення.
Головними принципами ведення лісокультурної справи в
Карпатах залишається відтворення на більшості площ корінних, високопродуктивних і біологічно стійких деревостанів,
які ефективно виконують захисні і рекреаційні функції. Зараз
намітилася позитивна тенденція більш ефективного використання природного потомства лісу. Це, без сумніву, позитивний фактор, що дозволяє забезпечувати збереження цінного
генетичного потенціалу місцевих форм і екотипів основних
лісоутворювачів, які добре пристосувалися до місцевих грунтово-кліматичних умов. Основним способом відтворення лісу
в Карпатах має бути комбінований, за якого лісові культури виступають лише як доповнення до вже сформованого молодого
покоління деревних порід.
1.3.2. Оскільки на даному етапі ведення лісового господарства є не можливим повністю переорієнтуватися на природний шлях відтворення лісових ресурсів, ще тривалий період існуватиме необхідність вирощування високоякісного насінного
і садивного матеріалу. З цією метою науковцями УкрНДІгірліс
разом із практичними лісівниками проведена селекційна інвентаризація лісів регіону, відібрані найкращі насадження та
цілі природні комплекси, а в їх межах найбільш цінні дерева.
Створена селекційно-насінницька база, яка включає 220 генетичних резерватів на площі 14 тис. га, біля 1 тис. га плюсових насаджень і понад 1100 плюсових дерев. Цей потенціал широко
використовується для створення культивованих об’єктів, різноманітних плантацій і маточників для активного збереження і
отримання цінного сортового і покращеного насіння.
У відповідності до плану науково-дослідних робіт та завдання Держкомлісгоспу селекціонерами інституту розроблені
«Концепція збереження та невиснажливого використання лісових генетичних ресурсів в Україні» та «Положення із виділення, збереження та сталого використання генетичного фонду
лісових деревних порід в Україні». Ці документи, які розроблені
вперше у нашій державі, спрямовані на забезпечення стабільності функціонування лісових екосистем.
Чітка організація лісового насінництва знаходить своє логічне продовження в лісорозсадницькій справі. В регіоні сформована система лісорозсадникових господарств, яка включає

Плюсове дерево бука лісового
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consequences of the previous management, which resulted in loosing local ecotypes of tree species formed centuries ago,
negative changes in the age, breed and
spatial structure of forest stands. It is not possible to stop the degradation of the environment, to preserve and increase the biodiversity without recovering the balance
in the structure of biocoenosis and spreading dominant species, which comprise
the basis of indigenous forest groups.

2. Problems of forest watershed
management
2.1. Urgency of problem

Importance of the problem Nowadays, the most important problem faced by
the world community is conservation and
augmentation of the planet forest cover.
Of special importance are water protecting
and water regulating functions of forests
as a major factors in the normal hydrologic
regime of all natural ecosystems. Forests
play a crucial role in the distribution of both
warm seasons and winter precipitation.
In recent decades, the problem of the
relationship between forest and water
resources is of a high priority. Forests and
water resources are currently one of the
most important political issues in Europe.

Клонова плантація ялиці білої (ДП «Коломийське лісове господарство»)
Clonal plantation of silver fir (SE «Kolomyya forestry»)
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2.2. Investigation of the hydrological
role of mountain forests

2.2.1. The Ukrainian Research Institute
for Mountain Forestry carries out activities
aimed at improving the hydrological role
of forests. Primarily this is manifested in
conducting the research whose purpose
is for deeper understanding of the interaction between forests and water, as
well as disseminating information about
forest hydrology and creating legislative
acts regulating it. The Ukrainian Research
Institute for Mountain Forestry for almost
half a century, has been running a hydrological laboratory, where experiments are
being actively conducted regarding the
impact of forest cutting on the hydrological regime of mountainous forest areas.
By increasing the degree of negative impact on the hydrological conditions of mountain watersheds, the systems of forest
cutting can be ranked to the following:
a) selective; b) gradual; c) clear-cutting.
2.2.2. Findings from the study of hydrological roles of forests are realized by putting forward demands to industrial or
national legislative acts and are used in
the work of state commissions, which
examine the causes and consequences of
catastrophic ﬂoods. The institute develops
recommendations on the transformation
of forest vegetation in the area of tempo-

Базовий лісовий розсадник
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майже 700 розсадників загальною площею понад 500 га. Виходячи із специфіки гірських умов і враховуючи поступове
переміщення лісосічного господарства на вищі гіпсометричні
рівні, а також обмежені обсяги фінансування лісогосподарської
діяльності підприємств, назріли зміни в стратегії вирощування
садивного матеріалу. Невеликі тимчасові лісові розсадники
повинні бути основним джерелом отримання необхідної кількості сіянців і саджанців для потреб лісовідновлення і лісорозведення. Їх слід закладати на свіжих зрубах, де на певний час
зберігається висока природна родючість грунту. Також ефективним методом є вирощування садивного матеріалу на так
званих індивідуальних розсадниках, які доцільно влаштовувати
біля лісових кордонів, в межах садиб лісництв, на службових
наділах лісової охорони. Більшого поширення потребує практика створення і використання піднаметових розсадників, де є
можливість отримати найбільш дешеве, природно відтворене
потомство деревних порід.
На існуючих базових лісорозсадницьких господарствах доцільно концентрувати комплекс сучасних машин і механізмів,
організовувати стаціонарні насіннєсховища з контрольованими умовами тривалого зберігання насіння лісових порід. Вони
повинні стати полігонами для випробування сучасної науковообгрунтованої технології вирощування садивного матеріалу.
Окрім цього, на таких розсадниках доцільно більшу увагу звернути на вирощування садивного матеріалу з закритою кореневою системою. Потребує також оптимізації і співвідношення
вирощуваного садивного матеріалу головних лісоутворюючих
порід. На даний час назріла необхідність збільшення обсягів
вирощування сіянців і саджанців дуба звичайного і скельного,
ялиці білої і бука європейського.
В Українських Карпатах всі фази лісокультурного виробництва, зокрема підбір деревних і чагарникових порід, їх раціональне розміщення на лісокультурній площі, обробіток грунту,
посадка (посів) та догляд за культурами повинні виконуватися
на лісотипологічній основі з врахуванням економічних умов.
Склад порід для лісових культур необхідно визначати, орієнтуючись на корінні типи деревостанів з використанням матеріалів ґрунтового і лісотипологічного картування та матеріалів
лісовпорядкування.
1.3.3. В комплексі заходів, спрямованих на підвищення продуктивності лісових насаджень, покращення їх якісного складу
і зниження терміну вирощування значне місце належить інтро-

Вирощування саджанців дуба черешчатого
Growing of petiolate oak seedlings

дукції швидкоростучих і господарсько-цінних порід. Особлива
увага звертається на оптимальне поєднання перспективних
інтродуцентів і корінних деревних порід у складах вирощуваних культур, не забуваючи при цьому, що впровадження інтродуцентів доцільно лише в тих умовах, де вони дають більший
лісівничий ефект, ніж аборигенні породи. За науково-методичного керівництва науковців інституту та їх практичної допомоги виробництву такі об’єкти створені і в Карпатському регіоні.
Найбільшими та найцікавішими на Прикарпатті є дендрологічні
парки «Високогірний» (єдиний у Східній Європі на висоті 9001300 м над рівнем моря) та «Діброва» – у передгір’ї. В них проходить випробування понад 600 видів рослин, їх різновидів, форм
і сортів. В даний час найперспективніші з них застосовуються
для створення насаджень різного цільового призначення.

1.4. Запровадження наближеного до природи лісівництва в карпатських лісах

1.4.1. Повне або часткове зведення лісового покриву, особливо в гірських районах, призводить до зміни умов існування
лісового середовища і гідрологічного режиму лісових територій, виникнення ерозійних процесів, які спричиняють знесення грунтів і відкладення наносів, а в складніших умовах – до
зсувів і селевих потоків. Тому в європейських країнах і проводився пошук кращих лісогосподарських рішень, направлених
на запобігання вищезазначеним явищам. В результаті вироблений новий напрям організації ведення лісового господарства,
яке отримало назву «наближене до природи лісівництво».
Цей спосіб ведення лісового господарства використовується в гірських районах Швейцарії, Німеччини і Австрії і є дуже
раціональною і корисною практикою, адекватною чутливим і
уразливим гірським екосистемам. Концепція наближеного до
природи лісівництва не передбачає особливих обмежень в
лісокористуванні, а пропонує, перш за все, створення і вирощування стійких різновікових і різнопорідних деревостанів, а
також природне відновлення лісів і використання переважно
не суцільних способів рубок, що базуються на природозберігаючих системах машин і технологічних процесах.
Експериментальне застосування таких принципів проведене в Закарпатті, в двох державних підприємствах – Рахівському і Хустському лісових дослідних господарствах, де в рамках
швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства Закарпаття «FORZA» закладені пробні площі в різних
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rary ﬂooding, in basins protecting against
ﬂood, which are projected by JSC «Ukrvodproekt», and to reduce levels of water
in the Transcarpathian region during the
historic ﬂoods.

2.3. The main causes of the recent historic floods in the Carpathian region

2.3.1. Many publications in the media
blame catastrophic ﬂoods on mountain
forests cutting. Such opinions are usually
based on assumptions and do not take
into consideration the actual state of before-ﬂooding areas, the current changes
in the biosphere, in real water regulating
ability of forests and other natural and
anthropogenic causes. Natural global causes. The frequency of ﬂooding is subject
to certain regularities, correlated with periods of high and reduced water content coming every 11, 33 and 100 years.
Natural regional causes. The Ukrainian
Carpathians belong to storm-prone regions of Ukraine. There is always a threat
of catastrophic ﬂooding, due to mountainous relief, high density of rivers, and
signiﬁcant rainfalls. According to the
density of river networks, the Ivano-Frankivsk region takes second place after
the Transcarpathian region in Ukraine.
Forests are the main stabilizing element,
and environmental basis that minimizes

Робочий момент обговорення заходів швейцарсько-українського проекту «FORZA»
Discussing some issues of Swiss-Ukrainian project «FORZA»
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adverse eﬀects of natural processes and
phenomena in the mountains. Their ﬂood protective value is quite signiﬁcant,
but only under the appropriate climatic
conditions in the region. According to
scientiﬁc data, water regulating function
of beech forests under favorable hydrological conditions is 100-130 mm, of the
coniferous forests – 50-80 mm. Optimal
regulation of ﬂood runoﬀ is observed
on watersheds, which have 65-70 % of
forest cover. Anthropogenic factors that
disturbed natural function and intensiﬁed
ﬂooding in the mountains include the
historical transformation of vegetation in
the Carpathians.
2.3.2. Evaluation of the forest water-regulating cover in the Ivano-Frankivsk region shows that forest area (626 ha) covers
about 42 % of territory of the region. Forest
cover of mountain watersheds, where ﬂood runoﬀ of the rivers Prut, Cheremosh, Solotvynska and Nadvirnianska Bystrytsia, Limnytsya was formed, constitutes 65-70 %
and is optimal from the point of waterregulating function in the mountains. The
stands with high water regulating function
account for near 78 % of the area and
forest plants with weaker water regulating
ability take up 22 %. The average age of
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рельєфно-кліматичних і природно-виробничих умовах. На базі
цих підприємств і відбувся підсумковий семінар на тему «Наближене до природи лісівництво в Карпатському регіоні України», на якому здійснено обговорення результатів застосування
цих принципів в Українських Карпатах.
1.4.2. В процесі роботи семінару проведено презентацію і
всестороннє обговорення проекту «Концепції впровадження
близького до природи лісівництва в Україні», підготовленого
групою лісових фахівців, в складі д.б.н., проф. Г. Т. Криницького, к. с.-г. н., доц. М. В.Чернявського (НЛТУУ), к. б. н. В. О. Тарасенка (Мінприроди України), к. т. н., с. н. с. В. Л. Коржова
(УкрНДІгірліс), інж. М. М. Рековця (ВО «Укрдержліспроект»),
інж. В. І. Ревуцького (Держкомлісгосп України). Розроблення
концепції зумовлене сучасним станом лісів, потребою розв’язання комплексу екологічних, економічних і соціальних
проблем, завданнями збереження, охорони і відтворення
лісів, реформування та розвитку лісового господарства на
принципах невиснажливого лісокористування, екосистемного підходу до запровадження збалансованого, екологічно
орієнтованого лісогосподарювання та комплексного багатоцільового використання лісових ресурсів і корисних властивостей лісу в зв’язку з великим екологічним значенням карпатських лісів для країн Європи.
Одним із завдань наближеного до природи лісівництва в
Україні є переформування штучно створених лісів у мішані,
складні, близькі до природних ліси і організація раціонального
господарювання в лісах, в яких законодавчо обмежено вирубування деревостанів. Це дасть можливість забезпечити розумне
використання всіх функцій і корисних властивостей лісу.

2. Проблеми управління лісовими водозборами
2.1. Актуальність проблеми

На сучасному етапі розвитку світової спільноти немає важливішої проблеми за своєю значимістю і масштабністю, ніж
проблема збереження та примноження лісового покриву планети. Тому необхідно здійснити переоцінку поглядів на взаємини між людиною і лісом – важливим ресурсно-природоохоронним компонентом біосфери. Лісові екосистеми необхідно
розглядати як головний компонент, який може стабілізувати і
відновлювати природну рівновагу біосфери. Екосферна роль
лісів найбільш виразно проявляється в гірських умовах, де дія
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природних факторів найбільш виражена. Лісові насадження
є основним стабілізуючим елементом, екологічним каркасом
природного середовища, що мінімалізує несприятливі природні процеси і явища в горах.
Особливо відзначається водоохоронна і водорегулююча
роль лісів, як основного чинника забезпечення повноцінного
гідрологічного режиму всіх природних екосистем. Атмосферні опади затримуються кронами і стовбурами дерев. Волога
поступово надходить під полог і вбирається невеликими обсягами в мох, лісову підстилку і грунт, які утримують її, поступово віддаючи в річкову систему. В процесі життєдіяльності
лісових рослин волога витрачається на фізичне і фізіологічне
випаровування та живлення. Але справжній розподіл вологи
починається навесні, коли сніг активно тане і починаються
весняно-літні опади. Завдяки лісам відбувається безперервне
наповнення річок водою, відфільтрованої шарами ґрунту та лісової підстилки. У сухі періоди джерелом води в горах є ліси,
що накопичили її значних обсягів. Лісова рослинність шляхом
фізичного випаровування і транспірації повертає в атмосферу
значну кількість вологи, яка переноситься повітрям на сусідні
території.
У розподілі зимових опадів роль лісу також велика. Спочатку у розподілі снігу по земній поверхні. Потім роль лісу в
розподілі вологи починається навесні, коли сніг активно тане.
Поступовий стік забезпечує безперервне наповнення річок
водою, відфільтрованої шарами ґрунту та лісової підстилки. У
сухі періоди джерелом води є ліси, що накопичили її у значних
обсягах. Лісова рослинність шляхом фізичного випаровування
і транспірації також повертає в атмосферу значну кількість вологи, яка переноситься повітрям на сусідні території.
Внаслідок господарської діяльності людини порушується
рослинний і ґрунтовий покрив, що призводить до виникнення, за певних природно-кліматичних умов, кризових процесів
і явищ. Тому в останні десятиліття проблемі взаємозв’язку між
лісовими та водними ресурсами надається високий пріоритет.
Ліси і водні ресурси є в даний час одним з найбільш важливих
політичних питань у Європі. Конференція з питань охорони лісів в Європі на рівні міністрів і Конвенція ЄЕК ООН з охорони
та використання транскордонних водотоків та міжнародних
озер стали вагомими кроками в цьому напрямку. Прийнятими
на них документами підкреслено важливість розробки, поліпшення і координації політики в галузі управління лісовими

plantations in the region is 53 years, which
has a positive impact on the hydrological
regime of the territory. Volumes of reforestation exceed cutting by 10 %. Every year
all kinds of logging companies in the region harvest about 700 thousand m3 of wood,
constituting 32 % of the total annual growth.

2.4. International cooperation

In recent years, international cooperation is expanding concerning the «Forest and Water» problem. In February
2010, the Ukrainian Research Institute for
Mountain Forestry organized an international seminar on «Prevention of Floods
in Mountain Forests» in Ivano-Frankivsk.
It was supported by the State Committee
of Forestry of Ukraine and the European
Commission of UN (TAIEX). The seminar
was attended by prominent foreign experts dealing with problems of water
and forest resources from Austria, Italy,
and Germany, by forestry oﬃcials and regional authorities, representatives of the
Ministry, heads of forestry organizations
and enterprises in the Carpathian region,
representatives of Swiss-Ukrainian Forest
Development Project in Transcarpathia,
and by leading scientists of scientiﬁc institutes and universities.

Аспекти водоохоронної і водорегулюючої ролі лісів – основа забезпечення повноцінного гідрологічного режиму природних екосистем
Aspects of water protection and water-regulating role of forests – the main factor of the normal hydrologic regime of natural ecosystems
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та водними ресурсами, особливо в контексті зміни клімату, а
також намічено завдання із зміцнення національних заходів з
охорони та екологічно раціонального управління транскордонними і поверхневими водами.

2.2. Дослідження гідрологічної ролі гірських лісів

3. Improvement of the technological processes in mountainuos
forestry
3.1. Mechanization of forest cutting
works

The main task of forest enterprises in the
Carpathian region is to ensure permanent
and non-exhaustive use of forest resources
and to satisfy the needs of economy and
population in wood. Mechanization of forest cutting becomes a prominent factor
in the development of forestry in many
countries, with some distinct trends in this
process, namely:
– intensiﬁcation of the process by the
introduction of combined operations and
their continuity;
– development of fundamentally new
technical and technological solutions to
create machines for forest cutting works;
– improving quality, reliability and durability of machines;
– improving comfort and simpliﬁcation
of systems of maintenance and operation
of forest cutting machines;
– improving management, partial or
complete automation and using computer
operating systems;
– expanding versatility of machines and
technological equipment;

2.2.1. УкрНДІгірліс проводить активну діяльність, спрямовану на підвищення гідрологічної ролі лісів. У першу чергу це відноситься до організації досліджень, метою яких є поглиблене
розуміння механізмів взаємодії лісів і води, а також підвищення
поінформованості та створення потенціалу знань в галузі гідрології лісів і відображення цих знань та висновків досліджень
в законодавчо-нормативних актах. В дослідному лісництві УкрНДІгірліс майже півстоліття функціонує гідрологічний стаціонар, де ведуться активні експерименти із встановлення впливу
рубок на гідрологічний режим гірських лісових територій.
Отримані результати свідчать, що чим більше охоплення
площі водозбору суцільними рубками та чим інтенсивніша вирубка дерев при несуцільних рубках, тим сильніше зростає сумарний стік води, особливо його схиловий складник.
Проведення суцільних рубок на домінуючій площі водозбору змінює його гідрологічний режим у зв’язку з інтенсифікацією
схилового стоку води майже в 10 раз більше, ніж після вибіркової рубки і в 2,5 рази більше порівняно із поступовою. Поряд із
вибірковими рубками слабко впливають на стік води і невеликі
за площею суцільні рубки із збереженням лісового покриву на
переважаючій частині водозбору.
2.2.2. Результати наукових досліджень з вивчення гідрологічної ролі лісів реалізуються шляхом включення обгрунтованих
вимог до галузевих чи загальнодержавних нормативно-правових актів, а також використовуються під час роботи державних комісій, які розглядають причини і наслідки катастрофічних повеней. Для прикладу в «Правилах рубок головного
користування в гірських лісах Карпат» з’явилися вимоги стосовно гідрологічних аспектів ведення лісового господарства.
Ці аспекти також враховані у «Державній цільовій програмі
комплексного протипаводкового захисту в басейнах Дністра,
Прута та Сірету» (2008 р.). Інститутом здійснюється розробка
рекомендацій з трансформації лісової рослинності в зоні чаш
тимчасового затоплення протипаводкових ємностей, які проектуються ВАТ «Укрводпроект» для зниження рівня високих вод
у Закарпатській області під час історичних паводків. Виконання

Гідрологічний стаціонар УкрНДІгірліс
The hydrological station of Ukrainian the Research Institute for Mountain Forestry
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таких рекомендацій дозволить забезпечити життєвість лісової
рослинності і запобігання появи кризових явищ в деревостанах
при заповненні чаші протипаводкової ємності та сходження високих вод.
Враховуючи важливість проблеми, УкрНДІгірліс продовжує
дослідження, спрямовані на покращення гідрологічної ролі
лісів. Більше третини обсягів фінансування, передбаченого
планом науково – дослідних робіт інституту на 2010-2014 рp.,
припадає на наукові теми, що пов’язані з вирішенням проблеми ефективного управлінням лісовими водозборами. Під
час цих досліджень опрацьовуються методи планування лісогосподарської діяльності в різних типах лісових водозборів та
розробляються рекомендації з ведення лісового господарства
з врахуванням ландшафтно-водозбірного принципу.

2.3. Основні причини останніх історичних паводків в Карпатському регіоні

2.3.1. Оскільки виникнення паводків та інших небезпечних
природних явищ настають в результаті взаємодії природних та
антропогенних факторів, їх потрібно оцінювати комплексно,
без штучного виділення чи ідеалізування одного з факторів
впливу. До такого висновку прийшли науковці європейських
держав, які аналізували причини повеней, що мали загрозливий характер у Німеччині, Швейцарії, Польщі, Чехії, Італії, Франції, Словаччині, Україні та інших країнах. Вони акцентують, що
природні фактори є основними і носять глобальний і регіональний характер.
Природні глобальні причини. Повторюваність паводків
підпорядковується певним закономірностям, які проявляються в чергуванні періодів пониженої та підвищеної водності, яка згідно з циклічними коливаннями настає через 11,
33 та 100 років. Дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених
вказують на невтішність прогнозів і на майбутнє, через збільшення на 10 % в атмосфері вуглекислого газу, а в найближчі
50 років потепління на 1,5 0С у приземних шарах атмосфери.
На природні глобальні причини накладаються антропогенні
фактори, які зачепили структурні елементи біосфери (тропосферу, літосферу і біоту).
Природні регіональні причини. Українські Карпати належать до зливонебезпечних регіонів України. Тут є завжди
загроза виникнення катастрофічних паводків через гірський
рельєф, велику густоту річок, значну кількість опадів.

– increasing mobility, passing ability
and sustaining power of forest cutting machines.
Most modern forest cutting machines
are notable for the universality of chassis
and technological equipment. After replacing or addition of some units, they
can perform other operations. In highly
developed industrial countries, aggregate forest cutting machinery, performing
few operations, is gradually replaced by a
multifunctional one. The Ukrainian State
Forestry Department conducts organizational and technical works, which are the
preparatory step for the introduction of
forest cutting works. The seminar on
«Modern Methods of Mechanization of
Technological Processes of Mountain Forest Cutting», initiated by the Ukrainian
State Department of Forestry, held in November 2007, was a real step towards improving forest management processes in
our country. The seminar was organized
at the state enterprise «Nadvirna Forestry»
with the assistance of the Ivano-Frankivsk
Regional Department of Forestry and Hunting and with active participation of
scientists from the laboratory of naturesaving technologies of the Ukrainian Research Institute for Mountain Forestry. In
his speech the Director of the institute,
professor Parpan V. I., outlined the urgent
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task of forestry production in light of the
demands of the international community
and the «Framework Convention for the
Protection and Sustainable Development
of the Carpathians».

3.2. Cable-way systems

3.2.1. In the mountainous regions of
developed countries cable-way systems
are a widespread means of delivery of wood from the mountain slopes. Application
of this type of primary wood transportation,
besides purely technological advantages,
allows reducing the negative impact of
logging on the environment and preserving natural restoration on cutting areas.
That is why cable systems became the basis
of environmentally friendly technologies of
forest cutting, particularly under complex
relief and hydrological conditions, where
they represent the only mechanism that
can ensure minimum negative impact on
soil and tree stand. The investigations made
by the Ukrainian Research Institute for
Mountain Forestry resulted in developing
«Recommendations on Application of Mobile Cable-Way Systems for Mountain Forest Cutting».
3.2.2. Unlike Europe, where there is a
number of mobile cable-way systems of
diﬀerent types produced and used, only
few are used in the Carpathian region. Built-

Проходження доріг уздовж гірських рік
Road passing along the banks of the mountain rivers
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Стосовно виконання лісами водорегулюючих функцій та
впливу на них антропогенних чинників, можна акцентувати,
що основним стабілізуючим елементом, екологічним каркасом
природного середовища, що мінімізує несприятливі природні
процеси і явища в горах, є лісові насадження. Протипаводкове
значення їх досить вагоме, про що свідчить такий факт – оптимальна зарегульованість паводкового стоку прослідковується
на водозборах, які мають лісистість 65-70 %.
До антропогенних факторів, які порушили природне функціонування та активізували повені в горах, є історична трансформація рослинного покриву Карпат. Все це призвело до
зменшення лісистості в горах у середньому до 55 %, передгір’ях
– 15-20 %, зниження верхньої межі лісу на 150-200 м. Інтенсивне використання лісів в минулому призвело до зміни їх породного складу. У 2,5 рази збільшилась площа смерічників за рахунок зменшення ялицевих, букових і дубових лісів, особливо
мішаних ялицево-букових і буково-ялицевих лісів.
На масштабність прояву повеней впливають способи головних рубок. Негативні гідрологічні процеси підсилюються
при суцільних рубках за рахунок збільшення поверхневого
схилового стоку, розвитку ерозійних і зсувних процесів. Такими рубками, переважно в ялинових лісах, зрубується 60-70 %,
в мішаних хвойних, букових і ялицевих лісах, а поступовими і
вибірковими рубається 30-40 % лісосічного фонду. Активізують
ерозійні процеси і впливають на гідрологічний режим території і застосовувані в Карпатах технологічні процеси лісозаготівлі, які базуються переважно на застосуванні трелювальних
тракторів (60-70 % обсягів лісозаготівель). Найбільш небезпечним в цьому відношенні є трелювальні волоки.
2.3.2. Оцінка водорегуляційної ролі лісового покриву ІваноФранківської області показує, що лісистість гірських водозборів
складає 65-70 % і є оптимальною з позицій водорегулювання
в гірських умовах. На лісостани з високою водорегуляційною
здатністю припадає біля 78 % площі області. Середній вік насаджень по області складає 53 роки, що має позитивний вплив
на гідрологічний режим території. Обсяги відновлення лісів
перевищують на 10 % площі зрубів. Площа щорічних зрубів в
області складає лише 0,5 % від загальної лісової площі. Такий
відсоток не покритої лісом площі не може суттєво вплинути на
гідрологічний режим. Крім того, майже половина лісів Карпат
виключені з розрахунку користування і в них не проводяться
рубки головного користування через віднесення їх до природозаповідних, захисних і рекреаційних лісів.

Тимчасовий захист берегів рік від розмиву повеневими водами
Temporary protection of the coast from erosion by flood waters
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2.4. Міжнародна співпраця

2.4.1. В останні роки розширюється міжнародне співробітництво в рамках проблеми «Ліс і вода». У лютому 2010 року,
за підтримки Держкомлісгоспу України і Європейської комісії
ООН (Програма TAIEX), УкрНДІгірліс організував проведення
в м. Івано-Франківську міжнародного семінару «Попередження паводків в гірських лісах». У роботі семінару взяли участь
відомі зарубіжні фахівці з проблем управління водними і лісовими ресурсами з Австрії, Італії, Німеччини, керівні працівники лісової галузі та регіональних органів влади, представники
Мінприроди, керівники лісових організацій і підприємств Карпатського регіону, представники швейцарсько-українського
проекту розвитку лісового господарства Закарпаття, провідні
вчені наукових інститутів і вищих навчальних закладів. Керував
роботою семінару заступник Голови Держкомлісгоспу України
Ведмідь М. М. Прийняті в результаті роботи семінару рішення
враховують міжнародний та вітчизняний досвід і визначають
подальші кроки, спрямовані на поліпшення гідрологічної ролі
гірських лісів.
УкрНДІгірліс також налагодив тісну співпрацю з громадською організацією «Люди і вода» (Словаччина, м. Кошице).
Багаторічна діяльність цієї організації, керованої Міхалом
Кравчіком, спрямована на вдосконалення різних аспектів
життєдіяльності, що стосуються водних ресурсів. Розроблена
нова водна парадигма, яка знайшла глибоке розуміння в різних країнах світу. Ведеться широка просвітницька робота, яка
включає і проведення міжнародних конференцій. На одній з
них – «Охорона міст і населених пунктів від паводків, посух і
кліматичних змін» (м. Кошице, 25.02.2010 р.) – була присутня і
українська делегація, що складалася з представників лісової
галузі та водного господарства, громадських організацій та
приватного лісопромислового сектору. В результаті намічені
реальні кроки словацько-українського співробітництва, що
включають видання книги в Україні та підготовку матеріалів
комплексного транскордонного проекту, що враховує аспекти
діяльності лісової галузі та водного господарства.
2.4.2. Важливим заходом у плані вдосконалення взаємодії
водного та лісового господарства стала 27-ма сесія робочих
груп з управління гірськими водозборами Європейської лісової комісії, що відбулася у Словаччині (м. Штребське Плесо,
7-9.04.2010 р.). На початку роботи цього форуму провідні вчені
з Японії, Польщі, Словаччини, Швеції та Чехії представили ре-

Словацька і українська делегації на міжнародній конференції
Slovak and Ukrainian delegation at the international conference

in KSK-16 systems, produced in Austria,
work on main cutting areas of the Velykyi
Bychkiv, Rakhiv, Yasinya, Vygoda forestries.
Also used are: LS-2-500 (based on tractor
«Zetor») and mounted system «Larix-3T»,
which help to exploit forest cutting areas
in Skole and Slavsk in the Carpathians. The
state enterprise «Delyatyn forestry» uses a
mounted cable-way system «MAXWALD»,
produced by the Austrian company with
the same name.

4. Development of forest transport network
4.1. Problem importance and perspective of its solving

4.1.1. One of the most environmentally
sensitive processes is wood harvesting,
which is a complex multistage process
determining both the economic and environmental impact of forest management. The key link of forest cutting is the
primary timber transportation, which causes some factors aﬀecting the forest environment, directly or indirectly. The main
factor is a need to arrange the transportation of logs from the cutting areas to
upper lumberyards. Transportation ways
produced by both crawler and wheeled
vehicles, as well as cable-way systems are

Президія семінару «Попередження паводків у гірських лісах»
The Presidium of the seminar «Prevention of floods in the mountainous forests»
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prone to erosion processes. The greatest
damage to the surface after cutting is
caused by tractor skidding, especially due
to placement of skidways, causing extensive soil erosion to the area. Thus, under
the mountainous conditions, at 8 % of the
skidways area, the volume of erosion may
be up to 500 m3/ha. The amount of erosion on most skidways is about 70 % of its
total volume in all cutting areas. It should
be noted that the amount of mechanical
soil damage depends on the primary distance of log transportation. The greater it
is, the deeper the total loss of the forest
soil integrity surface. Reducing this ﬁgure
allows to reduce both economic costs
(for the placement of skidways, oil and lubricants, equipment depreciation, etc.) and
environmental damages caused to the
forest environment.
4.1.2. Transportation network plays an
important role in forestry in cases when
forest areas spread over larger territories,
characterized by complex relief, soil and
hydrological features, low concentrations
of harvested wood per unit area, unilaterality of traﬃc and other factors. Furthermore, the forest roads are important not
only for forest management processes,
reforestation and conservation of forests,
but also for the overall development of
the region, improving the working and

Засідання 27-ї сесії з управління гірськими водозборами (ЄК ООН)
Meeting of 27 th session on mountain watershed management (UNECE)
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зультати останніх досліджень з проблеми «Ліс і вода». Основним заходом стало заслуховування національних доповідей
про політику, яку проводять країни Європи з інтеграції водного
та лісового господарства на гірських водозборах. Від імені
України з доповіддю «Заходи з посилення водорегулюючої ролі
лісів Українських Карпат» виступив перший заступник директора з наукової роботи УкрНДІгірліс к.т.н. Коржов В.Л. В доповіді відмічені кроки, які здійснюються в регіоні для зменшення
негативного впливу лісокористування на гідрологічий режим
гірських лісових територій. Також подані пропозиції стосовно
започаткування на міжнародному рівні спільних дій з удосконалення транспортної інфраструктури в гірських лісах, як одного з основних чинників впливу на гідрологічну роль лісів.
При підведенні підсумків керівник регулярної програми
ФАО ООН по лісовій гідрології, управління водозбірних басейнів і сталого розвитку гірських районів Т. Гофер підкреслив
необхідність вирішення проблеми оптимального управління
лісовими водозборами як важливого загальноєвропейського
завдання. Це завдання необхідно почати вирішувати негайно
і комплексно, з урахуванням взаємозв’язку виникнення паводків, посух і зміни клімату, застосуванням комплексу заходів, що
зачіпають різні аспекти життєдіяльності людей. У лісовій галузі
ці аспекти повинні розглядатися в контексті сталого лісоуправління і лісокористування, а також інтеграції водного та лісового
господарства.

3. Вдосконалення технологічних процесів гірської лісозаготівлі
3.1. Машинізація лісосічних робіт

Головним завданням лісових підприємств Карпатського
регіону є забезпечення безперервного і невиснажливого використання лісових ресурсів та задоволення потреб народного господарства і населення в деревині. При цьому має бути
досягнуто розширене відтворення і поліпшення породного
складу та якості лісів, а також забезпечення підвищення їх продуктивності. Одним із аспектів вирішення цієї складної і надзвичайно актуальної для регіону проблеми є запровадження
природозберігаючих технологічних процесів, основаних на застосуванні сучасних систем лісових машин, які істотно знижу-

Робота лісового комбайна на дослідній лісосіці
Forest combine operating оn the research cutting area

ють трудомісткість лісосічних робіт, забезпечуючи високу продуктивність праці і, що особливо важливо, повністю замінюють
тяжку і небезпечну, тому й не престижну працю лісорубів.
В системі Держкомлісгоспу України ведуться організаційнотехнічні роботи, які являють собою початковий, підготовчий
період запровадження машинізації лісосічних робіт. Реальним
кроком в напрямку вдосконалення процесів лісокористування в нашій державі стало проведення в листопаді 2007 року
наради-семінару на тему «Сучасні методи машинізації технологічних процесів гірських лісозаготівель». Міроприємство
організоване на базі ДП «Надвірнянське лісове господарство»
за сприяння Івано-Франківського обласного управління лісового і мисливського господарства та активної участі наукових
працівників лабораторії природозберігаючих лісових технологій УкрНДІгірліс. В нараді прийняли участь директори і головні
інженери лісових господарств Івано-Франківщини, приватні
підприємці лісового сектору і представники фінансових організацій Прикарпаття, зарубіжні фахівці з лісового машинобудування, наукові працівники УкрНДІгірліс, Національного лісотехнічного університету України, Прикарпатського національного
університету, представники влади, засобів масової інформації.
Під час наради було продемонстровано роботу харвестера
і форвардера, які виконували весь комплекс лісосічних робіт
(від звалювання дерев до штабелювання готових сортиментів
на узбіччі дороги). Крім високої продуктивності цих машин,
можливості їх роботи і в темну пору доби необхідно відзначити
позитивні екологічні сторони застосованого технологічного
процесу. Відбувається напрямлене звалювання дерев, що дозволяє в значній мірі усувати пошкодження залишуваних дерев і підросту. Обрізування гілок і сучків здійснюється тільки на
волоці, де утворюється настил із лісосічних решток, по якому
і здійснюється проїзд вищезгаданих машин. Ця перша демонстрація сучасної лісової техніки викликала здоровий інтерес
присутніх і особливу зацікавленість приватних підприємців,
що ведуть лісозаготівлі.
Наступним етапом процесу машинізації лісозаготівель стало відкриття в 2008 році в м. Івано-Франківську на базі ТОВ «Форест Україна» (генеральний директор М. М. Кочержат) центру з
продаж та технічного обслуговування сучасних лісових машин.
Ця подія стала можливою за сприяння Європейського центру
концерну «Komatsu Forest» GmbH (виконавчий директор Б. Раузер), відомого в світі виробника сучасної техніки для лісоза-

living conditions of the population. Transportation network development in forest areas positively inﬂuences many economy sectors, including tourism, increases employment levels and reduces staﬀ
turnover; therefore, in the developed
countries of Europe there are forestry
grants for the construction of forest roads
as a part of the public transport network. In
Ukraine, the forest road network is poorly
developed, its density varies, depending on
the vegetation zones (mountain, Ukrainian
non-black earth soil, woodlands, foreststeppe, steppe) from 3 to 13,5 km/1000
km/1000 ha and is heterogeneous in
diﬀerent regions. In the mountain forests
of the Carpathian region road density
is 3,5-6 km/1000 ha, with an average
density in Europe being 8-33 km/1000
ha, 2-5 times higher than in Ukraine.
Under such conditions in the Ukrainian
Carpathian forests, it is almost impossible
to ensure the principles of sustainable
forest management. Low density of roads
leads to low culture of forestry production,
low utilization of forest resources, poor
social and hygienic conditions of forest
workers, etc. Creating a long-term road
network is a long-lasting process, which
requires signiﬁcant investment into roadbuilding and not only by the permanent
forest users and the State budget, but

Відкриття центру продажу та технічного обслуговування лісових машин на базі ТОВ «Форест Україна»
The grand opening of the center of the sale and maintenance of forest machinery based on LLC «Forest Ukraine» (Ivano-Frankivsk)
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готівельних робіт. Урочисте відкриття і освячення виробничих
приміщень пройшло в рамках загальногалузевої наради «Методи організації лісозаготівлі на базі оптимальної транспортної
мережі із використанням сучасних систем лісових машин».

3.2. Канатні лісотранспортні системи

funds by temporary forest users and other
investors. The Ukrainian Research Institute
for Mountain Forestry is developing «The
Concept of Transport Network Development in the Forests of Ukraine». Its main
tasks are:
– eﬃcient planning of road networks
in forest areas, development of technical
documentation, reconstruction of existing
and construction of new forest roads
using modern technology systems and
machines;
– introduction of the rational and continuous investment in construction and
maintenance of forest roads involving diﬀerent sources of ﬁnancing.
Realization of the Concept principles
will encourage:
– providing sustainable forest management, introduction of ecologically-oriented forestry;
– eﬀective and integrated approach
to forest resources, increase of Ukrainian
forest enterprises eﬃciency, introduction
of modern environmentally safe vehicles,
machinery and processes of forest cutting,
improvement of a recreational, health and
tourism role of the forest, creating new
jobs.

Мобільна канатна лісотранспортна установка «LARIX-3T»
Mobile cable-way system «LARIX-3T» in the mountains
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3.2.1. У гірських лісах розвинутих лісопромислових країн канатні лісотранспортні установки отримали широке розповсюдження, як засіб доставки деревини із гірських схилів. Застосування цього виду первинного транспортування деревин, крім
чисто технологічних переваг, дозволяє забезпечити зменшення негативного впливу лісозаготівель на довкілля і зберігати
природне відновлення на зрубах. Тому канатні системи стали
основою природозберігаючих технологій лісозаготівель, особливо у складних рельєфних і гідрологічних умовах, де вони є
чи не єдиним механізмом, який здатний забезпечити мінімальний негативний вплив на деревостан та ґрунт.
З метою широкого запровадження канатного транспорту
лісу на гірських лісозаготівлях, що дозволить зменшити негативний вплив лісокористування, лабораторією природозберігаючих лісових технологій і транспорту УкрНДІгірліс виконані
дослідження, в результаті яких розроблені «Рекомендації із застосування мобільних канатних лісотранспортних установок
на гірській лісозаготівлі». Цей документ затверджено Держкомлісгоспом України 2006 р., тиражований типографським способом і переданий підприємствам і організаціям лісової галузі.
За наявності випуску в Європі широкого типорозмірного
ряду мобільних канатних установок на лісозаготівлях в Карпатському регіоні використовуються тільки декілька типів. Вмонтовані установки KSK-16 австрійського виробництва, працюють
на лісосіках головного користування в лісовому фонді Великобичківського, Рахівського, Ясінянського та Вигодського лісових
господарств. Серед інших типів мобільних канатних установок
в Карпатах знайшли застосування причіпна система LS-2-500 та
навісна система «Larix-3Т» чеського виробництва, якими освоюються лісосіки в умовах Сколівських Бескид (Славське і Сколівське лісові господарства).
У ДП «Делятинське лісове господарство» працює навісна канатна система «MAXWALD», що виготовляється однойменною
австрійською фірмою. У якості базової машини може служити
колісний трактор сільськогосподарського призначення потужністю не менше 30 к. с. Крім відносно простої конструкції

Спуск деревини з гір канатною установкою
Dismounting of wood with the help of cable-way system

та низької металоємності, перевагами такої легкої канатної
установки є невелика ширина траси під несучим канатом, яка
складає 1,5-2,0 м, що здебільшого відповідає віддалі між деревами. Головою Івано-Франківської ОДА Вишиванюком М. В., за
ініціативи директора вищезгаданого підприємства Симчича І. І.
прийнято рішення стосовно організації випуску такого типу
канатної установки на Прикарпатті. Дослідний зразок цієї установки, виготовлений ТОВ «Автоливмаш», демонструвався у
вересні 2010 р. під час роботи виїзного семінару Товариства
лісівників України (голова товариства Самоплавський В. І.).
На виконання доручення президента України В. Ф. Януковича в системі Держкомлісгоспу України ведуться роботи стосовно забезпечення лісових підприємств регіону сучасними
канатними лісотранспортними системами як шляхом закупівлі
в провідних виробників Європи, так і організації крупновузлового збирання на вітчизняних підприємствах. На даний час підписані відповідні протоколи з чеськими і німецькими фірмами.

4.2. Scope of construction and characteristics of mountain forest roads

4.1.1. Одним із найвразливіших для довкілля процесів є заготівля деревини, що є складним багатоступінчатим процесом,
від якого залежить як економічна, так і екологічна результативність діяльності лісової галузі. Ключовою ланкою лісосічних
робіт є первинне транспортування деревини, під час якого
виникає ряд чинників, що опосередковано чи безпосередньо
впливають на лісове середовище. Основним із них є необхідність влаштування шляхів для проїзду техніки, що здійснює
транспортування деревини від місць рубок до верхніх складів.
При застосуванні гусеничної і колісної техніки – це тракторні
трелювальні волоки, а канатного спуску деревини – траси лісотранспортних канатних установок, де створюються умови
для виникнення і розвитку ерозійних процесів. Трелювальні
волоки, як правило, не забезпечені водовідводом і за перших
сильних дощів стають місцями інтенсивного поверхневого
стоку, що знижує в значній мірі гідрологічні властивості лісових масивів. Зазначені технологічні елементи лісосічних робіт
є невід’ємною частиною організаційної структури транспорту

In recent years, the State Forest Department of Ukraine is carrying out work
aimed at improving transport routes in
mountain forests, and building new forest
roads. The volume of road construction
has increased signiﬁcantly since 2007.
Information about the amounts of forest
roads built in 2007-2009 and types of
ﬁnancing of road construction, provided
by Regional Department of Forestry and
Hunting, is presented in Table. The constructed roads are characterized by the
following features: estimated speed –
20-40 km/hr, roadbed width – 4-4,5 m,
width of runway – 3-3,5 m, the minimum
radius of curves – 15-20 m, maximum
longitudinal inclines – 10-16 % (lower values referring to roads of type III). One of
the features of mountain forest roads is
application of the principles of landscape design while planning their routes,
which allows to design road elements in
complex mountainous relief, without impairing the value of the landscapes themselves. It should be noted that all roads
are built on the slopes of mountains, far
from valleys and rivers. This achieves the

Пресконференція голови ОДА Вишиванюка М. В. по лісокористуванню
Press-conference of the head of RSA – Vyshyvanyuk M. V.

Верхній лісовий склад лісового підприємства
Upper lumberyard of forest enterprise

4. Розбудова транспортної мережі лісових територій
4.1. Актуальність та перспективність вирішення проблеми
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reduction of cost of road construction by
decreasing the number of water-letting
and reinforcement structures (bridges,
pipes, retaining walls, coast protecting
constructions) to be built.

4.3. Organization of forest roads design
and construction

Technical documentation for the
construction of forest roads is performed
under «Guidelines for the Design of Forest
Roads in the Carpathian Mountains», developed by Ivano-Frankivsk State Design
Technological Institute and approved
by the Ministry of Industry of Ukraine in
1994. This regulation takes into account
natural production conditions and speciﬁcs of the Ukrainian Carpathians mountain forest road construction, but the
requirements for the design of artiﬁcial
structures of public roads and their standards are not grounded enough. Therefore, it is worth designing a new version
of the abovementioned regulation taking
into account current trends of forest

Новий міст через р. Прут на лісовій автодорозі
A new bridge over the Prut river оn the forest road
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лісу, а їх розміщення на лісових територіях, методи будівництва
і способи організації та експлуатації визначають лісівничу, екологічну і економічну ефективність технологічного процесу розробки лісосік.
На сьогодні значення середніх віддалей трелювання в Карпатах перевищують оптимальні у 2-3 рази, що передумовлює
наявність значних площ порушеного ґрунту та лісового нагрунтового покриву внаслідок влаштування трелювальних волоків.
4.1.2. Транспортні шляхи відіграють велику роль в лісогосподарському виробництві, де лісові площі розкидані на значних
територіях, що характеризуються складним рельєфом, грунтово-гідрологічними особливостями, низькою концентрацією
заготовлюваної деревини з одиниці площі, односторонністю
вантажопотоків та іншими чинниками. При цьому лісові дороги
мають значення не тільки для забезпечення процесів лісокористування, відновлення і охорони лісу, а й для загального розвитку регіону, покращення умов праці і проживання населення.
У Карпатському регіоні мережа лісових доріг є недостатньо
розвинутою. Густота таких доріг у гірських лісах становить 3,56,0 км/1000 га, при середньому значенні цього показника у гірських лісах Європи – 8,0-33,0 км/1000 га, що у 2-5 разів вище,
ніж в Україні. За таких умов в лісах Українських Карпат практично неможливо забезпечити застосування принципів сталого
ведення лісового господарства. Мала густота доріг зумовлює
низьку культуру лісогосподарського виробництва, невисокий
ступінь використання лісових ресурсів, незадовільні соціально-гігієнічні умови праці лісових робітників тощо.
Все це вказує на актуальність і необхідність створення раціональної транспортної інфраструктури в лісовому фонді,
що є визначальною умовою для екологізації лісокористування та реального запровадження принципів сталого розвитку
лісового господарства. Тому будівництво лісових доріг є пріоритетним завданням з раціонального використання лісових
ресурсів, які визначені Державною цільовою програмою «Ліси
України» на 2010 -2015 рр. Відповідно до цієї програми передбачено, починаючи з 2010 р., будівництво, реконструкцію, відновлення понад 1500 км лісових автомобільних доріг щорічно.
Створення дорожньої мережі є тривалим, багатоетапним
процесом, який вимагає вкладення значних асигнувань для
виконання дорожньо-будівельних робіт та залучення коштів
не тільки постійних лісокористувачів і Держбюджету, а й коштів тимчасових лісокористувачів та інших інвесторів. Термін

Відкриття автодороги Головою Держкомлісгоспу України Сівцем В. М.
The grand opening of forest road by Chairman of SFC of Ukraine Sivets V. M.

їх окупності з урахуванням специфіки лісогосподарського
виробництва, – не менше 20 років. Наразі УкрНДІгірліс опрацьовує «Концепцію розвитку транспортної мережі в лісах
України».

4.2 Обсяги будівництва і характеристики гірських лісових
автодоріг

Лісовими підприємстивами Держкомлісгоспу України в
останні роки проводиться цілеспрямована робота по вдосконаленню шляхів транспорту в гірських лісах, шляхом будівництва нових лісових автодоріг. При цьому, обсяги дорожньо-будівельних робіт значно зросли, починаючи з 2007 р. Інформація
про кількість збудованих в 2007-2009 рр. лісових автодоріг,
обсяги і види фінансування дорожньо-будівельних робіт в розрізі обласних управлінь лісового і мисливського господарства
представлені в таблиці.
Параметри побудованих доріг характеризуються такими
показниками: розрахункова швидкість руху – 20-40 км/год,
ширина земляного полотна 4,0-4,5 м, ширина проїзної частини 3,0-3,5 м, мінімальний радіус кривих у плані 15-20 м, максимальні поздовжні ухили 10-16 % (менші значення відносяться
до доріг ІІІ типу). Однією із особливостей гірських лісових автодоріг є застосування принципів ландшафтного проектування
при плануванні їх трас, що дозволяє забезпечувати вписування
елементів дороги в складний рельєф гірської місцевості, не
знижуючи цінність самих ландшафтів. Необхідно відмітити, що
всі автодороги збудовані на схилах гір, у віддаленості від долин
гірських річок. Цим досягається зниження вартості дорожньобудівельних робіт завдяки зменшенню кількості і капітальності
водопропускних чи укріпних споруд (мостів, труб підпірних
стінок, берегозахисних споруд).
На лісових автодорогах, що будуються в Карпатському регіоні, зазвичай влаштовується двошаровий дорожній одяг із
використанням гравію, рідше щебеню, а також грунтогравійних
чи грунтощебеневих сумішей. Основними видами водопропускних споруд на них є круглі труби (переважно металеві, рідше
залізобетонні) і однопрогінні мости різних конструкцій.

4.3. Організація проектування і будівництва лісових автодоріг

4.3.1. Технічна документація на будівництво лісових автодоріг здійснюється згідно «Інструкції по проектуванню лісових

transportation, as well as domestic and
foreign experience in the construction
of forest roads in mountainous areas. As
the major scientiﬁc organization of The
Ukrainian State Forestry Department, the
Ukrainian Research Institute for Mountain
Forestry conducts an environmental assessment of technical documentation for
construction and reconstruction of forest
roads.

4.4. Rational methods of construction of
earth roadbed on mountain slopes

Experience of road construction in forest enterprises of the Ukrainian Carpathians allows to recommend application
of a method of forest roads construction
on slopes based on environmentally friendly principles. According to this method, the main work on construction
of roadbed is performed by a modern
excavator only, which performs all stages
of work, including transportation of timber away from the road-construction
area.

Обсяги дорожньо-будівельних робіт
у 2007-2009 рр.
Amounts of road construction in 2007-2009

Назва
обласного
управління
лісового і
мисливського
господарства

Обсяги
дорожньо-будівельних
робіт
за бюджетні
кошти

за власні
кошти

довжи- вартість, довжи- вартість,
на,
тис. грн
на,
тис. грн
км
км

Закарпатське

64,0

24608,0

20,4

Івано-Франківське

74,1

22500,0

Львівське

85,2

25150,0

18,6

1533,2

Чернівецьке

52,3

15273,4

0

0

Разом

275,6

87531,4

61,6

6772,5

22,6

2102,2
3137,1

Будівництво лісової автодороги на гірському схилі
Construction of a forest road on hillside
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автомобільних доріг в гірських умовах Карпат», яка розроблена фахівцями Івано-Франківського державного проектно-конструкторського технологічного інституту (тепер ВАТ «УкрПКТІліспром») і затверджена Міністерством промисловості України
1994 р.
УкрНДІгірліс, як головна наукова організація Держкомлісгоспу України з питань лісотранспорту, здійснює лісівничоекологічну експертизу технічної документації на будівництво
і реконструкцію лісових автомобільних доріг. Ця експертиза
проводиться з метою побудови раціональної транспортної
мережі на лісових територіях, запобігання понаднормативного негативного впливу дорожньо-будівельних робіт на стан
лісового середовища шляхом встановлення відповідності вищезгаданої документації вимогам стосовно організації ведення
сталого лісового господарства, а також оцінки повноти і обґрунтованості передбачуваних в технічній документації заходів
з охорони природного середовища.
4.3.2. Дорожньо-будівельні роботи в лісах Карпатського регіону проводяться як підрядним методом, так і силами лісових
підприємств, які переважно здійснюють будівництво лісових
доріг за власні кошти. Головними умовами залучення їх до роботи є наявність сучасної техніки і кваліфікованих працівників,
а також досвід роботи будівництва доріг в гірській місцевості.
На перших порах складні умови будівництва і відсутність спеціалізованих організацій для будівництва лісових доріг, а також
високі вимоги до якості цих доріг, викликали необхідність використання іноземних фахівців, в тому числі і робітників.
Для вирішення проблеми і з метою створення належної
технічної бази в державних лісових підприємствах Держкомлісгоспом України реалізовані організацйно-фінансові заходи,
в результаті яких підприємства галузі отримали понад сімдесят
одиниць сучасної дорожньо-будівельної техніки (екскаватори,
бульдозери, автосамоскиди, подрібнювальні ковші для екскаваторів), загальна вартість яких становить 40,5 млн. гривень.

4.4. Раціональні методи влаштування земляного полотна
на гірських схилах
Досвід організації дорожньо-будівельних робіт в лісових
підприємствах Українських Карпат дає підставу рекомендувати застосування нижчеописаного методу будівництва лісових автодоріг на гірських схилах із застосуванням принципів
природозбереження. За цим методом основні роботи по вла-

Будівництво дороги в науково-дослідному лісництві УкрНДІгірліс
Forest road building in forestry research area of URI for Mountain Forestry

штуванню земляного полотна виконуються із застосуванням
лише сучасного екскаватора, що здійснює весь комплекс робіт,
включаючи транспортування деревини із розрубаної під дорогу просіки. Технологія виконання робіт полягає в наступному.
Екскаватор, рухаючись по готовій ділянці земляного полотна,
з допомогою стріли транспортує дерева на віддаль 30-80 м
вздовж дороги і вкладає їх чи в придорожні кювети (канави),
чи на відкоси земляного полотна. Застосування такого прийому дозволяє вирішувати одночасно три завдання: не потрібно
прибирати сучки, гілля і вершинки дерев з траси дороги; екскаватор під час проходів ущільнює грунт своїми гусеницями; дерева укладаються вздовж готової ділянки земляного полотна.
Застосування такого методу будівництва забезпечує якість
дорожньо-будівельних робіт за мінімального впливу на лісове
середовище, зниження їх трудомісткості, високу продуктивність праці й істотне зменшення кількості застосовуваних машин і механізмів.
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УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА
МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31
тел.: (0342) 55-22-59, тел./факс: (0342) 55-20-54
www.forest.com.if.ua
e-mail: lis@forest.com.if.ua

Department of Forestry and Hunting
31, Hrushevskyy str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel. +38 (0342) 552259, tel./fax. +38 (0342) 55-20-54
www.forest.com.if.ua
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мисливського господарства
Holubchak Olexiy Ivanovych –
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Forests cover 41% of the Ivano-Frankivsk region. This is 25% more than the
nationwide average. Localization of forests
in the region is irregular with the highest
concentration being in the mountains
(73% of the forests), so forest coverage
ranges from 11% to 68%.
Forests of the region are assigned to
permanent forest users from 6 departments: 75% of forest land (468.3 thousands of hectares) is assigned to the
Regional Forestry Department, and 25% of
forest lands are provided for use of other
entities.
In order to bring order to the forest
sector of the regional economy, to im-
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З 2001 р. по даний час управління лісового господарства очолює Голубчак
Олексій Іванович. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут з відзнакою, за спеціальністю інженера лісового господарства. Працював у Вигодському лісокомбінаті
на посадах майстра лісу, помічника лісничого, лісничим, головою профкому, начальником відділу лісового господарства, головним лісничим Вигодського держлісгоспу. За час роботи досяг значних успіхів у веденні лісового господарства, в
охороні і захисті лісу, застосовував передові методи з підвищення продуктивності
лісів. 1998-2000 рр. – призначений першим заступником голови Долинської РДА. З
2000 р. працював головою Долинської РДА. За час його керівництва введено в експлуатацію ряд закладів соціально-культурного призначення (школа с. Мала Тур’я,
адміністративний будинок с. Семечів, будинок культури с. Яворів та ін.).
Голубчак О. І. – член-кореспондент Лісівничої Академії наук України. За високі
досягнення та сумлінну працю нагороджений Грамотою Міністерства лісового господарства. За вагомий особистий внесок у розвиток та підвищення ефективності
лісового господарства і лісопромислового виробництва, високу професійну майстерність 1998 р. Указом Президента України йому присвоєно Почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства».
Рівень розвитку лісового господарства має безпосередній вплив на розвиток
економіки регіону та стан суспільного здоров’я, розвиток рекреаційної індустрії.
Добробут місцевих громад у багатолісних районах напряму залежить від сталого
розвитку лісового сектора економіки. Лісистість області складає 41 % території,
що на 25 % перевищує загальнодержавний показник. Ліси в області розміщені нерівномірно і знаходяться в основному в гірських районах (73 % лісів належить до
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гірських), тому лісистість коливається від 11 % до 68 %. Лісовий фонд області закріплений за постійними лісокористувачами з 6-ти відомств: 75 % земель лісового
фонду (468,3 тис. га) закріплено за підприємствами обласного управління лісового господарства, 25 % земель лісового фонду надано іншим користувачам. Лісове
господарство є складовою частиною регіональної еколого-соціально-економічної
системи, тому актуальною була і є робота керівника управління, направлена на визначення місця і ролі лісового господарства в ній та визначення шляхів розвитку
лісового господарства на близький період і перспективу.
З ініціативи управління лісового господарства на різних рівнях проводяться
наради з розгляду стану ведення лісового господарства, розробки перспективи
ефективного використання, охорони та відтворення лісових ресурсів області. За їх
результатами видаються розпорядження і рішення, які втілюються в життя. З метою
наведення порядку в лісовому секторі економіки області, підвищення ефективності використання земель лісового фонду і лісових ресурсів, поліпшення стану лісів,
їх збереження та відновлення, відкритості роботи лісової галузі для громадськості
постійно готуються заходи із впорядкування роботи лісового сектора економіки
області. На ринку заготівлі деревини продовжується втілення системи прозорих
ринкових тендерних процедур по закупівлі лісозаготівельних робіт суб’єктами
господарювання різних форм власності. З метою забезпечення прозорості та удосконалення організації роботи з реалізації необробленої деревини проводиться
виключно на відкритих аукціонних торгах для суб’єктів господарювання, які займаються переробкою деревини. При оформленні експортних операцій для належного контролю транспортних перевезень деревини видаються сертифікати
походження лісоматеріалів.
Продовжується активна робота із заліснення ділянок неугідь. Суттєво збільшені ліміти для заготівлі дикоростучих грибів і ягід. Збільшились поступлення у державний та місцевий бюджети, налагодилась робота із громадськістю, шкільною та
учнівською молоддю. Проведена значна інформаційна роз’яснювальна робота місцевими і центральними мас-медіа.
В питаннях охорони і захисту лісу, управління і держлісгоспи вживають заходи
по активізації роботи державної лісової охорони в боротьбі з лісопорушниками та
посиленню державного контролю за дотриманням лісового і природоохоронного
законодавства.
Під керівництвом Олексія Голубчака проведено конструктивні зміни в галузі лісового господарства області, створено Івано-Франківський селекційно-насінневий
центр, щороку проводяться акції «Ліси для нащадків» з метою підготовки молодих
спеціалістів для лісової галузі та «Майбутнє лісу в твоїх руках», під час яких висаджуються лісові і декоративні породи, проводяться конкурси серед школярів на
кращий твір та малюнок на тему «Людина і ліс». Особистий вклад він вніс у виховання підростаючого покоління любові до лісу, свого краю, популяризуючи значення
збереження, правильного використання лісів. З цією метою в структурі управління
створено Лісівничо-екологічний просвітницький центр.

prove the use of forest land and forest
resources, to make forest conservation and
restoration of forest open to the public
sector, measures are being prepared to
help manage forestry work. Transparent
tender procedure is being implemented at
the timber market.
To ensure transparency, unprocessed
timber is sold exclusively at open auctions
for the business entities involved in
processing timber. To maintain proper
control over transporting timber products,
certiﬁcates of origin are issued while preparing exporting operations.
Active work is carried on aﬀorestation
of some areas. The limits for harvesting
wild mushrooms and berries have been signiﬁcantly increased. The inﬂow
to the state and local budgets has also
increased, public relations have signiﬁcantly improved. A large-scale information campaign has been performed
by local and national media. The Forestry
department and state forest enterprises
have been working out measures for
forest protection and management, as
well as ﬁghting with poachers and strengthening state control over the forest
and environmental laws.
To popularize the importance of conservation and proper use of forests, a
forestry and ecological educational center has been established in the Forestry
department. O. Holubchak supervises
annual campaigns «Forests for Future Generations» to prepare young professionals for the forest industry and «The future of forest in your hands» during which
diﬀerent trees are planted, and contests
among schoolchildren for the best essay
and drawing on the topic «Man and forest
are held».
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УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА
ІМ. П. С. ПАСТЕРНАКА
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31
тел./факс: (03422) 2-52-16

Ukrainian Research Institute
for Mountain Forestry Named after P. S. Pasternak
31, Hrushevskiy str., Ivano-Frankivsk, 76000
tel./fax.: +38 (03422) 2-52-16
Парпан Василь Іванович –
директор Українського
інституту гірського лісництва
Parpan Vasyl Ivanovych –
director of Ukrainian Research Institute
of Mountain Forestry
Ukrainian Research Institute for Mountain Forestry Named after P. S. Pasternak is subordinated to the State
Forestry Department of Ukraine and to
the National Academy of Sciences of
Ukraine. The institute consists of 5 laboratories, mountain research forestry
department and a postgraduate course.
The institute published sets of recommendations approved by the State Forestry Department for the Carpathian
forest enterprises. The main aims of the
institute’s activity are: to design scientific basis for forest management and forest growing in the mountains, carrying
out research on forest biology and environmental protection. During the work
of the institute, 2 Doctors and 14 PhD
students have defended their theses.

Директор – Парпан Василь Іванович, заслужений лісівник України доктор біологічних наук, професор, закінчив Львівський лісотехнічний інститут, з 1995 р. –
керівник УкрНДІгірліс.
1991р. створено УкрНДІгірліс, 1995 р. йому присвоєно ім’я П. С. Пастернака, інститут підпорядкований Держкомлісгоспу України, НАН України.
У структурі інституту 5 лабораторій, гірське науково-дослідне лісництво, аспірантура.
НДІ опрацьовує наукові засади ведення лісового господарства, лісокористування в гірських умовах. Займається дослідженнями з біології лісу, охорони навколишнього природного середовища. Ці результати покладені в основу нормативно-технічних документів: лісовий кодекс, правила рубок головного користування в лісах
України, правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат, правила
поліпшення якісного складу лісів, санітарні правила в лісах України, правила з лісовідновлення, порядок поділу лісів на групи, віднесення їх до категорій зависності та виділення особливо захисних ділянок лісового фонду, правила формування і
оздоровлення лісів. Закладом видаються збірники рекомендацій, затверджені НТР
Держкомлісгоспу, для лісових підприємств Карпатського регіону.
У даний період опрацьовуються науково-дослідні теми для вирішення проблем
Карпатського регіону з концепцією теорії гірського лісівництва: наукове обґрунтування ведення господарства по водозборах, лісівничо-екологічні дослідження
технології і організації проведення системи вибіркових і посмугових рубок, особливості лісовідновлення на вітровальних, вражених хворобами ділянках і рекреаційно-оздоровчих лісах, аналіз сучасного стану клонового лісового насінництва,
диференційовані вивчення причини всихання ялинників.
Інститут розробляв Державні цільові програми: «Ліси України», комплексного
протипаводкового захисту в басейнах р. Дністра, Пруту та Сірету, комплексного
протипаводкового захисту в басейні р. Тиси на 2002-06 рр. та прогноз до 2015 р.
За час роботи аспірантури підготовлено 2 доктори та 14 кандидатів наук.

Головний корпус інституту
Main Building of the Institute
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Колективний член Лісівничої Академії Наук України

ПРИКАРПАТСЬКИЙ
ЛІСОГОПОДАРСЬКИЙ КОЛЕДЖ
Івано-Франківська обл.
м. Болехів, вул. Замкова, 14
www.forestcollege.if.ua, e-mail: plhc@ukr.net
Collective member of Forestry Academy of Sciences of Ukraine

Precarpathian Forestry College
14, Zamkova str., Bolekhiv, Ivano-Frankivsk region,
www.forestcollege.if.ua, e-mail: plhc@ukr.net
Черневий Юрій Іванович –
директор, кандидат с/г наук, членкореспондент Лісівничої АН України
Chernevyy Yuriy Ivanovich –
director, PhD, corresponding member of
the Forestry Academy of Sciences of Ukraine
Precarpathian Forestry College was
established in Bolekhiv in 1995. Today,
the college trains young specialists the
following specializations: «Forestry»,
«Green Building and Horticulture», «Accounting», «Management of Services in
Hotels and Tourism Objects», «Land Surveying». This college is proud of its hunting music ensemble that plays authentic
hunting music of the XVIII-XIXth centuries. Precarpathian Forestry College is
rewarded with a diploma for significant
contribution to improving the image of
education and science of Ukraine, as a
part of the public action «Flagman of
Education». Knowledge obtained by students in the college, allows them to feel
confi-dent in the job market, find a prestigious job or continue studying.

Прикарпатський лісогосподарський коледж створений 1995 р. в м. Болехові. Це
стало відродженням лісівничої освіти на Прикарпатті. 1883 р. Дирекція лісів та державних маєтностей Галичини заснували в Болехові 3-тю в Австро-Угорщині лісову
школу, яка підготувала плеяду видатних науковців-лісівників.
Сьогодні коледж проводить підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей «Лісове господарство», «Зелене будівництво та садово-паркове господарство»,
«Бухгалтерський облік», «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах», «Землевпорядкування». Досвідчені та ерудовані викладачі працюють над
втіленням новітніх педагогічних технологій, модернізацією навчального процесу.
За таких умов у студентів формується інтерес до вивчення навколишньої дійсності, до сприйняття всіх процесів які відбуваються навколо них.
Гордістю коледжу є ансамбль мисливської музики, який виконує автентичні мисливські твори XVIII-XIX ст. Він є переможцем багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів в Європі.
Завдяки винятковому ентузіазму викладачів та студентів в коледжі створено
природничий музей, де розміщено науково обґрунтовану експозицію. В музеї можна побачити унікальні зразки геології, ботаніки, палеонтології, зоології, археології.
Особливу увагу в навчально-виховному процесі коледжу приділяється екологічній освіті. Адже майбутня виробнича діяльність випускників коледжу передбачає
активний вплив на природне середовище, і ця особливість вимагає потребу в їхній
ґрунтовній екологічній підготовці. Прикарпатський лісогосподарський коледж нагороджений дипломом за вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України
у рамках Громадської акції «Флагмани освіти».
Знання, які студенти отримують в коледжі, дозволяють їм упевнено почуватися
на ринку праці, знайти престижну роботу або продовжити навчання.

Головний корпус коледжу
The main building of the college
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Асоціація інвестиційного бізнесу

ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ ПРИКАРПАТТЯ
тел./факс: (0342) 72-45-24, (044) 489-04-65
e-mail: zolote_kiltze@mail.ru, svetla_osm@mail.ru

Association of Investment Business

Prykarpattуan Gold Ring
tel./fax: +38 (0342) 72-45-24, (044) 489-04-65
e-mail: zolote_kiltze@mail.ru, svetla_osm@mail.ru
Осмоловська Світлана Леонідівна –
президент Асоціації інвестиційного
бізнесу «Золоте кільце Прикарпаття»
Osmolovska Svitlana Leonidivna –
рresident of Association of Investment
Business «Prykarpattуan Gold Ring»
The association was created to bring
together investors around the social
and economic, and sports and health
development of the region. Investment
companies «Ukrkapital», «Promin», and
the private company «Partner-bud» were
the founders of the association. With
the support of Ivano-Frankivsk RSA, and
Regional Directorate of Architecture,
the association works together with
district councils and village councils to
develop tourism infrastructure projects
in the Dolyna district.
The «Gorgany» project is a prospect
of recreational district development,
covering about 10 hectares, and uniting
projects of Shevchenko, Vyshkiv, Sene-

Осмоловська Світлана Леонідівна – президент Асоціації інвестиційного бізнесу
«Золоте кільце Прикарпаття», заступник генерального директора інвестиційної компанії «Укркапітал». Здобула вищі освіти: Київський торговельно-економічний університет, Московський університет народного господарства ім. Плеханова, Державний
університет технології і економіки транспорту. За фахом – економіст, менеджер зовнішньо-економічної діяльності. Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ст. (2004 р.).
Виховує дочку та сина.
Асоціація інвестиційного бізнесу «Золоте кільце Прикарпаття» створена 2008 р.
з метою об’єднання інвесторів навколо програм соціально-економічного, спортивно-оздоровчого та культурного розвитку області. Ініціаторами створення Асоціації
виступили: інвестиційна компанія «Укркапітал», ВБФ «Промінь», ПП «Партнер-буд».
За підтримки Івано-Франківської ОДА, обласного управління архітектури Асоціація
спільно з РДА, райрадою та сільськими радами працюють над розробкою проектів
розвитку туристичної інфраструктури та спортивно-оздоровчих комплексів Долинського району.
Проект асоціації «Горгани» – це перспектива розвитку рекреаційної території району, охоплює близько 10 тис. га та об’єднує проекти Шевченківської, Вишківської,
Сенечівської, Старомізунської сільських рад. Розвиває спортивно-оздоровчі, туристично-відпочинкові території, залучає проекти інших сільрад. Рекреаційну зону не
планують забудовувати, 2 500 га планується віддати інвесторам під проекти, що будуть погоджуватись із місцевими громадами і задовольнять їх інтереси. До територій
проекту входять: лісопаркові зони відпочинку, водні та транспортні мережі, ліси промислового використання, інфраструктурні споруди відпочинкових і спортивних територій. Виходячи з норм та вимог екологічного законодавства, з 10 тис. га може бути

Проект «Горгани»

Асоціація «ЗОЛОТЕ
КІЛЬЦЕ ПРИКАРПАТТЯ»
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забудо
забудовано
близько 750 га. У проекті зацікавлені не тільки інвестори, а й місцеві
громади, його реалізація дає можливість значно збільшити кількість робочих місць,
поповнити місцеві бюджети, що покращить соціальний клімат району. Реалізація
проекту втілюватиметься поступово, впродовж 5-10, 20-ти років. Прокт «Горгани»
включає: будівництво гірськолижних та відпочинкових комплексів (с. Мислівка),
будівництво бази підготовки спортсменів олімпійського резерву (с. Вишків), облаштування території Торунського перевалу, як відпочинкової розважально-пізнавальної зони (готель, «співоче поле», зона відпочинку, музей пам’яті та жалоби
І, ІІ світових війн). Реалізується задум голови ОДА Вишиванюка М. В. – створення
«Прикарпатського Артеку» (комплексу дитячих оздоровчо-відпочинкових таборів
«Мізунька»). В задумах Долинської райради та РДА – відродження, відбудова вузькоколійки. Першим ініціатором проекту виступає інвестиційна компанія «Укркапітал», це будівництво гірськолижного комплексу «Бескид» на території 480 га., з них
250 га займають підйомники та спуски, 230 га – відпочинкова, соціально-господарська інфраструктура, забудовано буде 70 га. територій з малим лісонасадженням.
Передбачено 4 витяги протяжністю 10 км, пропускною спроможністю 8 тис. чол./
год. В планах будівництва – чотири 3-зіркові готелі, кінний манеж, льодові стадіони, басейни, заклади громадського харчування, стоянка на тисячу авто. Вартість
програми – 1,5 млрд. грн., 1-ша черга будівництва – 500 млн. грн. При будівництві
гірськолижних комплексів вкладені кошти до інвестора вертаються до 15-ти років.
Асоціація має на меті об’єднати навколо проекту фірми, що хочуть інвестувати фінанси та мати виробничі обсяги. Асоціація стоїть на боці соціальних, культурних
програм та відстоює інтереси сільських та районних громад. Членські внески вона
спрямовує на соціонально-культурні програми громад. Кожен житель гірських районів може бути впевненим, що завтра отримає від туристичної галузі прибуток.
Будуть заможними люди, процвітатиме й економіка. До реалізації проекту залучаються національні та іноземні компанії. Працюватимуть досвідчені фахівці. На меті –
курорт європейського рівня з актуальними енергозабезпеченням і збереженням та
підготовкою фахівців з туризму. В перспективі створення ПТУ фахівців туристичної
галузі. Інвестиційна компанія «Укркапітал» вже зробила внесок в проект – це реконструкція і розбудова відпочинкового комплексу «Бескид», с. Мислівка Долинського
р-ну. Тут є всі умови для чудового відпочинку. Комплекс розташований на 3-х га
землі. Затишок 8-ми номерів, 2-х котеджів забезпечує комфортний відпочинок VIP
класу. Комплекс має: 2 ресторани («Колиба», «Горище»), басейн, сауну, більярдний,
спортивний зали. В камінному залі проводять затишні святкові вечори. На території
є бювет з мінеральною водою, чудовий релакс дає баня на березі гірської річки,
збудована капличка. Ліс багатий на ягоди і гриби. Гарантований відпочинок від повсякденного життя, відновлення здоров’я й сили. Господарі гостинно запрошують...
Асоціація залучає інвесторів і всіх небайдужих, об’єднує зусилля навколо добрих справ розбудови економіки України. Особистий внесок кожного громадянина
сприятиме збагаченню нашої держави!

chiv, and Staromizun village councils.
It develops health clubs, tourist and
recreation areas, and other projects
involving village councils. The projects
include: forest park recreational areas,
water and transport networks, industrial
use of forests, infrastructure facilities and
recreational sports areas. It also includes:
construction of the ski and recreational
complexes, construction of Olympic
athletes training facilities, transformation
of Torun pass as an entertainment
and educational zone. An idea of RSA
Vyshyvanyuk M.V. is being implemented
concerning construction of «Carpathian
Artek». The investment company «Ukrkapital», initiated construction of the ski
complex «Beskyd» occupying the territory of 480 hectares, including 250 hectares of ski lifts and pistes, 230 hectares –
of recreational, social and economic infrastructure, and 70 hectares, the area
with low forest cover, to be built up. 4 ski
lifts, 10 km in length and a capacity of 8
thousand people per hour are planned to
be built. There are intentions to construct
four 3-star hotels, an equestrian arena,
ice stadiums, swimming pools, catering
and parking for thousands cars. The
cost of the program is 1,5 billion hrn.,
the first phase of construction is worth
500 million hryvnyas. There are plans to
unite around the project firms willing to
invest and have production share. The
project involves national and foreign
companies. Experienced specialists will
work at it. Its aim is to create a resort of
a European level, which will be training
specialists in tourism. «Ukrkapital» has
already contributed to the project by
reconstructing the tourist complex «Beskyd».
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Обласний дитячий санаторій

ЯСЕНЬ

імені митрополита Андрея Шептицького
77673, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н
с. Ясень, Шевченка, 1
тел.: (03474) 3-63-01, 3-62-72, (067) 342-58-55
www.yasen.if.ua, e-mail: ods.yasen@gmail.com

Regional Children Health Resort

Yasen

named after Metropolitan Andrey Sheptytsky
1, Shevchenko str., Yasen, Rozhnyativ district
Ivano-Frankivsk region, 77673
tel: +38 (03474) 3-63-0, 3-62-7, (067) 342-58-55
www.yasen.if.ua, e-mail.: ods.yasen@gmail.com
Васильків Зіновій Володимирович –
головний лікар ОДС «Ясень»
ім. Митрополита А. Шептицького
Vasylkiv Zinoviy Volodymyrovych –
head doctor of Regional Children ’s
Health Resort «Yasen»
In 1958, the resort welcomed its first
young patients. Since then its base has
been extended, new buildings and auxiliary facilities have been constructed,
almost 70 thousand children have rested here; 150-200 children can stay here
monthly. The healing process is not limited to traditional procedures, it helps to
improve both physical and moral health,
and there are all conditions created for
it. Every child experiences care and
personal approach. As a result, grateful parents express their sincere appreciation to the staff and children want to
return here. Activities are an important
component of the therapeutic process,
a variety of theme parties, contests, hiking, travelling around the picturesque
mountains, and summer swimming in

Серед вічнозелених гір предвічних Карпат, там, де тече одна із найчистіших річок
Європи – Лімниця, є звичайнісіньке гірське село – Ясень. А в самому центрі цього
населеного пункту знаходиться унікальний лікувальний заклад – Івано-Франківський
обласний дитячий санаторій «Ясень» імені митрополита Андрея Шептицького.
Вже в далекому 1958 р. санаторій прийняв перших юних пацієнтів. З року в рік
розширювалася база, споруджувалися нові корпуси та допоміжні приміщення. За
час свого існування у «Ясені» оздоровилося і відпочило майже 70 тисяч хлопчиків
та дівчаток. Щомісяця тут перебуває 150-200 дітей.
Чим приваблює до себе санаторій «Ясень»? Перш за все тим, що тут створені всі
умови для оздоровлення і відпочинку дітей. Чого лише варте цілюще гірське повітря! Здається, вперше побувавши тут і вдихнувши його на повні груди, одразу стаєш
здоровішим і бадьорішим.
Лікувальний процес у санаторії не обмежується традиційними процедурами. Досвідчений колектив медиків і педагогів акумулював свої зусилля на досягненні головної мети, заради якої трудяться ті, хто повинен дбати про здоров’я юних громадян
нашої незалежної України: щоб діти набралися сил та наснаги, позбулися недуг, були
здоровими не лише фізично, але й морально. І для цього в «Ясені» є всі сприятливі
умови. Кожна дитина відчуває тут турботу і піклування про себе, до кожного стараються підходити індивідуально. Результати такого відношення – очевидні. Про ефективність лікування і оздоровлення говорить хоча б те, що вдячні батьки висловлюють
щиру подяку колективу санаторію, а хлопчики і дівчатка хочуть знову повернутися
туди, де вони відчули турботу про себе.
В складний економічний період у «Ясені» роблять все можливе, аби лікувальний
заклад функціонував повнокровно. Особисто головний лікар Зіновій Володимирович Васильків дбає, щоб на належному рівні було харчування, пацієнти перебували
у затишних і теплих палатах та класах, не відчувалося жодного дискомфорту.

Панорама санаторію «Ясень» взимку
The resort centre in winter
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Завпед Паньків В. І. з дітьми на г. Говерла
The head teacher V.Pankiv, children are on m. Goverla

Активний відпочинок – важлива складова лікувально-оздоровчого процесу. В
«Ясені» практикують проведення різноманітних заходів відпочинку: тематичні вечори, конкурси, змагання, походи в гори, мандрівки мальовничими околицями. Все це
позитивно позначається на самопочутті дітей, їхньому здоров’ю. А яке задоволення
приносить літні купання у Лімниці, прозора і чиста вода якої немов обдаровує життєдайністю, наснагою та бадьорістю.
У «Ясені» все, як в казці. Тут створено музей під відкритим небом, де можна побачити персонажів казок. Милують зір і справляють враження старовинні побутові
речі, скажімо, дерев ’яний віз. А скільки краси і екзотики у суцільно кам’яному паркані,
який обрамлює територію лікувального закладу! Незабутніми є хвилини перебування
у альтанках на березі рукотворного ставка, в якому плаває риба.
У санаторії працює чимало гуртків: «Умілі руки», «Чарівна соломка», «Своїми руками», у яких діти із задоволенням навчаються багатьом корисним речам (малюванню,
випалюванню) і створюють навколо себе чарівний світ дитинства. Діє бібліотека з читальним залом, комп’ютерний клас, церковна капличка «Прийдіть до мене всі». Юнь
прилучається до віри в Бога, навчається християнської етики і моралі.
Частими гостями в «Ясені» є відомі актори, естрадні співаки, письменники,
спортсмени. Так, за сприяння відомих боксерів братів Кличко тут встановили тренажери для фізичних вправ.
Виховання молодого покоління – обов’язкова норма розвитку юних тілом і душею. Колектив санаторію робить все можливе, щоб прищепити дітям любов до
рідної землі, історії, почуття патріотизму. Проводять ряд виховних заходів різного
плану, зокрема різноманітні зустрічі, екскурсії. І все це назавжди залишається у серцях та пам ’яті.
Про санаторій «Ясень» знають далеко за межами району та області. Свого часу
тут оздоровлювалися діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи. Про лікувальний заклад писали республіканські газети та журнали, розповідали по радіо та
телебаченню. «Ясень» – один із кращих дитячих санаторіїв не лише на Прикарпатті,
а й в Україні. Фахівці санаторію об’єднані спільною метою допомагати дітям позбутися негативних фізичних вад, зміцнити здоров’я.
…Росте на території «Ясеня» височенна модрина. Ця деревина славиться своєю
довговічністю і твердістю породи. А на самому вершечку лелеки звили гніздо. Кожної
весни вони повертаються сюди, виводять тут маленьких лелеченят. І в цьому є щось
символічне. Бо ті, хто хоча б раз побував у санаторії, обов’язково прагнуть знову сюди
повернутися. Як ті білі птахи з чорною ознакою... І в такі хвилини так хочеться проспівати, щоправда, дещо перефразовану, пісню:
Де на світі я не буду,
Рідний Ясень не забуду,
Гори, доли, полонини
І високії вершини.
Знов до тебе я прилину,
Оздоровлюсь, відпочину.
Як згадаю – серце мліє,
Ой, здійснися, моя мріє!

«Маленькі бойки» в гостях у ОДС «Ясень»
«Little Boiky» visit resort «Yasen»

a mountain river Limnytsya are offered
to the children. In the open-air museum
one can see the characters of fairy tales.
Many old things: a wooden cart, a solid
stone fence that frames the premises,
and pavilions on the shore of an artificial pond with fish make the resort look
special. There are many art clubs, namely «Skilful hands», «Magic straw», «By
your own hands», where children learn
to make many useful things. There is a
library here with a reading room, computer room, andаchurch chapel, where
young people study Christian ethics and
morals. Frequent guests of the resort
centre are famous actors, pop singers,
writers, and sportsmen. For example,
the Klitschko brothers helped by installing training equipment for physical exercises. Different educational activities,
various meetings, and tours have been
carried out. The resort is known beyond
the district and region boundaries, and
children that suffered from Chernobyl
accident improve their health here.

Лікар Смик О. Т., заввідділенням Васильків Ж. В.
Doctors O. Smyk, the head of the department Zh. Vasylkiv
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 114А
тел. : (0342) 52-71-31, тел./факс: (0342) 52-76-66
www.kdc.if.ua, e-mail: kdc.marketolog10@gmail.com

Ivano-Frankivsk
Clinical and Diagnostic Center
114А, Mazepa str., Ivano-Frankivsk, 76025
tel.: + 38 (0342) 52-71-31, tel./fax: +38 (0342) 52-76-66
www.kdc.if.ua, e-mail: kdc.marketolog10@gmail.com
Канюка Віталій Валерійович –
директор Івано-Франківського
Клініко-діагностичного центру
Kanyuka Vitaly Valeriyovych –
director of Ivano-Frankivsk
Clinical and Diagnostic Center

This is a modern medical center founded in 2004. The centre carries out
endoscopic examinations with the help
of an ultra-thin probe, computed tomography, mammography, ultrasound diagnostic of organs and systems, including echocardiography of the heart,
and a wide range of dental services. The
laboratory performs standard and complex immunoenzymetic and pathohistological tests.
In the surgical department one can
find a set of modern equipment for
minimally invasive and traditional surgery. Using argon-plasma coagulator
«ZORING», the only one in Western Ukraine, reduces the time of laparoscopic

Віталій Валерійович Канюка народився 20 червня 1980 року. Івано-Франківську
Державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа» закінчив 2003 р., за
фахом – лікар-рентгенолог. Очолює колектив Клініко-діагностичного центру з 2004
р. Саме з того часу заклад функціонує як приватна багатопрофільна лікувально-діагностична установа м. Івано-Франківська.
«КДЦ» – це сучасний медичний центр, діяльність якого розпочалась 2004 р.
З того часу клініка динамічно розвивається та розширює спектр своїх послуг. «КДЦ»
створений за зразком кращих клінік Європи. Ми використовуємо новітнє діагностичне обладнання таких відомих фірм як «SIEMENS», «OLIMPUS», «KARL STORZC»,
«STRYKER». У Центрі проводяться ендоскопічні дослідження за допомогою ультра тонкого 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 стоматологічних
послуг. Центр є першим в області, що запровадив повний відеозапис зображення з
апарату УЗД на магнітні носії, що дозволило чітко спостерігати динаміку патологічного процесу до та після лікування.
У лабораторії Клініко-діагностичного центру виконуються як стандартні, так і
складні імуноферментні та патогістологічні дослідження. Саме тут уперше в ІваноФранківській області був запроваджений імуногістохімічний метод діагностики. За
допомогою цього методу визначається доцільність призначення гормональної терапії пацієнтам з онкологічними захворюваннями.
У хірургічному відділенні сконцентровано цілий арсенал найсучаснішого облад-

Клінічна операційна
Clinical operating room
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Сучасний мамограф
Modern mammography

нання для проведення малоінвазивних та традиційних оперативних втручань. Застосування єдиного в Західній Україні аргонно-плазмового коагулятора «ZORING»
дозволило впровадити сучасні методики лікування передракових станів шийки
матки, скоротити час проведення лапароскопічних операцій та післяопераційний
період. Клініко-діагностичний центр – друга клінічна установа України, що запровадила ізофурановий наркоз, який немає побічних ефектів та більш безпечний для
пацієнта. Післяопераційний період пацієнтів починається у двомісних палатах, обладнаних комфортабельними багатофункціональними ліжками, кімнатою особистої
гігієни, хворі перебувають під цілодобовим доглядом медичного персоналу.
Звернувшись до таких провідних спеціалістів як: педіатр, терапевт, гастроентеролог, кардіолог, вертебролог, невропатолог, мамолог, гінеколог, уролог, стоматолог, ендокринолог та інших лікарів, можна отримати кваліфіковану консультацію. З центром
співпрацюють кандидати та доктори медичних наук, які ведуть наукову, викладацьку
та лікувальну роботу в Івано-Франківському державному медичному університеті.
Весь персонал постійно вдосконалюється та підвищує свою кваліфікацію як на базі
Центру, так і у провідних медичних закладах України.
2006 р. Центр був номінований на звання «Найкращі інвестиції року» серед підприємств Івано-Франківської області, спеціалісти центру брали участь в міжнародній конференції по програмі «STAR», яка присвячувалась сучасним досягненням в
медицині. 5 вересня 2008 року всесвітньовідома організація B.I.D., яка є лідером
в області комунікацій та нововведень програм якості на підприємствах, визнала
«Клініко-діагностичний центр» кращим медичним закладом в галузі: «Задоволення
потреб пацієнта», «Стратегії комунікацій», «Кадрові ресурси та підвищення кваліфікації».
«Правильний діагноз – запорука вдалого лікування!»

operations, and the postoperative period.
Consultations are available from a
pediatrician, general practitioner, gastroenterologist, cardiologist, vertebrologists, neurologist, breast physician,
gynaecologist, urologist, dentist, endocrinologist, and other doctors.
In 2006, the center was nominated
for the title of «Best Investment of the
Year» among companies of the region,
participated in international conferences in the frame of the program «STAR»,
which was dedicated to current achievements in medicine. On September 5,
2008 the world-famous organization
BID, the leader in communications and
introduction of quality programmes,
named «Clinical and Diagnostic Center» as the best medical institution in
the fields of «Meeting Patients’ Needs»,
«Communication Strategies», «Human
Resources and Personnel Training».
Our slogan is: «The correct diagnosis
is a pledge of successful treatment!»

Спіральний комп’ютерний томограф
Spiral CT

Хол клініки
Hall of clinic
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА
СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ
76014, м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, 23
тел.: (0342) 78-90-17
e-mail: ospkif@meta.ua

Ivano-Frankivsk Regional
Blood Transfusion Station
23, Stepan Bandera str., Ivano-Frankivsk, 76014
tel.:+38 (0342) 78-90-17
e-mail: ospkif@meta.ua
Дожджанюк Ігор Васильович –
головний лікар ІФОСПК
Dozhdzhanyuk Igor Vasylyovych –
head doctor of IFRBTS
Ivano-Frankivsk Regional Blood Transfusion Station is a specialized medical institution with long experience and rich traditions. Its main task is finding donors and
collecting, processing and the storage of
blood, and production of its products and
components, which are necessary to save
the lives of patients, and organization of
their rational management in hospitals.
More than 2,5 thousand litres of blood are
collected and processed in RBTS annually.
In recent years there has been a positive
trend regarding the increase in collecting
blood of up to 10-12 %. The most valuable
component of blood, – plasma, is processed by means of using three modern plasmapheresis apparatus; in this way it is
possible to obtain 10-12 liters of plasma
from 1 donor each year.
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Протягом 12 років обласну станцію переливання крові очолює головний лікар
Дожджанюк Ігор Васильович – лікар вищої кваліфікаційної категорії з 23-річним стажем лікарської діяльності: лікарем-хірургом в Черкаській області, Тлумацькій центральній районній лікарні, Івано-Франківській центральній міській лікарні.
Івано-Франківська обласна станція переливання крові – спеціалізований медичний заклад з багатолітнім досвідом роботи і багатими традиціями. Основним
завданням є організація донорства, заготівля, переробка і зберігання донорської
крові, виготовлення з неї препаратів і компонентів, вкрай необхідних для порятунку життя хворих, організація їх раціонального використання в лікувальних закладах.
В ОСПК заготовляється і переробляється понад 3 тис.літрів крові щороку, протягом останніх років намітилась позитивна тенденція щодо збільшення показників
заготівлі крові на 10-12 %.
Найбільш цінний компонент крові – плазма заготовляється з використанням
трьох сучасних апаратів плазмаферезу, таким чином проводиться заготівля великої
кількості життєво необхідного компоненту крові – донорської плазми.
Колектив станції налічує 16 лікарів, 36 медсестер. Високий професійний рівень
лікарів-трансфузіологів, лаборантів, вірусологів гарантує максимальну безпеку донорам і пацієнтам, сучасні методики обстеження забору і зберігання компопнентів
крові дають змогу своєчасно, безвідмовно і повному обсязі забезпечувати лікувально-профілактичні заклади області якісними та інфекційно безпечними компонентами і препаратами крові.
На даний час основним напрямком розвитку обласної станції переливання крові є забезпечення сучасною апаратурою для забору та виділення клітин крові – системою для сепарації клітин крові.
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Товариство з обмеженою відповідальністю
Лікувально-діагностичний центр

АСКЛЕПІЙ
76015, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 55
тел.: (0342) 4-31-40, факс: (0342) 4-41-34
e-mail: asklepiy@ukr.net
Ltd Company
Medical and Diagnostic Center

Asklepiy

Барна Леся Іванівна –
директор ТОВ «Асклепій»,
співвласник
Barna Lesya Ivanivna –
director of the Ltd Company «Asklepiy»,
co-owner

One of the first local medical diagnostic centers, «Asklepiy» offers and provides
a wide range of medical services and has
great patients’ confidence in our region.
The clinic has a dental office, modern
laboratory, and an ultrasound diagnostic
office. Gynaecologist, optometrist, dermato-venereologist, urologist, endocrinologist, rheumatologist and other specialists receive patients here. The center
is equipped with modern medical equipment, which is constantly updated; new
methods of treatment and diagnosis of
diseases are introduced.

55, Dnistrovska str., Ivano-Frankivsk, 76015
tel.: +38 (0342) 4-31-40, fax: +38 (0342) 4-41-34
е-mail: asklepiy@ukr.net

Директор фірми, співвласник – Барна Леся Іванівна. Народилася 15 серпня 1968
року в м. Калуш Івано-Франківської області. 1992 р. закінчила з відзнакою ІваноФранківський національний медичний університет, здобувши фах лікаря акушергінеколога.
Після закінчення інтернатури, 1995 р. Леся Барна створила та очолила один з
перших лікувально-діагностичних центрів «Асклепій», який пропонує та надає
широкий спектр медичних послуг і має велику довіру пацієнтів нашої області. На
даний момент Леся Іванівна є лікарем вищої категорії та очолює колектив високо
кваліфікованих лікарів.
Приватний лікувально-діагностичний центр «Асклепій» надає високо якісну медичну допомогу жителям області. Кваліфіковані кадри та обладнання світового рівня гарантують високу якість обслуговування пацієнтів.
У поліклініці діє стоматологічне відділення, сучасна лабораторія, кабінет ультразвукової діагностики. Ведуть прийом: гінеколог, окуліст, терапевт, дермато-венеролог, невролог, ендокринолог, травматолог, ревматолог, лор, стоматолог, терапевт.
Лікується захворювання шийки матки, хронічні запальні гінекологічні захворювання, ведуться обстеження та лікування безплідних пар. Проводиться ультразвукова
діагностика захворювань внутрішніх органів, щитовидної та молочних залоз, ЕХО
серця.
Поліклініка обладнана сучасним медичним устаткуванням, постійно ведеться
оновлення матеріальної бази закладу, впроваджуються новітні методи лікування та
діагностики захворювань.
Поліклініка «Асклепій» сьогодні – це оперативно, доступно, надійно, кваліфіковано.
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КАЛУСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ
77300, Івано-Франківська обл.
м. Калуш, вул. Медична, 6
тел.: (03472) 6-36-90, 6-33-18
e-mail: kalushcrl@gmail.com

Kalush Central District Hospital

Красійчук Іван Олексійович –
головний лікар Калуської ЦРЛ
Krasiychuk Ivan Olexiyovych –
head doctor of Kalush
Central District Hospital
The hospital’s facilities include a
hospital with 420 beds, a children’s hospital with 70 beds, a maternity home
with 100 beds, a children’s clinic, and a
women’s consultation office. Every year
it serves 20000 patients. Over the years
2009-10 it became a highly developed
medical center with the most modern
medical and diagnostic base. Repairs,
reconstructions, equipping with modern appliances have been carried out
at the hospital, modern methods of diagnostics and treating have been introduced, e.g., new ultrasound machines,
CT «Toshiba», unique microscope «Carl
Zeiss», endoscopic workstation «Carl
Storz», cystoscopy «Olimpus». Modern
endoscopic and laboratory equipment
allows to perform uninvasive surgery.
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6, Medychna str., Kalush, Ivano-Frankivsk region, 77300
tel.: +38 (03472) 6-36-90, 6-33-18
e-mail: kalushcrl@gmail.com
Головний лікар – Красійчук Іван Олексійович, 1961 року народження. Після проходження військової служби на території Афганістану, навчався в Івано-Франківському
медичному інституті і здобув спеціальність лікаря акушера-гінеколога. 1989-2009 рр.
працював завідуючим Калуської жіночої консультації. З 01.01.2009 р. очолює Калуську
ЦРЛ. 2009 р. нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.
Сучасна Калуська центральна районна лікарня - багатопрофільний лікарняний
заклад, що надає висококваліфіковану спеціалізовану допомогу жителям Калущини, забезпечує координацію діяльності інших медичних закладів міста і району. В
структурі лікарні функціонують стаціонар на 420 ліжок, дитяча лікарня на 70 ліжок,
пологовий будинок на 100 ліжок, дитяча поліклініка та жіноча консультація.
У лікарні щорічно лікується близько 20 тис. пацієнтів. За 2009-2010 рр. з пересічної лікарні районного масштабу вона перетворилась у сучасний центр надання
високоспеціалізованої медичної допомоги, де застосовують новітню лікувальнодіагностичну апаратуру і обладнання. Численні ремонти і реконструкції структурних підрозділів, оснащення унікальною апаратурою та обладнанням дозволило
впровадити в лікарні найсучасніші методики діагностики та лікування. Нові УЗДапарати та комп’ютерний томограф фірми «Toshiba», унікальний операційний мікроскоп фірми «Carl Zeiss», ендоскопічна стійка фірми «Carl Storz», цистоскоп фірми
«Olimpas», сучасне ендоскопічне та лабораторне обладнання дало змогу проводити малоінвазивні операції та обстеження хворих на рівні провідних центрів України
і зарубіжжя. Створено сучасне відділення гемодіалізу з функціонуванням 5-ти апаратів штучної нирки. Придбання 2010 р. магнітно-резонансного томографа фірми
«Philips» вартістю 19,9 млн. грн. вивело лікарню на ще вищий позаконкурентний
рівень діагностичних можливостей в області.
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БУРШТИНСЬКА
МІСЬКА ЛІКАРНЯ
77111, Івано-Франківська обл., Галицький р-н
м. Бурштин, вул. Шухевича, 1
тел./факс: (03438) 4-21-01
e-mail: medsan@br.if.ua

Burshtyn city Hospital

Сопільняк Сергій Михайлович –
головний лікар Бурштинської МЛ
Sopilnyak Sergiy Mykhailovych –
head doctor of Burshtyn City Hospital
Burshtyn city hospital was established on the basis of the health care
department of the Burshtyn Thermal
Power Plant as the result of its reorganization in 2003. It provides medical assistance for the Burshtyn area of the Halych
district, which has about 22 thousand
inhabitants, covering 13 villages and
Burshtyn itself. It also provides services
to Burshtyn TPP employees. The hospital
is multidisciplinary; it has 165 beds and
an outpatient department allowing 500
visitors per shift. The medical, pediatric,
neurological, surgical and traumatologic, otolaryngologic, urologic, obstetric
and gynaecological, infection, dermatologic, and ambulance departments are
functioning in hospital providing proper
medical care.

1, Shukhevych str., Burshtyn
Ivano-Frankivsk region, 77111
tel./fax: +38 (3438) 4-21-01
е-mail: medsan@br.if.ua
Сопільняк Сергій Михайлович – головний лікар Бурштинської міської лікарні з
2000 р. Лікар вищої кваліфікаційної категорії, закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут.
Бурштинська міська лікарня створена на базі медико-санітарної частини Бурштинської ТРЕС шляхом її реорганізації в 2003 р. Надає медичну допомогу населенню території Галицького району (Бурштинська зона), де проживає близько 22 тис.
мешканців, охоплює 13 сіл та м. Бурштин, обслуговує працівників Бурштинської ТЕС.
Лікарня – багатопрофільна, має стаціонар на 165 ліжок та поліклінічне відділення на 500 відвідувань в зміну. Функціонують відділення терапевтичне, педіатричне, неврологічне, хірургічне, травматологічне, отоларингологічне, урологічне, акушерсько-гінекологічне, інфекційне, дерматовенерологічне, швидкої
медичної допомоги, які забезпечують належний рівень надання медичної допомоги населенню.
У лікарні працює близько 70-ти лікарів та понад 160 середніх медичних працівників. Створені комфортні умови для перебування пацієнтів та медичного персоналу.
За останні роки значно покращилось оснащення лікарні лікувально-діагностичною апаратурою та обладнанням, здійснені численні ремонти приміщень структурних підрозділів стаціонару та поліклініки. Для удосконалення лікувально-діагностичного процесу придбано наркозно-дихальний апарат, апарат штучної вентиляції
легень, 2 апарати для дефібриляції, ультразвуковий сканер фірми «Рhilips», цифровий рентгенапарат, лабораторне обладнання.
Бурштинська міська лікарня за матеріально-технічною базою, структурою, оснащенням, рівнем надання медичної допомоги та лікувально-діагностичного процесу
є однією з кращих міських лікарень районів області.
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ПЕРЕГІНСЬКА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ
77612, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н
смт. Перегінське, вул. Сотенного Довбуша, 1
тел.: (03474) 9-83-09
e-mail: shkiramed@ukr.net

Perehinsk District Hospital

Шкіра Галина Михайлівна –
головний лікар Перегінської РЛ
Shkira Galyna Mykhailivna –
head doctor of the Perehinsk DH

PDH provides medical assistance in
the Rozhniativ district, which has more
than 30 thousand residents and covers
14 settlements located in mountainous
areas. This healthcare establishment
has the accreditation of the highest
category, and includes a hospital with
125 beds, an outpatient department
able to receive 300 visits per shift, and
a medical clinic in the village of Yasen
for 50 visitors per shift. There are therapeutic, pediatric, neurological, surgical and traumatological, obstetrics and
gynaecological, TB, and ambulance departments, comfortable conditions for
patients and medical staff. 206 rofessionals, of which 49 are doctors and 157
are nurses, work for PDH.
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1, Sotennogo Dovbusha str., Perehinsk,
Rozhnyativ district, Ivano-Frankivsk region, 77 612
tеl.: +38 (03474) 9-83-09
e-mail: shkiramed@ukr.net
Головний лікар – Галина Михайлівна Шкіра, закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут. Працювала лікарем-терапевтом, завідувачем поліклініки, а 1997 р. очолює Перегінську районну лікарню. Лікар вищої кваліфікаційної
категорії.
Районна лікарня надає медичну допомогу жителям Рожнятівського р-ну, де проживає понад 30 тис. мешканців і охоплює 14 населених пунктів, розташованих в гірській місцевості. Це лікувально-профілактичний заклад вищої акредитаційної категорії, що має стаціонар на 125 ліжок, поліклінічне відділення на 300 відвідувань в зміну,
1 лікарську амбулаторію ЗПСМ в с. Ясень на 50 відвідувань в зміну. Функціонують
відділення терапевтичне, педіатричне, неврологічне, хірургічне, травматологічне,
акушерсько-гінекологічне, фтизіатричне, швидкої медичної допомоги. Створені комфортні умови для перебування пацієнтів та медичного персоналу. В лікарні працює
206 фахівців, з яких 49 лікарів та 157 середніх медичних працівників.
Впродовж останніх років у лікарні виконані значні обсяги робіт щодо зміцнення
матеріально-технічної бази. Здійснені капітальні ремонти стаціонарних відділень,
повністю замінено внутрішні системи водо- і теплопостачання, а також зовнішню
мережу теплопостачання.
Покращилось технічне оснащення лікарні. Для удосконалення лікувально-діагностичного процесу придбано спірограф, апарати ультразвукової діагностики
«Алока», «Рhilips», фіброгастроскоп «Pentax», наркозний апарат «Бриз», кардіотокограф, дезкамеру для протитуберкульозного відділення, апарат ШВЛ, для клінічної
лабораторії придбано біохімічний аналізатор.
Перегінська районна лікарня за матеріально-технічною базою, оснащенням, рівнем надання медичної допомоги та лікувально-діагностичного процесу тривалий
час є однією з кращих районних лікарень Івано-Франківської області.
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Державний вищий навчальний заклад

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 142А
тел. (0342) 77-95-98, тел./факс (0342) 53-93-60
e-mail: fizkol@ukr.net
State Higher Educational Establishment

Ivano-Frankivsk Physical Training College

Пасічняк Любомир Васильович –
директор Івано-Франківського коледжу
фізичного виховання
Pasichnyak Lyubomyr Vasylyovych –
director of the Ivano-Frankivsk Physical
Training College
The college was founded in 1940. In
2008, lyceum sport classes have been
established on the basis of the college
to search and select talented children,
to train highly qualified sportsmen and
to provide a full course of degree education. The college has trained more than
14 thousand specialists, including more
than 20 world-class athletes-participants
of the Olympic games, World and European championships, 265 masters of sports,
an Honored teacher of Ukraine, 28 Honored experts and Honored coaches of
Ukraine. Academic process is provided by
123 teachers. 16 of them have scientific
degrees and titles: 4 professors, Doctors
of Medical Sciences, 12 PhDs, and 7 postgraduate students.

142А, Mazepa str., Ivano-Frankivsk
tel.+38 (0342) 77-95-98, tel./fax +38 (0342) 53-93-60
e-mail: fizkol@ukr.net

Директор коледжу – Пасічняк Любомир Васильович, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Заслужений тренер України з боксу.
Коледж заснований 7.06.1940 р. як технікум фізичної культури. На даний час заклад входить до Галицького регіонального навчально-наукового комплексу при
Львівському державному університеті фізичної культури та до навчально-методичного комплексу при Національному університеті фізичного виховання і спорту
України. Діє договір про співпрацю у підготовці наукових кадрів з Національним
педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова та Інститутом вищої освіти академії педагогічних наук України.
За 70 років діяльності коледж підготував більше 14 тис. фахівців, серед яких понад 20 майстрів спорту міжнародного класу – учасників Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, 263 майстри спорту, Заслужений вчитель України, 28 Заслужених працівників галузі та Заслужених тренерів України.
Навчально-виховний процес забезпечують 123 викладачі, серед яких 16 працівників з науковими ступенями та вченими званнями: 4 професори, доктори медичних наук, 12 кандидатів наук, 7 аспірантів.
База закладу є однією з кращих в Україні серед вищих навчальних закладів ІІ–ІV
рівнів акредитації, які готують фахівців зі спорту.
За підсумками діяльності отримано відзнаки за найкращу організацію спортивної роботи «НІКА» в номінаціях: «Кращий колектив фізкультури», «Кращий спортивний клуб», «Кращий спортивний заклад», «Кращий керівник спортивного закладу
області», «Краща спортивна база області».
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ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ
ІНСТИТУТ ЛЬВІВСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
76005, м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 3
тел.: (0342) 72-26-74
www.pui.if.ua, е-mail: pui01@online.ua

The Precarpathian Law Institute of Lviv State
University of Internal Affairs
3, Natsionalna Gvardia str., Ivano-Frankivsk, 76005
tel.: +38 (0342) 72-26-74
www.pui.if.ua, e-mail: pui01@online.ua

Бучко Мирослав Богданович –
начальник Прикарпатського
юридичного інституту

The Precarpathian Law Institute of
Lviv State University of Internal Affairs
performs the training of experts obtaining degrees of «Bachelor», «Specialist»,
and «Master» for subdivisions of Ministry of Internal Affairs, as well as for legal
and individual entities on the contracting basis in «Law», «Sociology», and
«Automobile Transport».
The educational establishment was
founded in April, 1995. It includes three
faculties. Academic process and research work are carried out in 17 departments where 8 Doctors of Sciences, and
more than 70 PhDs are employed.

Мирослав Богданович Бучко – проректор Львівського державного університету внутрішніх справ – начальник Прикарпатського юридичного інституту, кандидат
юридичних наук, доцент, полковник міліції.
Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного університету внутрішніх справ засновано 1956 р. Це вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації,
який згідно з ліцензіями Міністерства освіти і науки України здійснює ступеневу підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»
для органів внутрішніх справ: підрозділів міліції громадської безпеки та кадрового
забезпечення, МВС України, а також підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних
рівнів «бакалавр» (на умовах договору з фізичними та юридичними особами) за напрямами підготовки «Правознавство», «Соціальна робота» та «Автомобільний транспорт» на різних формах навчання. В закладі підготовлено понад 13 тис. офіцерів
міліції, сімнадцять з них стали генералами, а двоє – докторами юридичних наук.
Інститут включає факультети громадської безпеки та соціальної роботи, заочного та
дистанційного навчання працівників органів внутрішніх справ і юридичний. До його
складу входять 15 кафедр, на яких викладають 7 докторів і понад 80 кандидатів наук,
доцентів. Серед них – заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних
наук, професор П. Фріс, доктор юридичних наук, професор, член ВАКу І. Шутак, доктор юридичних наук, народний депутат ІІІ-ІV скликань В. Кафарський, доктор історичних наук І. Андрухів, доктори психологічних наук О. Ліщинська та В. Москалець.
Інститут має сучасну навчально-матеріальну базу. Функціонують духовий оркестр, ансамбль естрадно-спортивного танцю «Арабески», хоровий і вокальний
колективи, видається відомча газета «Курсантський вісник». Серед спортсменів –
3 майстри спорту міжнародного класу, переможці і призери чемпіонатів світу та
Європи, України.
Підтримуються міжнародні зв’язки з навчальними закладами шести країн.

Головний корпус інституту
Main building of the institute

Урочистості з нагоди випуску офіцерів міліції
Festivities during celebration of graduation of militia officers

Buchko Myroslav Bogdanovych –
head of the Precarpathian Law Institute
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ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
АДМІНІСТРАЦІЯ В ОБЛАСТІ
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 20
пр-ня громадян: тел.: (0342) 77-18-82
www.odpa.if.ua; e-mail: consult@tax.if.ua

State Tax Administration
in Ivano-Frankivsk Region
20, Nezalezhnosti str., Ivano-Frankivsk, 76018
reception room tel.: +38 (0342) 77-18-82
www.odpa.if.ua, е-mail: consult@tax.if.ua
Рахміль Віктор Григорович –
голова Державної податкової
адміністрації в області
Rahmil Victor Grygorovych –
chairman of the Regional STA,
State Tax Advisor of III rank
STA is a body of state tax service
representing executive power. It is subordinated to the STA of Ukraine and ensures
implementation of a consolidated state
tax policy, government policy of a control
over production and circulation of alcohol, alcoholic drinks and tobacco products. The priorities of the service is to
implement standards of the Tax Code
of Ukraine, to achieve a high level of
voluntary tax payments, and to arrange
a partnership with concerned taxpayers.
Significant attention is paid to an explanation of the regulations of the Tax Code
of Ukraine to broad categories of taxpayers: consultation centers are created in
each STA.

Голова Державної податкової адміністрації в області – Рахміль Віктор Григорович, державний радник податкової служби III рангу, закінчив Одеський інститут народного господарства. В системі державної податкової служби працює з початку
її створення – 1990 р., від начальника ДПІ в районі до голови ДПА в області. Очолював ВАТ «Івано-Франківськгаз», КРУ в області. Нагороджений дипломом «Кращий
працівник», нагрудним знаком ДПА України «Почесний працівник податкової служби», Подякою Голови ГоловКРУ України.
ДПА в області є органом державної податкової служби у системі органів виконавчої влади, який підпорядковується ДПА України і забезпечує реалізацію
єдиної державної податкової політики в області, державної політики у сфері
контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів.
Пріоритетними напрямками роботи служби є реалізація норм Податкового кодексу України, досягнення високого рівня добровільної сплати податків, налагодження партнерських відносин з сумлінними платниками податків. Приділяється
значна увага роз’ясненню положень Податкового кодексу України серед різних
категорій платників податків, для цього в кожній ДПІ створений консультаційний
центр. ДПА сприяє формуванню високої податкової культури молоді та позитивного ставлення до діяльності податківців, впродовж 10 років проводиться щорічний
всеукраїнський конкурс «Податки очима дітей».
За 2010 р. до Зведеного бюджету України зібрано понад 2,9 млрд. грн. податків і
зборів, що на 13,5 % більше, ніж 2009 р. З них 1 млрд. 215 млн. грн. на розвиток громад отримали місцеві бюджети, їх виконання забезпечено на 109,8 %, що є спільною
заслугою платників податків та працівників податкової служби.

Святкування дня працівника державної податкової служби та 20-ти річчя її створення
Celebration of the day of workers of state tax service and 20th anniversary of its creation

Будівля ДПА в області, вул. Незалежності
Building of the STA, in Nezalezhnosti str.
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Обласне комунальне підприємство

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ
БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Бандери, 77
тел.: (0342) 52-61-60
www.obti.if.ua, е-mail: begey@ukr.net
Regional Municipal Enterprise

Ivano-Frankivsk Regional
Office of Technical Inventory
77, Bandera str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel.: +38 (0342) 52-61-60
www.obti.if.ua, е-mail: begey@ukr.net,
Бегей Василь Амброзійович –
начальник ОКП
«Івано-Франківське ОБТІ»
Behey Vasyl Ambroziyovych –
director of the Ivano-Frankivsk
Office of Technical Inventory

The office consists of 11 units serving
the population of Ivano-Frankivsk, Bogorodchany, Halych, Tysmenytsya, and
Tlumach districts. There are also its
departments in the towns of Dolyna,
Kalush, Nadvirna, Rohatyn, and Rozhnyativ. Provided services are of various
kinds of complexity, and include design
and search, inventory operations, and
registration of the proprietary rights to
real estate property. Of the greatest value is a friendly, hardworking team of
the office which in recent years has increased significantly and consists of more than 200 highly qualified employees.
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ОКП «Івано-Франківське ОБТІ» – це обласне комунальне підприємство, що надає
послуги з технічної інвентаризації, реєстрації прав власності та інших речових прав
на об’єкти нерухомого майна жителям м. Івано-Франківська, м. Калуша та м. Болехова, Богородчанського, Надвірнянського, Галицького, Рогатинського, Долинського,
Рожнятівського, Калуського, Тисменицького та Тлумацького районів.
Підприємство очолює начальник Бегей Василь Амброзійович. Він організовує
роботу і несе персональну відповідальність за діяльність підприємства.
Заступники начальника Стефанів Андрій Дмитрович та Шібель Вікторія Михайлівна, головний бухгалтер Ковальчук Наталія Євгенівна, головний інженер Пилипчук Володимир Львович – це професіонали-управлінці, які здатні приймати обґрунтовані та виважені рішення, адекватно реагувати на зміни, які відбуваються в
суспільстві. Завдяки їхньому ентузіазму, знанням, організаційним здібностям підвищились ефективність та якість обслуговування населення, значно поліпшилися
умови праці працівників. Нещодавно бюро переїхало в нові адміністративно-виробничі приміщення.
Найбільшим і найціннішим надбанням ОКП «Івано-Франківське ОБТІ» є згуртований, дружній і працьовитий колектив, який за останні роки значно зріс та помолодшав.
Підприємство працює стабільно та є прибутковим. Заборгованість по заробітній
платі відсутня, податки сплачуються вчасно.
Вірно визначена стратегія розвитку підприємства, високий професіоналізм керівництва та наполеглива праця колективу дозволили досягти високих позитивних
показників фінансово-господарської діяльності та перспектив подальшого розвитку.
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Обласне комунальне підприємство

КОЛОМИЙСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ
БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
78200, Івано-Франківська обл.
м. Коломия, вул. Переяславська, 2,
тел.: (03433) 2-58-61, 3-72-04
e-mail: kembti@gmail.com

Regional Municipal Enterprise

Kolomyya Oﬃce of Technical Inventory
2, Pereyaslavska str., Kolomyya, Ivano-Frankivsk region, 78200
tel.: +38 (03433) 2-58-61
е-mail: kembti@gmail.com
Чорний Валерій Михайлович –
начальник ОКП «Коломийського МБТІ»
Chornyy Valeriy Mykhaylovych –
the manager of RME «Kolomyya Office of
Technical Inventory»
The organization began its work on
September 1, 1945, and now serves 6
districts and the Yaremche city council
and has a staff of 90 people. The office
performs technical work on the inventory and registration of ownership of real
estate providing high rate service to the
population. Its branch offices were set
up in the towns of Horodenka, Snyatyn,
Kosiv, Verkhovyna, Yaremche and Tlumach. For maximum comfort of the customers, specialists of the office perform
weekly visits to some distant areas to
give advice and assistance. Great attention is paid to the work with vulnerable
people, for which the organization was
awarded by multiple diplomas.

Керівник коломийського МБТІ Валерій Михайлович Чорний.
Організація почала свою роботу з 1 вересня 1945 року як відділення обласної
інвентаризаційної контори. Для виконання великого об’єму обмірно-креслярських
робіт, необхідних для планування відновлення народного господарства після Другої світової війни, було відряджено бригаду техніків-інвентаризаторів 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 відокремленою організацією із самостійним балансом та банківським рахунком.
На теперішній час ОКП КМБТІ обслуговує шість районів та Яремчанську міську
раду.
Серед основних завдань підприємства – професійне виконання робіт з технічної інвентаризації та реєстрації права власності на нерухоме майно, забезпечення
високої якості обслуговування населення.
Для досягнення цієї мети створено дільниці в м. Городенка, м. Снятин, м. Косів,
смт. Верховина, організовано створення дільниць в м. Яремче та м. Тлумач, тобто в
кожному районному центрі. В окремих населених пунктах віддалених від районних
центрів, для максимального комфорту замовника, спеціалістами установи проводяться щотижневі виїзні. прийоми, консультації і роз’яснювальна робота.
Підприємство чисельністю 90 осіб працює ритмічно, стабільно і прибутково. Податки сплачуються своєчасно, заробітна плата виплачується регулярно.
Велика увага приділяється роботі з незахищеними верстами населення за що
підприємство багаторазово було нагороджено подяками та почесними грамотами.

Колектив підприємства
Our team
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Л. Курбаса, 3
тел.: (0342) 75-03-00, факс: (0342) 75-11-24
е-mail: filarmonia.08@gmail.com

Ivano-Frankivsk
Regional Philharmonic
3, Kurbas str., Ivano-Frankivsk, 76000
tel.: +38 (0342) 75-03-00, fax.: +38 (0342) 75-11-24
е-mail: filarmonia.08 @ gmail.com

The philharmonic organizes activities of professional artistic groups, cultural and art events: concerts, presentations, festivals, benefits, theater and
music performances, as well as concert
tour activities. It makes phonograms of
the concerts and performances, copies
of musical works from collections of theaters, museums, libraries, clubs, parks,
research and teaching centers; rents
concert hall for artistic, cultural and educational community events.
Its structure includes: the academic
chamber orchestra «HARMONIA NOBILE», soloists and vocalists, soloists-instrumentalists (trio of bandurists «Pectoral»,
duet «Dialogues», vocal-instrumental ensemble «Lyubystok», a jazz quintet «Art
Prestige», and symphonic orchestra.

Керівник установи з 2008 р. Турянин Василь Федорович, закінчив Київську консерваторію ім. П. І. Чайковського. Керівник хору Івано-Франківської обласної ДПА,
голова Національної Всеукраїнської музичної спілки.
Івано-Франківська обласна філармонія – концертно-видовищна організація, заснована 1.11.1940 р., з 1980 р. розташована в приміщенні по вул. Л. Курбаса. Налічує
158 працівників, є спільною власністю територіальних громад області і підпорядковується управлінню культури ОДА, яка є органом управління майном.
Здійснює такі види культурної та господарської діяльності: пропаганда музичного мистецтва та творів літератури; діяльність професійних творчих колективів:
академічного камерного оркестру, провідних майстрів сцени, солістів-вокалістів,
струнного ансамблю та симфонічного оркестру; консультації з питань культури,
музичного мистецтва; проведення культурно-мистецьких заходів: концертів, концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, вистав, театральних та музичних постановок, надання послуг під час проведення презентації фірм, організацій, установ;
гастрольна концертна діяльність; обслуговування концертами населення області;
відновлення, творчий розвиток народних традицій; виготовлення фонограм, фонограм концертів і спектаклів, копій звукозапису музичних творів, копії з фонотек
театрів, музеїв, бібліотек, клубних закладів, парків культури та відпочинку, науково-методичних центрів; надання підприємствам, установам і організаціям в оренду
приміщення концертного залу для проведення одноразових мистецьких, культурно-просвітницьких громадських заходів, презентацій.
Структура філармонії: адміністративний персонал, господарсько-технічний,
художньо-технічний, артистичний персонал: академічний камерний оркестр
«HARMONIA NOBILE», солісти-вокалісти, солісти-інструменталісти (провідні майстри
сцени, тріо бандуристок «Пектораль», дует «Діалоги», вокально-інструментальний
ансамбль «Любисток», джаз-квінтет «Арт-престиж»), струнний ансамбль, симфонічний оркестр.

Струнний ансамбль «Quatro corde»
String ensemble «Quatro corde»

Академічний концертний оркестр «Harmonia Nobile»
The academic chamber orchestra «Harmonia Nobile»

Турянин Василь Федорович –
керівник Івано-Франківської
обласної філармонії
Turyanyn Vasyl Fedorovych –
director of the Ivano-Frankivsk
Regional Philharmonic
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Івано-франківське обласне телебачення

ГАЛИЧИНА
76018, м. Івано-Франківськ, Вул. Грушевського, 21
тел./факс: (0342) 75-80-50, 55-21-12
www.galtv.if.ua, е-mail: info@galtv.if.ua
Ivano-Frankivsk regional TV

Galychyna
21, Hrushevsky str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel./fax: +38 (0342) 75-80-50, 55-21-12
www.galtv.if.ua, е-mail: info@galtv.if.ua
Бабій Ольга Михайлівна –
генеральний директор
ОТБ «Галичина»
Babiy Olga Mykhaylivna –
general director of regional
TV «Galychyna»
«Galychyna» is a 24 hr TV station,
which broadcasts only in Ukrainian. On
November 30, 2011 it will celebrate its
20th anniversary of daily broadcast. The
company was awarded with an honorary diploma of the National Council of
Ukraine on Television and Radio, honorary diploma of State TV and Radio Committee of Ukraine.
The staff of the company includes 14
journalists (3 correspondents), 12 operators, 2 directors, a producer, 4 engineers,
and 9 engineers of computer graphics,
editing, and broadcasting. The team has
won over 300 awards on international,
Ukrainian, and regional levels. Honoured journalists of Ukraine O. Babiy, N. Semenkovych, Honoured worker of culture of Ukraine V. Lesiv are a part of team.

З часу заснування очолює колектив Ольга Бабій, нагороджена орденами Княгині
Ольги другого і третього ступенів та орденом «За заслуги».
Телебачення «Галичина» веде цілодобове стовідсотково українське мовлення,
30.11.2011р. відзначатиме 20-ліття щоденної роботи в ефірі. Створене за ініціативою
журналістки Ольги Бабій та її однодумців при підтримці Івано-Франківської обласної ради першого демократичного скликання. Пройшовши непростий шлях – від
позиченої камери, принесених для новонародженої студії власних телевізорів, магнітофонів та мікрофонів, телебачення виросло у серйозний засіб масової інформації, добре відомий в Україні.
«Галичина» нагороджена Почесним дипломом та Почесною грамотою Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, Почесним дипломом
Держтелерадіокомітету України. Сьогодні в штаті працюють 14 журналістів (3- кореспонденти), 12 операторів, 2 режисери, продюсер, 4 інженери, 9 спеціалістів
комп’ютерної графіки, монтажу, трансляції. Всі разом це колектив, який за роки
своєї діяльності здобув понад 300 різних нагород міжнародного, Всеукраїнського та обласного рівнів. Заслужені журналісти України – О. Бабій та Н. Семенкович,
Заслужений працівник культури України – В. Лесів. Членами Національної спілки
журналістів України є 12 членів колективу. В. Лесів, О. Бабій – члени Національної
спілки письменників України. В. Кукуруза – член Спілки кінематографістів України.
Головною інформаційною програмою краю є «Вісті», що виходять 9 разів на добу,
оновлюються щодві години. Основний випуск новин виходить із сурдоперекладом.
Телебачення транслює в прямому ефірі супільно-важливі події, художньо-мистецькі
заходи, створює окремі культурологічні, розважальні програми.
Телебачення – це саме життя, яке міряється секундами, далеко непростими секундами. Що ж, на те й життя, щоб змінювати його на краще.

Колектив обласного телебачення «Галичина»
Team of regional TV «Galychyna»
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Товариство з обмеженою відповідальністю
Телерадіокомпанія

3-СТУДІЯ
76018, м. Івано-Франківськ
вул. Січових Стрільців, 56
тел. (03422) 2-24-19, 2-57-73
тел./факс: (0342) 50-24-64
e-mail: 3studiotv@gmail.com

Ltd TV and Radio Company

3-Studiya
56, Sichovyh Striltsiv str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel.: +38 (03422) 2-24-19, 2-57-73
fax: +38 (0342) 50-24-64
е-mail: 3studiotv@gmail.com

Угринюк Ярослава Володимирівна –
головний редактор ТРК «3-СТУДІЯ»
Uhrynyuk Yaroslava Volodymyrivna –
еditor-in-chief, TV&R
company «3-STUDIYA»
The company established a television
network with a retransmission station in
Ivano-Frankivsk, broadcasting around
the clock, and in Kalush (18 hours a day),
which helps to cover the mountain territory of Nadvirna, Bogorodchany, Tysmenytsya, Kalush, Halych, partly Dolyna,
Tlumach, Snyatyn, Rohatyn, Horodenka,
Rozhniativ districts and the Monastyrysk
district in Ternopil region. The audience
is 800 thousand people. The activity of
the company includes preparation and
broadcast of information and analysis, social and political, educational,
children’s, entertaining and youth programs, conducting promotional activities and services in accordance with the
current legislation.

Івано-Франківська обласна телерадіокомпанія «3-Студія» працює в телевізійному ефірі з 1.02.1994 р. згідно ліцензії Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення серія НР № 0903 від 20.06.2002 р.
ТРК «3-Студія» створила єдину в області сітку телевізійного мовлення з ретрансляторами в містах Івано-Франківськ, де веде трансляцію цілодобово та м. Калуш
(18 год на добу), що дало змогу, враховуючи гірський географічний рельєф області,
охопити мовленням територію Надвірнянського, Богородчанського, Тисменицького, Калуського, Галицького, частково Долинського, Тлумацького, Снятинського, Рогатинського, Городенківського, Рожнятівського районів, а також Монастириського
району Тернопільскої області.
Аудиторія телеглядачів складає 800 тис. чол.
Основними напрямками мовлення телерадіокомпанії є підготовка та видача в
ефір інформаційно-аналітичних, суспільно-політичних, просвітницьких, дитячих,
розважальних та молодіжних програм, ведення рекламної діяльності, надання послуг щодо виготовлення замовної продукції згідно з вимогами чинного законодавства.
За час свого існування ТРК «3-Студія» створила десятки різноманітних телепрограм і фільмів. Передачі розраховані на різні вікові, професійні, соціальні категорії
глядачів, на жителів міста і села, що мають широке коло інтересів та уподобань.
Проводиться: трансляція прямих ефірів, масових заходів, політичних дебатів, концертів за межами студії, трансляція футбольних матчів місцевих команд.

Ведуча програми «Новини» Наталія Фармус
Newscaster – Natalya Farmus

Інформаційна служба
Information department
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Під час прямого ефіру
During the live broadcast

Телерадіокомпанія

НТК
Івано-Франківська обл., м. Коломия
вул. Січових Стрільців, 23
тел.: (03433) 3-80-00, 5-08-55
www.ntktv.ua, e-mail: ntktv@ukr.net
TV and Radio Company

NTK
23, Sichovyh Striltsiv str., Kolomyya, Ivano-Frankivsk region
tel.: +38 (03433) 3-80-00, 5-08-55
www.ntktv.ua, e-mail: ntktv@ukr.net
Дем’янюк Василь Михайлович –
співзасновник та директор ТРК «НТК»
Demyanyuk Vasyl Mykhaylovych –
Co-founder and director, TRC «NTK»
The company has been operating
since 2002. It is the only TV station in
Kolomyya and the Kolomyya district.
Audience of the channel is 150 thousand people of different age groups. The
channel broadcasts topical and analytical
programmes for adults, and entertaining
and educational shows for children and
adolescents. Projects of journalists of the
company were awarded with diplomas
of various contests. Daily, the audience
has the opportunity to learn about the
important and interesting issues in the
news release programme «Events of
the Day». Currently the channel broadcasts daily news, live shows with famous
people, and more than 10 original programmes on various topics, from serious
and analytical to entertaining and humorous ones.

Телерадіокомпанія «НТК» працює в інформаційному просторі Прикарпаття з
2002 р. Це єдине телебачення Коломиї та Коломийського району. Потенційна аудиторія каналу 150 тис. осіб. Це люди різних вікових груп, адже програмна концепція
каналу передбачає фактуальні, аналітичні програми для дорослих, розважальні та
пізнавальні для дітей і підлітків. З моменту заснування й донині канал очолює директор Дем’янюк Василь Михайлович, головний редактор Приходько Тамара Михайлівна, керівник рекламного відділу Черних Оксана Іванівна.
Авторські проекти журналістів телекомпанії «НТК» нагороджені дипломами різноманітних конкурсів. Щодня аудиторія каналу має змоги дізнатися про найважливіші та найцікавіші події, які трапилися у Коломиї та Коломийському районі у випуску новин «Події дня» та «Події тижня». Наразі в програмній сітці каналу передбачені
щоденні новини, прямі ефіри з публічними людьми, більше 10 авторських програм
різноманітної тематики від серйозних аналітичних до веселих розважальних, зокрема «Місто Кола – спадок предків», «Червоної Русі підкова золота» (Василь Нагірний),
«Коломийські реалії» (Надія Ніплюхіна), «Не чекали» (Богдан Малецький), «Палітра»
(Юлія Струк, Мар’яна Мацьків), «Формула здоров’я» (Тетяна Буграк), «Люби себе»
(Ксенія Гаращук). Щодня в ефір ТРК «НТК» виходить програма привітань «Музичний
сюрприз», «Погода» та чимало інших проектів. Телеканал «НТК» за соціологічними
дослідженнями має велику постійну аудиторію, яка особливо любить переглядати новини та вітання. Реклама, розміщена на телеканалі «НТК», завжди ефективно
впливає на розвиток бізнесу.

Приходько Тамара Михайлівна – головний редактор та ведуча новин
Prykhodko Tamara Mykhailivna, editor-in-chief and newscaster

Музей «Писанка», Коломия
Museum of Easter eggs, Kolomyya
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Приватне підприємство
Телерадіокомпанія

РАІ
77111, м. Бурштин, вул. Січових Стрільців, 27
тел./факс: (03438) 4-51-77, 4-57-77, 4-51-18
www.rai.if.ua, e-mail: rai@br.if.ua
Private Enterprise
TV and Radio Company

RAI
27, Sichovyh Striltsiv str., Burshtyn, Ivano-Frankivsk region, 77111
tel./fax: +38 (03438) 4-51-77, 4-57-77, 4-51-18
www.rai.if.ua, e-mail: rai@br.if.ua
Русиняк Андрій Іванович –
генеральний директор ПП ТРК «РАІ»
Rusynyak Andriy Ivanovych –
general director, PE TRC «RАІ»

TRC «RАІ» has evolved from a small
youth studio «Energetyk» to the recognized and influential TV station covering
several districts in the Ivano-Frankivsk,
Lviv and Ternopil regions. Its audience is
nearly half a million people. More than
a million inhabitants of the region are
radio listeners of the «RAI» on frequency
101,6 FM, which brings the latest information about events in Ukraine and the
World. The company is also active in the
field of advertising. Its quality product
attracts customers and staff from all
over the region. Administration of the
TV station is constantly working on the
implementation and practical application of new technologies.

Телерадіокомпанія «РАІ» пройшла тривалий і складний шлях розвитку від невеличкої молодіжної студії «Енергетик» до визнаної і авторитетної телеорганізації, яка
охоплює своїм мовленням кілька районів Івано-Франківської, Львівської і Тернопільської областей. Глядацька аудиторія становить майже півмільйона осіб. Понад
мільйон мешканців регіону є слухачами радіо «РАІ» на хвилі 101, 6 Fm, яке доносить
оперативну інформацію про події в Україні та світі у найвіддаленіші населені пункти.
Глядацька аудиторія Телерадіокомпанії «РАІ» регулярно отримує якісний телевізійний продукт, що складається з інформаційних випусків новин та різножанрових телепрограм, таких як «Довкілля», «Екопанорама», «Духовне життя», «Паралелі»,
«Дорога до села», «Ваша дитина», «Тема дня» тощо. Особливою популярністю користується програма «Тема дня» і ток-шоу «Точка зору», які виходять у прямому ефірі,
що дозволяє глядачам безпосередньо спілкуватися з гостями студії.
Телерадіокомпанія «РАІ» активно працює у сфері рекламних послуг. Якісний рекламний продукт привертає увагу клієнтів усього регіону.
Адміністрація та колектив телеорганізації постійно працюють над впровадженням та практичним застосуванням новітніх технологій. Завдяки роботі її фахівців мешканці Галицького району мають доступ до швидкісного Інтернету, а удвох містах –
Бурштині та Галичі ось уже понад десять років функціонує система кабельного телебачення. Спорудження у 2002 році потужної 65-метрової телевізійної вежі забезпечило можливість передачі телесигналу у населені пункти, що довгий час перебували поза зоною прийому телевізійного сигналу та мобільного телефонного зв’язку.
Цього року адміністрацією Телерадіокомпанії «РАІ» було прийнято рішення про
перехід на цифрове мовлення.

Русиняк В. І. – директор ПП ТРК «РАІ»
Rusynyak V. I. – director of TVR company «RAI»

Колектив ТРК «РАІ»
The team of TV and Radio company «RAI»
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Товариство з обмеженою відповідальністю
Телерадіокомпанія

ЗАХІД
77100, м. Рогатин, вул. Галицька, 77
тел.: (03435) 2-12-94, 2-23-75
e-mail: zahid@ronet.com.ua
Ltd TV and Radio Company

Zahid
77, Halytska str., Rohatyn, Ivano-Frankivsk region, 77100
tel.: +38 (3435) 2-12-94, 2-23-75
е-mail: zahid@ronet.com.ua
Богун Галина Степанівна –
директор
ТОВ Телерадіокомпанія «Захід»

The creative team of the company is
flexible and keen on experimentation.
Small, but friendly staff is constantly
working to improve the quality of the
offered services, to expand the range of
programmes and services. The company, created in 1997, was built on the basis of a small private TV company «Studio – TBK». Since 1992 it has been taking
an active part in the life of the town and
district. The distinct feature of its activity
is broadcasting only in Ukrainian, promoting its importance and contributing
to cultural development of the region.
The staff makes a great effort choosing
interesting and intellectual topics of the
programmes.

Вже 17 років містечко Рогатин, що на Івано-Франківщині має власну Телерадіокомпанію, яка в міру своїх можливостей намагається забезпечити населення міста
та Рогатинського району швидким та правдивим інформуванням.
Дата народження Телерадіокомпанії «Захід» - 1997 рік. Створена на базі малого приватного підприємства телекомпанії «Студії - ТБК», з 1992 року зайняла одну
із ніш у житті міста, району. Мова йде про «нішу культури», адже принциповою і
неодмінною рисою ТРК «Захід» на протязі цього часу стала літературна українська
мова, вишуканий смак у подачі, підборі матеріалу, інтелектуалізм. Увагу телеглядача,
на нашу думку, привертають свіжі, неординарні, цікаві програми, події місцевого
значення, які не побачиш на центральних каналах та місцеві новини, які виходять
на каналі.
Своєрідним підсумком новин є щонедільна інформаційно-аналітична програма
«Тиждень». Жанрова палітра ефірних матеріалів досить різноманітна. Це програми
«Питання часу», «Болюча тема» – про своєрідну актуальну подію, факт, своєрідний
їхній аналіз. Зустрічі в прямому ефірі з цікавими людьми, представниками влади,
громадськими організаціями, круглі столи.
«Будьмо здорові», «Світ захоплень», «Наш сад», «Господар», «Таланти твої, Україно», «Церква третього тисячоліття», «Путь під Богом», «Знайомство зблизька», «З
глибин віків», «Віч-на-віч», «Спогади», «Село – частинка України», «Бізнесмен», «Районна рада: з перших уст», - це лише частина власних телепередач. Займається виготовленням та розміщенням рекламних роликів, відеофільмів.
Творчий колектив ТРК «Захід» мобільний і схильний до експериментів. Невеликий за кількістю та дружній колектив постійно працює над поліпшенням якості
надавання послуг, покращення обслуговування організацій та населення, розширення спектра пропонованого програмного продукту і послуг.

Готує відеоматеріали для ефіру Я. Корж
Preparing video for broadcasting by Y. Korzh

У студії працюють журналіст І. Третяк, оператор Т. Лукашук
In the studio journalist Ivan Tretiak, the operator T. Lukaschuk are working on the programme

Bohun Galyna Stepanivna –
director of Ltd TV and Radio
Company «Zahid»
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Радіо

ДЗВОНИ
76000, м. Івано-Франківськ,
Шептицького, 22А
тел.: (0342) 50-12-12, 75-20-40
е-mail: dzvonyfm@gmail.com
Radio

Dzvony
22a, Sheptytskyу square, Ivano-Frankivsk, 76000
tel.: +38 (0342) 50-12-12, 75-20-40
e-mail: dzvonyfm@gmail.com
Прямий ефір

Live

Radio «Dzvony» 105,8 FM is the only
Ivano-Frankivsk radio station that broadcasts music and programs exclusively
in Ukrainian and has a coverage of Ivano-Frankivsk and 80 % of the region.
The aim of the radio is to promote Ukrainian language products of our country,
particularly in the region, among the
general population as well as spiritual
and national music culture. The radio is
broadcasting at frequency 105,8 FM. Today Radio «Dzvony» works in a musical
and educational format and transmits
the music of different styles in Ukrainian
only. The of the radio is: «Radio «Dzvony» – Native music. Native radio».

Радіо «Дзвони» 105,8 FM – єдина Івано-Франківська радіостанція, яка транслює
музику та програми виключно українською мовою і має зону покриття м. ІваноФранківськ та 80 % області. Метою радіо є пропагування україномовної продукції в
нашій країні, зокрема в регіоні, серед широких верств населення, а також духовної
та національної музичної культури.
Радіо «Дзвони» було засноване 1996 р. в м. Івано-Франківську. Спочатку радіо
мало духовно-просвітницький формат, а в ефірі можна було почути різнопланову
музику різними мовами, зокрема англійською, німецькою, польською, іспанською
та італійською. Радіо працює в FМ діапазоні на частоті 105,8 FM. Але з часом, коли у
Івано-Франківську з’явилося багато мережевих радіостанцій, радіо «Дзвони» мало
чим відрізнялося від інших по музиці, проте технічно було значно біднішим, що стало причиною втрати рейтингу. Тому починаючи з 2006 року було вирішено змінити
формат радіо. На сьогоднішній день Радіо «Дзвони» працює у музично-просвітницькому форматі і транслює музику виключно українською мовою різних стилів.
Також було змінено слоган радіо: «Радіо «Дзвони» – Рідна музика. Рідне радіо», а
бажанням всього колективу є поширювати українську мову, українську культуру,
українську музику… одним словом все рідне українській душі.
Крім всього українського на радіо «Дзвони» можна послухати новини, як світського так і релігійного характеру, культурологічні, музичні, інформаційні та розважальні програми, різноманітні релігійні програми, пряму трансляцію недільної
Св. Літургії та багато-багато іншого.

Студія радіо «Дзвони»
Studio of radio «Dzvony»
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Обговорення програм радіо
Radio programs discussion

Газета

ГАЛИЧИНА
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Січових стрільців, 25
тел.: (03422) 2-50-90, 55-24-37
www.galychyna.if.ua, e-mail: galychynanews@gmail.com

Newspaper

Galychyna
25, Sichovyh Striltsiv str., Ivano-Frankivsk, 76000
tel.:+ 38 (03422) 2-50-90, 55-24-37
www.galychyna.if.ua, e-mail:galychynanews@gmail.com
Парипа Петро Михайлович –
головний редактор газети
«Галичина»
Parypa Petro Mykhaylovych –
editor-in-chief of «Galychyna»

The National Union of Journalists of
Ukraine, holding a national professional
competition in 2008, recognized the
newspaper «Galychyna» as a winner in
the category «The Best Regional Newspaper». «Galychyna» received national
recognition. The newspaper is published
by the team of professionals. Honoured
journalist of Ukraine and winners of
many journalistic and literary contests
are members of the team.

Газета «Галичина» – єдина сьогодні на Івано-Франківщині газета, яка тричі на
тиждень незмінно приходить до своїх читачів. Тижневий наклад – понад 91000 примірників.
Національна спілка журналістів України, підбивши підсумки Всеукраїнського
професійного творчого конкурсу – 2008, визнала газету «Галичина» переможцем
у номінації «Найкраща обласна газета». «Галичина» здобула загальнонаціональне
визнання. Обласну газету видає колектив професіоналів. В редакції працюють
заслужені журналісти 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
започатковує нові проекти. Завдяки газеті жителі Івано-Франківщини отримують
найбільш повну та об’єктивну інформацію про значущі події в суспільно-політичному житті краю і держави, у світі бізнесу, культури і спорту, а кваліфіковані коментарі й аналітичні статті журналістів та професіоналів-експертів допомагають
їм розумітися на найскладніших політичних перипетіях та непростих процесах
реформування економіки. Значне місце на своїх сторінках газета приділяє темам
моралі і духовності, повсякденного життя сучасників, а також темам збереження
історичних цінностей та самобутніх культурних і духовних традицій жителів ІваноФранківщини. «Галичина», яка має найбільшу читацьку аудиторію серед обласних і
місцевих видань, є ще й надійним діловим партнером для українських і зарубіжних
компаній та банків. Видання також виступає інформаційним спонсором багатьох
ділових і мистецьких акцій.

Колектив газети «Галичина»
The Editorial staff of the newspaper «Galychyna»
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Товариство з обмеженою відповідальністю
Медіахолдинг

ЗАХІД МЕДІА ПЛЮС
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Б. Лепкого, 20Б
тел.: (0342) 50-01-55
www.report.if.ua, 1043.com.ua
e-mail: zmplus@report.if.ua
Ltd Company, Media holding

Zahid Media Plus
20B, Lepkoho str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel.: +38 (0342) 50-01-55
www.report.if.ua, 1043.com.ua
e-mail: zmplus@report.if.ua
Калин Володимир Ігорович –
директор медіаходингу
«Захід Медіа Плюс»
Kalyn Volodymyr Igorovych –
director of «Zahid Media Plus»
media holding
The media holding, is one of the most
powerful media projects in Precarpathia
and Western Ukraine. It includes popular
media: newspaper «Reporter», radio «Zahidnyy Polus», TV channel «24», and Internet resources (report.if.ua, 1043.com.
ua). Just during the first year of the holding activity, its assets increased up to 4550 %, because the cooperation of various
media in one team helps to consolidate
all of their best qualities. Optimal organization of the media holding lies not only
in promoting products, but also in creating them. And the most important thing
is the ability to provide complex services,
e.g., advertisers do not have to visit several offices any longer; the customers are
served by a single manager.
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«Захід Медіа Плюс» – медіахолдинг, створений у вересні 2009 р. Один із найпотужніших медіапроектів на Прикарпатті та Західній Україні. У складі холдингу працюють популярні в Івано-Франківській області засоби масової інформації: газета
«Репортер», радіо «Західний Полюс», телеканал новин «24», два інтернет-ресурси
(report.if.ua, 1043.com.ua). Основною діяльністю є створення та поширення інформаційної та рекламної продукції. Загалом у холдингу працюють приблизно 70 співробітників, компанія має свої продакшн-студію, радіо-студію, ТБ-продакшн.
Тільки за перший рік існування ТОВ «Захід Медіа Плюс» активи радіо, телебачення, газети спільно зросли приблизно на 45-50 %. Адже співіснування, співпраця
різних ЗМІ в одній команді допомагає консолідувати усі найкращі якості кожного та
допомагати одне одному.
Медіахолдинг є оптимальною організацією не тільки у плані просування продуктів, а й у створенні їх. Внутрішні схеми взаємопідтримки та взаєморозкрутки –
одна із основних цілей побудови холдингу. А головне – це можливість надання
комплексної послуги для рекламодавців. Адже рекламодавець (підприємство чи
фізична особа), який звертаються до холдингу, відразу отримує весь пакет послуг і
також (це важливо!) комплексну, дуже суттєву знижку по всіх галузях: телебачення,
преса, радіо, Інтернет. Замовникові не доводиться бігати різними офісами, домовлятися з окремими, також дуже різними людьми, – його веде один менеджер. Тобто,
послуга – комплексна, знижка – гуртова. Подвійний виграш.
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Суспільно-політичний тижневик

ГАЛИЦЬКИЙ КОРЕСПОНДЕНТ
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Пилипа Орлика, 4
тел.: (0342) 50-55-90, 50-55-91
www.gk-press.if.ua, e-mail: editor@gk-press.if.ua
Social and Political Weekly

Galytskyy Correspondent
4, Pylypa Orlyka str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel.: +38 (0342) 50-55-90, 50-55-91
www.gk-press.if.ua, e-mail: editor@gk-press.if.ua.

Weekly newspaper «Galytskyy Correspondent» is the regional market leader
in a print media. In the newspaper one
can find analysis, exclusive interviews,
forecasts and estimates of experts, special reports, and columns of the leading
Ukrainian and foreign authors. «Galytskyy Correspondent» readers always
know not only the «who, where, what,
and when», but also «why and what are
the consequences». «Galytskyy Correspondent» enjoys growing popularity
among the internet users. Site www.gkpress.if.ua offers to the readers not only
stories, with the possibility of their discussion, but also online diaries (blogs) of
journalists of the newspaper and of the
invited authors.

Тижневик «Галицький кореспондент» – лідер регіонального ринку друкованої
преси.
Перший номер газети вийшов друком 28 липня 2005 року. Ключ до успіху – високопрофесійний колектив авторів, який забезпечує повне і неупереджене висвітлення політичного, економічного, суспільного, культурно-мистецького і спортивного життя регіону. У редакції «Галицького кореспондента» працюють провідні
журналісти Прикарпаття – Богдан Скаврон, Наталія Кушніренко, Тарас Ткачук, Тарас
Прохасько, Наталія Голомідова та інші. Головний редактор газети – Сергій Борис.
На сторінках газети – аналітика, ексклюзивні інтерв’ю, прогнози та оцінки експертів, спеціальні репортажі, колумністика провідних українських і зарубіжних
авторів. Читачі «Галицького кореспондента» завжди знають не тільки «хто, де, що і
коли», а «чому, навіщо і які наслідки».
Газета щочетверга виходить у зручному форматі А3 на 24 сторінках з кольоровою обкладинкою та програмою телеканалів з кольоровими рекламними сторінками.
Тижневий тираж видання складає 17 000 примірників і розповсюджується через
роздрібну мережу, а також через гуртових та дрібногуртових розповсюджувачів
преси. «Галицький кореспондент» можна придбати в усіх районних центрах ІваноФранківської області. Тижневик має значну відомчу передплату.
«Галицький кореспондент» користується дедалі більшою популярністю інтернет-користувачів. Сайт www.gk-press.if.ua пропонує читачам не тільки матеріали
номера з можливістю їхнього обговорення, а й інтернет-щоденники (блоги) журналістів газети та запрошених авторів, серед яких банкіри, підприємці, літератори,
музиканти. «Галицький кореспондент» – не просто якісний медійний продукт. Це
передовсім відкритий майданчик для серйозної і відвертої дискусії.
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РЕЙТИНГОВІ ПІДПРИЄМСТВА
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Будівельно-монтажна фірма

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКБУД
76019, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67
тел.: (03422) 4-22-80
факс: (03422) 4-33-90
e-mail: tovstyy@ifb.net.ua

Company with additional liability
Construction and Assembling Company

IVANO-FRANKIVSKBUD
67, Halytska str., Ivano-Frankivsk, 76019
tel.: +38 (03422) 4-22-80
fax: +38 (03422) 4-33-90
e-mail: tovstyy@ifb.net.ua

Броніцький Василь Миколайович –
директор ТДВ
«БМФ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКБУД»,
заслужений будівельник України
Bronitskyy Vasyl Mykolayovych –
director of CWAL
«CAC «IVANO-FRANKIVSKBUD»,
Honoured Builder of Ukraine
Bronitskyy V. M. started his career in
construction in 1972 and made his way
from a worker to Construction Management Company Director.
He has built the factories involving:
«Positron», «Mehpresa», «Avtolyvmash»,
and «Radiozavod», dozens of schools,
kindergartens, hospitals, more than 10
thousand apartments and other buildings, actively participated in the rebuilding of the Kirovokan city in the Armenian
Republic, as well as construction of housing in Zhytomyr region for the evacuees
of the Chornobyl zone.
During his career, Bronitskyy was
awarded by the Diploma of the Presid-

В. Броніцький розпочав свою трудову діяльність в будівництві у 1972 році з робітничої посади в будівельному управлінні №113 тресту «Прикарпатжитлобуд», де
активно проявив себе і вже в 1973 р. був обраний звільненим секретарем комітету
комсомолу тресту «Прикарпатжитлобуд».
1976 р. закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу, в цьому ж році був
переведений в СУ «Опорядспецбуд» тресту «Прикарпатбуд» на інженерну посаду.
Працюючи в цій будівельній організації і далі підвищував свій професійний рівень. З
1979 р. – інструктор Івано-Франківського міському партії, а з 1982 року по 1990 рр.
обраний звільненим секретарем парткому комбінату «Івано-Франківськпромбуд».
З 1990 р. – заступник керуючого тресту «Івано-Франківськбуд», голова наглядової
ради, а з 2008 р. – директор ТДВ «Будівельно-монтажна фірма «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКБУД».
Перебуваючи на партійній та господарській роботі організовував і вів контроль
за будівництвом стратегічних об’єктів: заводів «Позитрон», «Тонкого органічного
синтезу», «Мехпресів», «Автоливмаш», Домобудівний комбінат, Радіозавод, «Коломиясільмаш» та інших об’єктів області.
Контролював будівництво і об’єктів соцкультпобуту та житла. За цей час побудовано музично-драматичний театр, Народний дім, культурно-спортивний комплекс,
десятки шкіл і дитячих садків, лікарень, більше 10 тис. квартир у населених пунктах
Прикарпаття.

Дирекція ТДВ «БМФ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКБУД»: В. Броніцький, М. Сурков, В. Гродецький, В. Товстий
Management of «IVANO-FRANKIVSKBUD» company: V. Bronitskyy, M. Surkov, V. Hrodetskyy, V. Tovstyy
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1986-1988 рр. брав активну участь в організації і роботі Прикарпатських будівельників на відбудові міста Кіровокан Вірменської республіки, а 1987-1995 рр. – у
будівництві житла та об’єктів соцкультпобуту в Житомирській області для відселення мешканців із Чорнобильської зони.
Броніцький В. М. проявив себе грамотним інженером, здібним організатором
будівельного виробництва, добросовісно відноситься до виконання поставлених
завдань, користується заслуженим авторитетом серед будівельників і населення
області. Постійно працює над підвищенням свого технічного рівня, впроваджує новітні технології в будівництво.
За свою трудову діяльність В. Броніцький нагороджений державною нагородою –
Грамотою Президії Верховної Ради України (1986 р.), йому присвоєно звання Заслужений будівельник України (2009 р.).
1992 р. «БМФ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКБУД» першою серед будівельних організацій
м. Івано-Франківська розробила і впровадила метод дольової участі на спорудження житлових будинків за рахунок власних коштів населення.
У цих квартирах установлюються вхідні дерев’яно-металеві двері, виконується електропроводка із встановленням вимикачів та розеток. Стіни обробляються
штукатуркою із сухих сумішей по «маяках». Встановлюються індивідуальне (по
квартирне) опалення, метало-пластикові вікна, вітражі на лоджіях, лічильники
води, газу, електроенергії, стяжка у кімнатах із встановленням лаг. Кухні площею
10-12 м2. Є можливість встановити душову кабіну. В 3-кімнатних квартирах передбачено дві лоджії. Сходові площадки і сходові марші облицьовані керамічною
плиткою.
Прибудинкова територія (тротуари, пішохідні доріжки) вистеляються тротуарною плиткою, розбиваються клумби, газони, дитячі майданчики із встановленням
малих архітектурних форм; територія огороджується декоративним металевим
парканом.
Будинки споруджуються із вбудованими гаражами. Для більш повної забезпеченості мешканців мікрорайону гаражами побудовано окремо стоячий двоповерховий гараж на 50 автомобілів. Зараз фірма працює над пропозицією будівництва
багатоповерхового гаражу.
Особлива увага звертається на якість виконання робіт. Будівельна лабораторія
обладнана необхідним обладнанням для випробування бетону, цегли і металу, в
тому числі без руйнуючим способом (ультразвук), а виробнича база – обладнанням
для розпиловки і сушки деревини, побудовано цехи по виготовленню погонажних
виробів, дверей, дошки для підлоги, а також для виготовлення метало-пластикових
вікон та дверей.
Базуючись на багаторічному досвіді будівництва, постійному оновленню системи організації та управління, модернізації виробничої бази, фірма гарантує своїм
замовникам високу якість, помірні ціни та стислі терміни виконання робіт на основі
укладених договорів.

ium of the Verkhovna Rada of Ukraine
and was granted the title of the Honoured Builder of Ukraine.
In 1992, the company was the first in
Ivano-Frankivsk to develop and implement the method of equity participation
for the construction of houses. These flats
come with installed wiring, individual
heating, metal-plastic windows, stained
glass, meters for water, gas, and electricity.
Stairs platforms and marches are
covered with ceramic tiles. Buildings are
constructed with built-in garages. Footpaths are paved with tiles; buildings are
surrounded by flower beds, lawns, playgrounds, and decorative metal fences.
Particular attention is paid to quality. The
building laboratory is equipped with all
necessary equipment.
Based on years of experience, the
company guarantees its customers high
quality, reasonable prices and short
terms for finishing a construction work.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКМІСЬКБУД
76018, м.Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 24
тел.: (0342) 55-65-36,
тел./факс: (0342) 55-65-39
e-mail: ifmiskbud@mail.ru
Ltd Company

Ivano-Frankivskmiskbud
24 , Garkushi str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel.: +38 (0342) 55-65-36,
tel./faх.: +38 (0342) 55-65-39
e-mail: ifmiskbud@mail.ru
Лисак Олег Веніамінович –
засновник
ТОВ «Івано-Франківськміськбуд»
Lysak Oleg Veniaminovych –
founder of Ltd Company
«Ivano-Frankivskmiskbud»
The company has been working in
our region for almost seven years. It
deals with the construction of apartment buildings and is now one of the
ten largest construction companies in
the city. During this period, the company successfully built flats at 65 Nezalezhnosti str., 24 and 36 Garkushi str.,
17-d and 17-b Himikiv str., 16 and 10-a,
Ugorntska str., 112 and 98 Halytska str.
In addition, a number of houses are at
the final stage of construction. A church
in the village of Silets, Tysmenytsia district, is being built by the company. It
assists in conducting social and cultural
events.

Засновник ТОВ «Івано-Франківськміськбуд» – Лисак Олег Веніамінович. Народився 15 травня 1973 року в селі Дубівцях Галицького району Івано-Франківської області. 1991-1993 рр. проходив строкову службу в збройних силах
СРСР та України. Після звільнення з лав армії навчався в Івано-Франківському
cільськогосподарському технікумі на юридичному факультеті. Зараз навчається
на четвертому курсі юридичного факультету в університеті «Одеської національної юридичної академії». Лисак Олег Веніамінович займається підприємницькою
діяльністю і є Головою Польського товариства імені Андрея Потоцького, яке розвиває культурні та освітні програми, зв’язки з двома дружніми народами та сусідами Україною і Польщею.
Близько семи років ТОВ «Івано-Франківськміськбуд», прогресує на будівельному ринку Івано-Франківської області. Це підприємство взялося за зведення багатоквартирних житлових будинків і вже зараз входить в десятку найбільших будівельних компаній Івано-Франківська. За цей період було успішно зведено будинки
на вулицях: Незалежності, 65; Гаркуші, 24 і 36; Хіміків, 17Б і 17В; Угорницькій, 16 і
10А; Галицька 112В, крім того на даний момент в процесі завершення будівництва
знаходяться будинки на вулицях: Галицька, 98 та 112Д; Шевченка, 47А; Коновальця,
124А та інші новобудови.
ТОВ «Івано-Франківськміськбуд» будує церкву в с. Сілець Тисменицького району.
Сприяє у проведенні соціальних та культурних заходів.

Офісний будинок, вул. Незалежності, 65
Office building; 65, Nezalezhnosti str.
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Житловий будинок, вул. Угорницька, 16
Residential building; 16, Uhornytska str.

Товариство з обмеженою відповідальністю

ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 24
тел.: (0342) 55-65-36, тел./факс: (0342) 55-65-39

Ltd Company

Zahidna Promyslova Grupa
24, Garkushi str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel.: +38 (0342) 55-65-36, tel./fax.: +38 (0342) 55-65-39
Лисак Володимир Веніамінович –
засновник та директор
ТОВ «Західна промислова група»
Lysak Volodymyr Veniaminovych –
founder and director of the company
«Zahidna Promyslova Grupa»
The company has been created for the
wholesale and retail trade, manufacturing of consumer goods, industrial products, providing services, and carrying out
business activities, mainly construction,
to build apartment buildings for public
purpose. Currently, the company is building an entertainment and recreational
hotel complex with swimming pools
and sports grounds in the strategic place
of Ivano-Frankivsk – Vovchynetski hills,
which is a nature monument of local importance, favourite vacation spot for the
people of the city and visitors, where the
USSR motocross Championships were
held. The Vovchynetski hills are attractive
for developing tourism and sport both of
the region and the state.

Житловий будинок, вул. Угорницька, 10А
Residential building; 10А, Uhornytska str.

Засновник та директор підприємства – Лисак Володимир Веніамінович народився 6 квітня 1977 року в селі Дубівці Галицьго району Івано-Франківської області.
1992-1994 рр. навчався в ПТУ № 1 і здобув фах наладника станків з ЧПК. 1995 р.
поступив до Івано-Франківського Державного Технічного Університету Нафти і Газу,
а 1999 р. закінчив державний університет «Львівська політехніка» здобувши фах
геодезиста-землевпорядника. 2000 р. здобув професію експерта з оцінки земель,
пройшовши курси у «Львівській політехніці». У 90-х рр. набув великого досвіду в
сфері фінансів, працюючи касиром y приватному підприємстві «ЛТЛ». З 2001 р. працював у Івано-Франківській філії акціонерного товариства «Українська Фінансова
Група». Являється засновником ще декількох компаній. Одружений, батько двох
дітей.
ТОВ «Західна промислова група» була створена для оптової та роздрібної торгівлі, виробництва товарів народного вжитку, продукції виробничого та промислового призначення, надання послуг, підприємницької діяльності та, в основному,
будівництва. На даний час підприємство будує готельний розважально-відпочинковий комплекс зі спортивними майданчиками та басейнами в стратегічному місці
Івано-Франківська – «Вовчинецькі гори».
Вовчинецькі гори – улюблене місце відпочинку івано-франківців та гостей міста,
яке досить привабливе для регіонального, місцевого розвитку туризму та спорту,
як у області так і в державі, на яких в минулому проводились чемпіонати СРСР з
мотокросу. Це комплексна пам’ятка природи місцевого значення. Вовчинці – це
перспектива розвитку Івано-Франківська, міста в якому ми живемо.

Проект готельного розважально-відпочинкового комплексу в смт. Вовчинці
Model of the entertainment and recreational hotel complex in Vovchyntsi
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УКРСПЕЦБУД
76018, м.Івано-Франківськ
вул. Незалежності 65, офіс 9
тел.: (0342) 55-62-08

Ltd Company

Ukrspetsbud
oﬀ.9, 65, Nezalezhnosti str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel.: +38 (0342) 55-62-08
Лукань Ігор Михайлович –
директор ТОВ «Укрспецбуд»
Lukan Igor Mykhaylovych –
director of Ltd Company «Ukrspetsbud»

The company was founded in 2004
to conduct construction activities, sales
and property management. It builds the
objects of civil and industrial use, other
facilities, and real estate, and provides
other services. «Ukrspetsbud» also provides property for use under rental and
leasing conditions.
The company has been operating
for over six years and enjoys general
recognition. Today it is constructing
warehouse and office premises in Polova street, next to the regional customs
house.

Директор ТОВ «Укрспецбуд» – Лукань Ігор Михайлович. Народився 16 липня
1970 року в місті Богородчани, Івано-франківської області, в сім’ї військовослужбовця. Навчається в університет Нафти і Газу – факультет механіки.
1992-1995 рр. займав посаду генерального директора з зовнішньо-економічних
зв’язків ВТП «Полімердеталь». 1990-1992 рр. працював комерційним директором
малого підприємства «Наш дім». 1995 р. працював першим заступником директора
польсько-українського спільного підприємства «Мерніка ЛТД». Також 1999 р. був
одним із засновників та директором ТОВ «Тетра ЛТД». З 2009 р. займає посаду директора ТОВ «Укрспецбуд». Лукань Ігор Михайлович є почесним президентом Федерації Кіокушінкай Карате Унія України.
31 жовтня 2010 року був обраний депутатом Обласної Ради від партії Регіонів.
Одружений. Виховує сина.
ТОВ «Укрспецбуд» створене 2004 р., спеціалізується на будівельній діяльності,
продажі та управлінні нерухомого майна, будівництві об’єктів цивільного та промислового призначення, будівництві інших споруд, продажі власного нерухомого
майна та інших спеціалізованих роботах. Надає майно в користування на умовах
оренди, прокату та лізингу. Підприємство має великий досвід роботи вже протягом
шести років і зарекомендувало себе якнайкраще. 2005 р. збудовано об’єкт по вул.
Новгородській 39, де здаються в оренду торгові приміщення.
На даний час підприємство будує складські та офісні приміщення по вул. Польовій, біля регіональної митниці.

Багатоквартирний житловий будинок із приміщеннями громадського призначення в смт. Богородчани, вул. Петраша, 2
Block of flats with the facilities for public use оn Petrash str., Bogorodchany town
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Товариство з обмеженою відповідальністю

СТАНІСЛАВ БУД
м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 124, корпус 2
моб. тел.: (067) 343-35-24
тел./факс: (0342) 71-70-67
www.stanislav-bud.com.ua, e-mail: s_bud@i.ua
Ltd Company

STANISLAV BUD
2, Bldg.,124, Vovchynetska str., Ivano-Frankivsk
cell.: (067) 343-35-24 , tel.: +38 (0342) 71-70-67
www.stanislav-dud.com.ua, email: s_bud@i.ua
Ілюк Дмитро Іванович –
керівник ТОВ «СТАНІСЛАВ БУД»
Ilyuk Dmytro Ivanovych –
director of Ltd company «STANISLAV BUD»
Created in 2008, the company deals
with the installation of roof and coverings,
ventilated facades of turn-key, implementation of the entire range of roofing materials, and the design and construction
of wooden buildings of profiled beams.
For that purpose the company mastered
and improved a unique ancient technology of beam connection of «double wall»
type. Since 2009, «STANISLAV BUD» has
been providing residents of our region
with high quality metal-plastic windows
of TM «Vikonda». The company has a long
experience in various projects of any degree of complexity and performs business
activities in all regions of Ukraine. You
can always find detailed advice about our
products and services. The team of professionals who know their job perfectly
will do their best to satisfy your demands.

ТОВ «СТАНІСЛАВ БУД» створено спілкою засновників на чолі з Ілюком Дмитром
Івановичем 2008 р. Основним напрямком роботи підприємства є монтаж дахів та
покрівель, вентильованих фасадів «під ключ», а також реалізація всього спектру
покрівельних матеріалів. Вивчивши та проаналізувавши потреби ринку будівельних послуг, компанія запровадила новий, як для себе, вид робіт – проектування та
будівництво дерев’яних будинків з профільованого брусу. Для цього було освоєно
та удосконалено працівниками фірми унікальну старовинну технологію з’єднання
брусу, так звана «подвійна стінка».
З 2009 р. ТОВ «СТАНІСЛАВ БУД» забезпечує жителів Івано-Франківщини якісними
металопластиковими вікнами ТМ «Віконда».
Основні принципи роботи компанії:
– усією своєю діяльністю закріплювати репутацію надійної компанії, дотримуватися зобов’язаннь перед клієнтами, партнерами та співробітниками за будь-яких
умов;
– постійно вдосконалюватися та втілювати нові ідеї;
– пропонувати товари та послуги тільки найвищої якості, що дадуть змогу споживачу бути індивідуальним у своєму виборі.
Компанія «СТАНІСЛАВ БУД» має великий досвід в виконанні проектів будь-якої
складності та веде активну діяльність по всіх регіонах України. Звернувшись завжди
можна отримати вичерпну консультацію про нашу продукцію і послуги. З моменту знайомства до закінчення усіх робіт з Вами будуть працювати професіонали, які
знають свою справу досконало.
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МОНОКАРБУД
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 22А
тел.: (0342) 71-14-20, тел./факс: (0342) 71-14-23
e-mail: monokarbud@ukr.net

Ltd Company

MONOKARBUD
22А, Hrushevskyy str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel.: +38 (0342) 71-14-20, tel./fax: +38 (0342) 71-14-23
e-mail: monokarbyd@ukr.net
Тимчук Андрій Степанович –
директор ТОВ «МОНОКАРБУД»
Tymchuk Andriy Stepanovych –
director of Ltd company «MONOKARBUD»

Since its foundation, the company
cooperates with organizations and has
gained a great reputation and authority with them. The company’s activities
include: wholesale and retail trade of
materials for the processing industries
and construction; producing and selling building materials and structures;
general construction of buildings (new
works, replacement, reconstruction, and
restoring); manufacturing and assembling of carrying structures, assembling
of structures during construction and
repairing; constructing, maintaining,
and leasing of warehouses, industrial
and exhibition buildings and areas; and
carrying out foreign trade export-import
operations within the corporate charter.
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ТОВ «МОНОКАРБУД» засновано 13 липня 2006 р. Виконавчим органом товариства є дирекція, яку очолює директор Тимчук Андрій Степанович. Зберігаючи та
примножуючи прогресивні традиції, молодий керівник вивів товариство на якісно
новий рівень розвитку.
ТОВ «МОНОКАРБУД» спеціалізується на будівництві монолітно-каркасних будівель і споруд, а саме: торгових центрів, готелів, житлових будинків, резервуарів, басейнів, підземних паркінгів та гідроізоляційних роботах. Головне завдання товариства – максимальне задоволення потреб замовників. Для цього воно має у своєму
розпорядженні висококваліфікованих спеціалістів з багаторічним досвідом і високим професійним рівнем підготовки та виступає гарантом якісної і надійної роботи.
ТОВ «МОНОКАРБУД» протягом свого заснування плідно співпрацює з організаціями, серед яких користується високою професійною репутацією і авторитетом.
Предмет діяльності товариства: оптова і роздрібна торгівля матеріалами для
переробних галузей промисловості та будівництва; виробництво та реалізація будівельних матеріалів, конструкцій та їх реалізація; загальне будівництво будівель
(нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення); виготовлення, монтаж
несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності; спорудження, утримання, здача в оренду складських, виробничих, виставочних приміщень і площ; здійснення зовнішньоекономічних експортно-імпортних
операцій в межах статутної діяльності.
Основним принципом роботи є індивідуальний підхід до кожного замовника,
гнучка цінова політика, а також використання таких видів співробітництва та оплати,
які найбільш прийнятні партнерам і клієнтам. Співробітники фірми надають кваліфіковану консультацію з питань будівництва будь-якої складності та допомогу в підборі і
комплектації будматеріалами об’єкту.
Досвід і висока кваліфікація допомагають втілити в життя найсміливіші фантазії і
побажання клієнтів.
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Приватне підприємство

БУДРЕМТЕХСЕРВІС
76010, м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 27А
тел./факс: (0342) 77-60-74
e-mail: brts@ukr.net

Private enterprise

BUDREMTEHSERVIS
27A, Belvederska str., Ivano-Frankivsk, 76 010
tel./fax: +38 (0342) 77-60-74
е-mail: brts@ukr.net
Новошицький Олег Іванович –
директор ПП «БУДРЕМТЕХСЕРВІС»
Novoshytskyy Oleg Ivanovych –
director of PE «BUDREMTEHSERVIS»
Activities of enterprise include: repair
and construction of buildings for residential, industrial and social purposes,
corrosion protection of steel constructions in buildings, industrial climbing,
and carrying out projective works. The
enterprise performed building repairs
and corrosion protection of the Dolyna
gas refining plant, the Boryslav gas processing plant, and the NGV filling stations in Uzhhorod, Svalyava, Khust, Lviv,
Ternopil, Chortkiv, Rivne, Dubno, and
Ivano-Frankivsk. The company took part
in the reconstruction of a plant producing household appliances, «Ukrainian
Household Appliances» (Italian company
«ARDO») in Ivano-Frankivsk. The staff of
the enterprise gained their skills in repair and construction in Spain, Portugal,
Italy, Czech Republic, Poland, and Russia.

Засновник підприємства – Новошицький Олег Іванович. Закінчив архітектурний
факультет Львівського політехнічного інституту, за фахом архітектор. Нагороджений орденом «За високий професіоналізм» – відзнакою Всеукраїнського фонду
сприяння міжнародному спілкуванню «Українське народне посольство». За високу
національну гідність, патріотизм та активну участь у розбудові української держави
2007 р. на Першому міжнародному інноваційно-культурологічному форумі «Асамблеї ділових кіл», присвоєне почесне звання «Лицар Вітчизни» з врученням золотого «Хреста честі і звитяги», 2008 р. нагороджений Другим орденом «Христа честі і
звитяги».
Напрямки діяльності підприємства: будівництво, проведення ремонтно-будівельних робіт споруд житлового, промислового та соціального призначення,
антикорозійний захист металоконструкцій будівель і споруд, промисловий альпінізм, а також проведення проектних робіт. Підприємством проведено будівельно
ремонтні роботи і антикорозійний захист конструкцій та споруд на Долинському
газопереробному заводі, Бориславському виробництві з переробки газу, автомобільних газонаповнюючих компресорних станціях у містах Ужгороді, Сваляві, Хусті,
Львові, Тернополі, Чорткові, Рівному, Дубно, Івано-Франківськy. Було задіяне у реконструкції заводу з виробництва побутової техніки «Українська побутова техніка»,
м. Івано-Франківськ (італійської компанії «ARDO»), у будівництві цеху з виготовлення
ламелей, м. Калуш (Івано-франківська обл.) та реконструкції виробничих приміщень ВАТ «Будівельні матеріали» (м. Івано-Франківськ). Персонал пройшов школу
ремонтно-будівельних робіт в Іспанії, Португалії, Італії, Чехії, Польщі та Росії .
Яскравим свідченням цього стало нагородження ПП «БУДРЕМТЕХСЕРВІС» дипломом переможця Національного бізнес-рейтингу «Лідер галузі» та врученням відповідної відзнаки.
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Товаристов з обмеженою відповідальністю
Будівельна компанія

ЛММ СЕРВІС
76018, м. Івано-Франківськ,
вул. І. Франка, 4/220
тел.: ( 03422) 2-43-34; 79-16-60
www.lmm.if.ua
Ltd Construction Company

LMM SERVICE
of. 220, 4, Franko str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel.: +38 (03422) 2-43-34, 79-16-60
www.lmm.if.ua
Човганюк Василь Дмитрович –
директор ТОВ БК «ЛММ СЕРВІС»
Chovhanyuk Vasyl Dmytrovych –
director of Ltd CC «LMM SERVICE»
The company has been working in
the market for almost 10 years, and has
constructed more than 10 multi-storeyed buildings around Vovchynetska
street. It has its own brick-manufacturing
plant in the Kolomyya district. It also
has a plant manufacturing metal-plastic
windows, wooden windows, doors, little
houses and gazebos. In Ivano-Frankivsk,
the company has a concrete making
unit. It also has at its disposal: dumpers,
cranes, trucks, and mixers, and provides
transportation services for delivery of
cement, concrete, gravel, and sand. The
newly built flats include: interconnections, plaster, shields, counters (for gas,
water, and electricity), and the installation of windows, doors, and balconies.
Accommodation is divided into the following categories: budget, middle-class
and luxury. The company sets its own
pricing policy for each class.

Підприємство «ЛММ СЕРВІС» на ринку близько десяти років. На його рахунку
здача більше десяти багатоповерхівок в експлуатацію, більшість яких в районі вулиці Вовчинецької.
Компанія має свої виробничі площі, зокрема на Коломийщині працює завод, де
виготовляють металопластикові вікна, дерев’яні вікна, двері, будиночки, альтанки.
У Коломийському районі функціонує завод з виробництва цегли для власних виробничих потреб. Невдовзі керівництво компанії має намір розширити асортимент
на продаж.
На території Івано-Франківська «ЛММ СЕРВІС» має бетонний вузол, де виготовляє блоки, перемички, бетон М50/300. Окрім того, у підприємства є своя автотехніка самоскиди, крани, довгоміри, міксери. Це дає можливість транспортувати
продукцію до замовника. Крім виробництва, компанія надає транспортні послуги
по перевезенню цементу, бетону, щебеню, піску. В той час, коли багато компаній
спрощують будівництво, здаючи житло без начиння, «ЛММ СЕРВІС» працює за принципом «все включено»: електророзводка, штукатурка, щитки, лічильники (для газу,
води, електроенергії), встановлення вікон, дверей та лоджій. З «ЛММ СЕРВІС» клієнт
не турбується про ці важливі деталі нового помешкання. А ціни? Як і будь-який інший товар, житло підлягає поділу за категоріями: бюджетне, середнє й елітне. Для
кожного класу забудовник встановлює свою цінову політику. Фірма реально оцінює
ринкову ситуацію, тому пропонує своїм клієнтам оптимальні ціни й вигідні оптові
знижки.
У будівельній компанії з багаторічним досвідом «ЛММ СЕРВІС» чітко знають: найкраща реклама – це якісна робота.
Надійно і безпечно з будівельною компанією «ЛММ СЕРВІС».

Житловий будинок з офісними приміщеннями, вул. Вовчинецька, 124/корп. 1
Residential building with office space; 124, building 1, Vovchynetska str.
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Житловий будинок, вул. Вовчинецька, 124
Residential building; 124, Vovchynetska str.

Товариство з обмеженою відповідальністю
Комерційне підприємство

СТАНДАРТ-ІФ
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Декабристів, 45,
тел.: (0342) 78-77-67, тел./факс: (0342) 55-47-33
www.standart-if.com.ua, e-mail: standartif@mail.ru
Ltd company
Commercial enterprise

Standard-IF
45, Ukrainskyh Dekabrystiv str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel.: +38 (0342) 78-77-67, tel./fax: +38 (0342) 55-47-33
www. standart-if.com.ua, e-mail: standartif@mail.ru
Волковецький Степан Михайлович –
керівник ТОВ «КП «Стандарт-ІФ»
Volkovetskyy Stepan Mykhaylovych –
director of Ltd company «Standard-IF»

Ltd company «Standard-IF» has established its own manufacturing and
industrial base «from scratch», reconstructed and put into production industrial equipment, fully satisfying the
needs of the company for building materials.
The company has created a modern
car fleet with a shipment terminal; started commercial production of modern
and advanced construction materials:
concrete, reinforced concrete products,
polystyrene concrete, dry-pressed stones, claydite concrete blocks, and metalplastic windows and doors.

Кервіник підприємства – Степан Михайлович Волковецький. Народився 1967 р.
в м. Болехові Долинського району. Трудову діяльність розпочав 1985 р. на посаді
художнього керівника Будинку культури в с. Вишків Долинського районного відділу культури. Після звільнення у запас зі Збройних сил 1988 р. продовжував навчатися та працював майстром виробничого навчання ВПТУ-21 м. Івано-Франківська.
Працював токарем у кооперативі «Стимул», начальником дільниці та начальником
відділу постачання ВКФ «РУМБ». З 1995 р. активно займається підприємницькою діяльністю. Неодноразово заохочувався почесними відзнаками Івано-Франківської
єпархії УГКЦ за активну благодійну діяльність, Івано-Франківською міською та Долинською районною радами за особистий вклад у соціально-економічний розвиток цих міст.
У жовтні 2001 р. С. М. Волковецький за власною ініціативою створив виробничо-будівельне підприємство ТОВ «КП «Стандарт-ІФ», яке очолив особисто. Силами
підприємства практично з «нуля» створено власну виробничо-промислову базу з
адміністративно-побутовим комплексом по вул. Українських Декабристів, 45. Проведено реконструкцію та введено в дію виробництва і промислові установки, що
дозволяють повністю задовольнити власні потреби у будівельних матеріалах. Створено сучасне автогосподарство з вантажним терміналом. Освоєно виробництво та
розширено асортимент новітніх сучасних і перспективних будівельних матеріалів:
товарного бетону, залізобетонних виробів, пінобетону, полістиролбетону, сухопресованого каменю, керамзитобетонних блоків, металопластикових вікон та дверей.
В результаті цілеспрямованої кадрової політики сформовано стабільний трудовий
колектив чисельністю 214 постійно працюючих висококваліфікованих працівників
будівельних професій, що дозволяє виконувати будівельно-монтажні роботи на високому професійному рівні та у встановлені терміни.

Керівництво підприємства
Leadership of the company
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Приватне підприємство
Приватна фірма

ГАЛИЦЬКИЙ ДВІР
76026, м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи,135
тел./факс: (0342) 53-84-28
е-mail: gal_dvir@ list.ru
Private enterprise
Private firm

Galytskyy Dvir
135, Mazepa str., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76026
tel./fax: +38 (0342) 53-84-28
е-mail: gal_dvir@list.ru
Друк Василь Олексійович –
генеральний директор
ПФ «Галицький двір»
Druk Vasyl Oleksiyovych –
general director of PF
«Galytskyy Dvir»

PE «Galytskyy Dvir», founded in
1995, is one of the leading constructing enterprises in Ivano-Frankivsk.
Highly qualified specialists and modern structural organization allow the
company to achieve the set goals and
to progress. Today the main areas of activity of «Galytskyy Dvir» are: construction of residential buildings, buildings
for social purpose, and the design of
residential neighbourhoods. The company carefully approaches each project,
and monitors the quality of work thoroughly. Their friendly attitude towards
customers makes cooperation mutually
beneficial.

Генеральний директор – Друк Василь Олексійович – пройшов багато кар’єрних
щаблів, від простого майстра до висококваліфікованого спеціаліста. Отримавши
необхідний практичний досвід, він вирішив розпочати власну справу. Такою справою 1995 року стала фірма «Галицький двір». Напрямом діяльності майбутній керівник обрав житлове будівництво, зведення будівель соціального призначення,
розроблення проектів населених мікрорайонів. Власний бізнес вимагав доброго
знання ринкових процесів, тому Василь Олексійович здобув другу вищу освіту –
економічну.
Сьогодні підприємство «Галицький двір» є потужним забудовником на ринку.
Будуються а також здані в експлуатацію багатоквартирні житлові будинки з приміщеннями громадського призначення в м. Івано-Франківську, м. Бурштині, м. Коломиї, смт. Верховині. Побудовано в м. Трускавець пансіонат, ресторан з готельними
кімнатами та споруджується багатоповерховий житловий будинок з приміщеннями
для обслуговування населення. На фірмі працює близько 100 фахівців будівельної
галузі. Компанія старанно підходить до кожного проекту і прискіпливо стежить за
якістю виконуваних робіт.
Економічний поступ компанії «Галицький двір» відзначено багатьма призами й
нагородами, а її генеральний директор завоював міцний авторитет та добру славу.
Підлеглі й партнери поважають його наполегливість та гнучкий розум, а рідні цінують за чуйність і доброзичливість.

Житловий будинок, вул. Стуса, 36А
Residential house; 36-A Stus str.

Новобудова, вул. Пилипа Орлика, 8
A house being built; 8, P. Orlyk str.
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Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина

Спорудження будинку, м. Трускавець
Вuilding in Truskavets

Будівельна компанія

МЕЛЬНИК
76018, м. Івано-Франківськ
вул. Незалежності, 11/7
тел.: (0342) 50-11-50, (066) 299-07-08
www.melnyk.if.ua
e-mail: oﬃce@melnyk.if.ua

Construction company

Melnyk
11, Nezalezhnosti str., oﬀ.7
Ivano-Frankivsk, 76018
tel.: +38 (0342) 50-11-50, (066) 299-07-08
www.melnyk.if.ua
e-mail: oﬃce@melnyk.if.ua

Гасло компанії: «Ми красиво
змінимо обличчя Івано-Франківська»
The slogan of the company is: «We will
beautifully change the face of Ivano-Frankivsk»
The main activities of the company
are: construction of buildings, organization of construction of real estate objects for sale or lease, and the activity of
real estate agencies. «Melnyk» is an independent builder, as evidenced by the
license for business activities, associated
with the creation of architectural objects. The company is a member of the
Association of Workers of the construction industry of the city. The concept of
the company is housing with the state
of readiness that requires the smallest
physical and financial investment. The
company plans to construct «turnkey»
apartments. The staff consists of young
creative professionals who pay great attention to their duties.

Житловий комплекс в р-ні вул. Симоненка
Residental complex, Symonenka str.

Молода, прогресивна будівельна компанія, заснована 15 липня 2010 року Мельником Іваном Михайловичем.
Основні види діяльності компанії: будівництво будівель, організація будівництва
об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду, діяльність агентств нерухомості.
Будівельна компанія «Мельник» є самостійним забудовником, підтвердженням
чого є отримання ліцензії на господарську діяльність, пов’язану із створенням
об’єктів архітектури. Також підприємство є членом Асоціації працівників будівельної галузі м. Івано-Франківська, а Мельник Іван Михайлович входить до президії
організації.
Концепція компанії – будувати житло, стан готовності якого потребує найменших фізичних та фінансових вкладень для жильців. Придбавши таке житло, потрібно
пофарбувати стіни, облаштувати стелю, поставити підлогу і можна завозити меблі і
жити. В планах зведення квартир «під ключ».
Найбільшим активом компанії, на думку директора, є персонал. Команда компанії – це молоді творчі професіонали, які відповідально ставляться до своїх обов’язків.
Будівельна компанія підтримує соціальні заходи: мистецькі програми, спортивні
чемпіонати, телепроекти, зокрема відбір на півфінал Дитячого Євробачення-2011,
телепроект «Молодіжний портрет області», Прикарпатський фольклорно-етнографічний фестиваль лемківської культури «Кличе зелена неділя». За вагомий внесок
у цьому напрямку директор компанії Мельник Іван Михайлович відзначений премією «Кращий молодий меценат» у рамках обласного конкурсу «Молодий лідер
Прикарпаття - 2011».

Багатоповерхівка на вул. Вовчинецькій
Multi-storeyed building in Vovchynetska str.
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Товариство з обмеженою відповідальністю
Спільне Підприємство

БУДУЧНІСТЬ
77300, Івано-Франківська область, м.Калуш
вул. Івано-Франківська, 2
тел.: (03472) 6-32-47, (067) 342-28-82, (050) 373-47-2
тел./факс: (03472) 6-32-47
е-mаіl: spbud@кl.іf.ua

Ltd Company
Joint Venture Enterprise

Buduchnist

2, Ivano-Frankivska str., Kalush, Ivano-Frankivsk region, 77300
tel.: +38(03472) 6-32-47, (067) 342-28-82, (050) 373-47-21
tel./fax: (03472) 6-32-47
е-mail: spbud@kl.if.ua
Павлів Роман Михайлович –
директор ТОВ СП «Будучність»
Pavliv Roman Mуkhaylovуch –
director of LTD company JSK «Budutchnist»
The company was founded in 1992
and specializes in the carrying out of
general construction and special works,
constructing roads, bridges, and repairing coast lines in the Ivano-Frankivsk,
Lviv and Transcarpathian regions.
Currently, the company has 50 units
of modern construction machinery, as
well as qualified personnel. The company has constructed a pedestrian crossing across the Limnytsya river in the
Berlohy village, Rozhniativ district, a
bridge over the river Chechva in the village of Svarychiv, and a pedestrian-vehicle crossing in the village of Nyzhniy
Strutyn, Rozhniativ district. A pedestrian
bridge has been fixed and restored over
the Duba river in the village of Tsineva,
Rozhniativ district.

Директор підприємства – Павлів Роман Михайлович, народився 01.01.1962 р. та
проживає в смт. Рожнятів, освіта вища, позапартійний. Багаторазово нагороджений
Почесними грамотами та подяками голів Івано-Франківької та Закарпатської ОДА,
голови Івано-Франківської обласної ради, міських голів, голів РДА та районних рад
Івано-Франківської області. За активну участь та допомогу в розбудові храмів на
Прикарпатті нагороджений грамотами Української Греко-Католицької церкви: Софрона Мудрого – Єпископа Ординарія Івано-Франківської Єпархії та Правлячого
Архієрея Івано-Франківської Єпархії – Володимира. Неодноразово обирався депутатом Калуської районної ради, а 2002-2010 рр. – депутатом обласної ради.
ТОВ СП «Будучність» засноване 19.10.1992 р. та зареєстроване в Рожнятівській
районній державній адміністрації.
Основний профіль діяльності – провадження загально-будівельних та спеціальних робіт. Підприємство виконує роботи по будівництву та ремонту доріг, мостів,
берегоукріплень, інженерних мереж в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях.
Сьогодні на підприємстві є 50 одиниць сучасної будівельної техніки, працюють
кваліфіковані спеціалісти.
Зроблені роботи зі спорудження пішохідного переходу через р. Лімниця в с. Берлоги Рожнятівського району, моста через річку Чечва в с. Сваричів, пішохідно-транспортного переходу в с. Нижній Струтин Рожнятівського району, укріплення берегів та відновлення пішохідного моста через р. Дуба в с. Цінева Рожнятівського
району.

Матеріально-технічна база підприємства / Перехід, с. Струтин Рожнятівський р-н / Перехід, р. Лімниця, с. Берлоги Рожнятівський р-н
Material and technical base of the company / Crossing in the village of Strutyn / Crossing across the Limnytsya river; Berlohy village
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Товариство з додатковою відповідальністю

КАРПАТНАФТОБУД
77300, Івано-Франківська обл.
м. Калуш, вул.Козоріса, 2
тел./факс: (03472) 6-01-31, 2-49-62, 2-67-48
е-mail: vatknb@gmail.com
Company with additional liability

Karpatnaftobud
2, Kozorisa str., Kalush, Ivano-Frankivsk region, 77300
tel./fax.: +38 (03472) 6-01-31, 2-49-62, 2-67-48
е-mail: vatknb@gmail.com
Безрукий Роман Анатолійович –
голова правління
ТДВ «Карпатнафтобуд»
Bezrukyy Roman Anatoliyovych –
chairman of the
CWAL «Karpatnaftobud»
The company is providing repair and
civil construction services, as well as services by building and transporting machines. «Karpatnaftobud» owns 26 construction and transport units, including
cranes, excavators, bulldozers, high-sided
trucks, dump trucks, 15 items of equipment, administrative building with free
premises, a manufacturing department,
a joiner’s shop, repairing boxes, transformer substation with installed capacity
reserve, an extensive system of water supply, sewerage, gas, and its own boiler – it
allows the introduction of new technologies into production. There is a possibility of renting the production and administrative premises. The volume of work
performed by the company within the period of 2007-10 exceeded 20 million UAH.

Товариство створене 1979 р., основна діяльність – виконання загальнобудівельних робіт, капітальний ремонт об’єктів промислового та цивільного будівництва. Надаються послуги будівельною, автотранспортною технікою. На балансі підприємства:
будтехніка, транспорт (26 од.), в т. ч. крани (гусеничні, автомобільні), екскаватори,
бульдозери, автомобілі бортові, самоскиди, 15 од. устаткування, адміністративний
корпус з вільними приміщеннями (595,5 м2), виробничий (2 192,2 м2), столярний цех
(1 100 м2), бокси ремонту техніки, трансформаторна підстанція з запасом установленої потужності, розгалуженою системою водопостачання, каналізації, газопостачання, власна котельня – це дає змогу впровадження нових технологій, виробництва.
Можлива оренда виробничих (1 100 м2), адміністративних (12-110 м2) площ.
Обсяги робіт виконаних товариством 2007-10 рр. перевищили 20 млн. грн. Зведено об’єкти в області: заводи «Карпатнафтомаш» (м. Калуш), «Нафтомаш» (Рожнятівський р-н), житлові будинки в м. Калуш, житловий масив в с. Дуба, санаторій-профілакторій в с. Мізунь. Дороги в Калуші: Європейська, Помаранчевої революції, міст
(р. Сівка). Ведуться берегоукріплювальні роботи (дамби, мости, інженерні споруди)
по ліквідації наслідків повені 2008 р. (м. Калуш, Болехів, Калуський, Тисменицький,
Рожнятівський р-ни). У Житомирській області здано: група 9-ти та 5-ти поверхових
житлових будинків, школа-інтернат, лазня, очисні споруди, насосні станції, магістральні інженерні мережі. В Одеській – нафтопровід «Південний – Західна Україна»
(Одеса-Броди). В Закарпатській – очисні споруди та котельня (м. Рахів), дороги, мости, проведено післяповеневі відновлювальні роботи – дороги, дамби, інженерні
споруди (Міжгірський, Рахівський, Тячівський р-ни).
Підприємство відзначене подяками, почесними грамотами: міжнародною нагородою «Срібний дельфін», як «Підприємство ХХІ ст.», ювілейною грамотою УГКЦ ІваноФранківської Єпархії, почесними грамотами Івано-Франківської, Житомирської ОДА,
грамотами Калуської мерії, похвалами Новоград-Волинської РДА.

Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Долинське будівельно-монтажне об’єднання

РАЙАГРОБУД
77503, Івано-Франківська обл.
м. Долина, вул. Обліски, 66Б
тел.: (03477) 2-77-33, 2-77-32
тел./факс: (03477) 2-76-74
Dolyna Construction and Installation Company

Rayagrobud
66B, Oblisky str., Dolyna
Ivano-Frankivsk region, 77503
tel.: +38 (03477) 2-77-33, 2-77-32
tel./fax: +38 (03477) 2-76-74
Тринів Петро Васильович –
голова Долинського
БМО «Райагробуд»
Tryniv Petro Vasylyovych –
chairman of Dolyna Construction
and Installation Company «Rayagrobud»

Created in 1969, the company has
built and reconstructed facilities of agricultural, industrial and social and cultural use, schools, pre-schools, clubs and
houses of culture, out-patient clinics,
residential houses, and livestock complexes. Besides this, wiring, commissioning and electrical work is being
performed. The team comprises of 41
people; the total area of the company
is 2.67 hectares. It includes: a carpentry
shop, a sawmill, a soluble-site concrete
unit, a warehouse of building materials,
and a car fleet. The fleet on its turn
includes a smithy unit, a mechanical repair shop, boxes for car repairs, a gas
station, passenger cars, special cars, lorries and construction machinery.

Тринів Петро Васильович, голова Долинського БМО «Райагробуд» з 1998 р.
За високий професіоналізм, організаторську роботу у проведенні будівництва
об’єктів соціально-культурного призначення неодноразово нагороджений грамотами Івано-Франківської ОДА, Долинської, Рожнятівської, Коломийської РДА, за
високу громадську позицію у справі охорони та відродження історико-культурної
спадщини України відзначений подякою від Українського товариства охорони
пам’яток історії та культури.
Підприємство створено 1969 р., за більш як 40-річний період «Райагробуд» збудував об’єкти агропромислового комплексу, виробничого та соціально-культурного призначення. Побудовано та реконструйовано загальноосвітні школи, дошкільні
заклади, клуби та будинки культури, амбулаторно-поліклінічні заклади, житлові будинки, тваринницькі комплекси. Прийнято участь у будівництві об’єктів в районах,
постраждалих від землетрусу 1989 р. Вірменської РСР Гукасянського р-ну, будівництві житлових будинків для населення евакуйованих із зони Чорнобильської АЕС
1986 р. в Київській, Житомирській областях. Ведуться електромонтажні, пусконалагоджувальні та електровимірювальні роботи. Колектив налічує 41 особу, загальна
площа матеріально-технічної бази – 2,67 га, до неї входять: столярний цех, пилорама, розчинно-бетонний вузол, склади будівельних матеріалів, автогосподарство. В
склад автогосподарства входить кузня, ремонтно-механічна майстерня, бокси по
ремонту автомобілів, автозаправна станція, вантажні, пасажирські, легкові, спеціальні автомобілі, будівельна техніка.
Підприємство ліцензоване на проведення будівельних робіт (АВ №558065 від
18.09.2010 р.). За останні роки у Рожнятівському р-ні збудовано школу в с. Лоп’янка,
житлові будинки для малозабезпечених сімей у с. Погорілець, Суходіл, закінчено
добудову до школи в с-щі Перегінськ, зроблено капремонти народного дому в с-щі
Перегінськ, пологового відділення Долинської ЦРЛ, ЗОШ у с. Спас, Дуба, Ясень. Закладена школа в с. Княжолука Долинського р-ну.

Спаська (2010 р.), Перегінська (2010 р.) та Лоп’янецька (2007 р.) школи Рожнятівського р-ну, побудовані ДМБО «Райагробуд»
Spaska (2010), Perehinska (2010) and Lopyanetska (2007) schools in Rozhniativ district built by DCIC «Rayagrobud»
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Приватне підприємство
Архітектурно-проектна фірма

Ю.М.І.
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Військових Ветеранів, 14
тел.: (0342) 50-45-50, 50-45-51, 50-76-81
факс: (0342) 53-70-68
Private Enterprise
www.umi.if.ua, e-mail: oﬃce@umi.if.ua
Architecture and Design Company

U.M.I.
14, Viyskovyh Veteraniv str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel.: +38 (0342) 50-45-50, 50-45-51, 50-76-81
fax: +38 (0342) 53-76-68
www.umi.if.ua, e-mail: oﬃce@umi.if.ua
Микуляк Олександр Васильович –
творчий керівник,
головний архітектор
Mykulyak Oleksandr Vasylovуch –
chief Architect of Private Enterprise
of Architecture and Design «U.M.I.»
The enterprise is one of the leading
private design organizations in Prykarpattya. The team was awarded with the
Diploma of the State Ukrainian Committee of Construction and Architecture
for «The Best Houses and Buildings»,
designed in 2004. Authors (A. Mykulyak,
O. Zobkiv) were awarded with the prize
«Voluta» by the National Union of Architects of Ukraine for the project of the
sports complex with a hotel in the city
of Ivano-Frankivsk (2009). Director of the
firm Vira Mykulyak is the Creative Manager; chief architect Olexandr Mykulyak is a
member of National Union of Architects
of Ukraine, member of the Ukrainian
Academy of Architecture, and winner of
the Ukrainian State Prize in Architecture
in 2002.

Архітектурно-проектна фірма «Ю.М.І.» створена 2000 р. Pараз є однією з провідних приватних проектних організацій на Прикарпатті. Директор фірми – Віра
Микуляк, творчий керівник, головний архітектор – Олександр Микуляк, член Національної спілки архітекторів України, член-кореспондент Української академії
архітектури, лауреат Державної премії України в галузі архітектури 2002 р.
Кредо фірми: індивідуальний підхід до кожного проекту. Це максимальна ефективність у використанні ділянки або об’єкта проектування. Володіючи аналізом
зайнятості ніш y прикарпатському регіоні, ефективно враховується в проектах комбінації різних видів нерухомості (торгової, офісної, житлової, комбінованої) та потребу в сучасних переробних комплексах, оновлені інженерних мереж та споруд.
Фахівці «Ю.М.І.» (проектне бюро – 25 фахівців) надають як комплексні послуги замовникам (повний комплект робочого проекту) так і виконують конкретні завдання
під індивідуальні потреби замовників (містобудівне обгрунтування, проект детального планування мікрорайону, ескізний проект або техніко-економічне обгрунтування, тощо). В результаті замовник отримує не просто проект, а реалізовану в
цьому проекті ідею ефективного комерційного використання майбутнього об’єкту
нерухомості чи виробничого комплексу.
Колектив ПП «Ю.М.І.» нагороджений дипломом Держкомітету України з будівництва та архітектури за кращі будинки і споруди, реалізовані 2004 р. Авторський
колектив (О. Микуляк, О. Зобків) Національна спілка Архітекторів України нагородила призом «Волюта» за проект спортивно-оздоровчого комплексу з готелем в
м. Івано-Франківську (2009 р.).
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ПРОФЕСІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
76000, м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 71
тел.: (0342) 52-27-29
www.profoblad.com.ua
e-mail: alianceservice@gmail.com
вул. Василіянок, 22, оф. 511
тел.: (0342) 50-62-81
e-mail: novyswit@gmail.com

Ltd Company

Professiyne Obladnannya
71, Bandera str., Ivano-Frankivsk
tel.: +38 (0342) 52-27-29
www.profoblad.com.ua
e-mail: alianceservice@gmail.com

22, Vasyliyanok str., of. 511, Ivano-Frankivsk
tel.: +38 (0342) 50-62-81
e-mail: novyswit@gmail.com
Савчук Олег Васильович –
директор
ТОВ «Професійне обладнання»
Savchuk Oleh Vasylyovych –
director of Ltd Company
«Professiyne Obladnannya»

The company provides complex
works from construction to putting into operation of cafes, restaurants, and
shops; construction and repair work
(wiring electricity, sewerage, water
supply, tile, parquet, laminate, drywall,
masonry, putty, and interior), the design
of equipment placing (professional
technologist’s services), advice on buying equipment of different types,
from economy to VIP class, the sale of
equipment, delivery, installation, connection, providing the warranty period,
(which is half a year longer than that of
the manufacturer), service, repair, and
spare parts and components supply
within a short period of time.

Підприємство створене для надання послуг по продажу, монтажу, сервісному
обслуговуванню, ремонту холодильного, торгово-технологічного обладнання.
Комплексно ведуться роботи від стадії будівництва до вводу в експлуатацію
кафе, ресторану, магазину, а саме: будівельно-ремонтні роботи (розводка електрики, каналізація, водопостачання, плитка, паркет, ламінат, гіпсокартон, кладка, шпаклівка, інтер’єр (послуги дизайнера), планограма розміщення обладнання (послуги
професійного технолога) , рекомендації по придбанню обладнання (від класу «економ» до класу «VIP», продаж обладнання, доставка, монтаж, підключення, надання
гарантійного терміну на пів року більше від гарантії заводу виробника, сервісне обслуговування, ремонт, комплектація запасними частинами, комплектуючими в найкоротший термін.
Клієнти товариства: магазини («Сільпо», «ТМ «555», «Велмарт», «Вопак», «Барвінок», «Тростянецький», «Метро», «Слов’янка», «Ксенія», «Візит», «Золотий Ключик»,
«Квінта»), ресторани, кафе, піцеріЇ, нічні клуби (мережа «A la minute», «Черчіль»,
«Бізе», «Віва Італія», мережа ресторанів «Легенда», мережа ресторанів, колиб гірсьоголижного курорту «Буковель», «Акрополь», «Синьйор Помідор», «Гармидер», «Реприза», «Мажор», «Де жа вю», «Кіліманжаро», «Доміно», «Словaн», «Паллада». Діяльність проводиться в містах України: Івано-Франківськ, Київ, Калуш, Коломия, Косів,
Городенка, Львів, Сколе, Броди, Самбір, Стрий, Дрогобич, Рівне, Тернопіль, Ужгород,
Луцьк, Чернівці, Хмельницький, Камянець-Подільський, Одеса, Олександрія, Пирятин, Умань.
Підприємство є сервісною службою підприємств: «Новий Проект», «ДВ Сервіс Україна», «Фоззі-Фуд», «Фоззі», «Експансія», «Новус Україна», «Пакко-Холдинг»,
«Bongard» ( Франція), «Albico» (Туреччина), ТМ «Барвінок», ТМ «555».
Вирішуються аварійні ситуації в будь-який час доби на території всієї України.
Прямі поставки сприяють встановленню конкурентних цін на обладнання, планується відкриття виставкового залу.

Завжди готові до виїзду
Always ready to travel
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Відділ продажу обладнання
Sales department

Товариство з обмеженою відповідальністю

СИНТРА
77300, Івано-Франківська обл.
м. Калуш, вул. Промислова, 12
тел./факс: (03472) 6-24-10, 6-24-07

Ltd Company

Sintra
12, Promyslova str., Kalush
Ivano-Frankivsk region, 77300
tel./fax: +38 (03472) 6-24-10, 6-24-07
Взірці продукції
Product samples

The company has been manufacturing
goods since 1991. In 2001, the famous German firm «RASCH» created a factory to produce wallpaper branded both as «RASCH»
and «SINTRA», involving production lines
manufactured by «Stork» company (Netherlands). It produces high-quality wallpaper for the markets of Ukraine, CIS, and
Europe. The technology is based on quality water dyes, which are safe for health
and do not contain carcinogenic chemical
elements like zinc, copper, chromium, cadmium, lead, cobalt, and toxic solvents. As a
result, the wallpapers have no persistent
smell. Most raw materials come from European manufacturers providing materials
for production of wallpaper in Germany.
Annually, the company participates in specialized international exhibitions: «Haimteks» (Germany) and «Mosbuild» (Russia).
The company has been widely recognized
in Ukraine.

Історія фабрики в Калуші бере свій відлік із 1991 р., коли на базі потужного виробничого концерну «Хлорвініл» було утворено новий напрямок – підприємство з
виробництва шпалер. 2001 р. представники відомої німецької фірми RASCH на базі
майна ВАТ «Оріана» створили фабрику «Синтра», яка виготовляє продукцію як під
торговою маркою RASCH, так і під торговою маркою SINTRA. У виробництві шпалер
на даний час задіяні технологічні лінії виробництва компанії Stork (Нідерланди).
Стратегічне завдання підприємства – виробництво високоякісних шпалер, що
максимально відповідають вимогам споживачів усіх цінових сегментів на ринках
України, країн СНД та Європи. В технології виготовлення шпалер використовуються
високоякісні барвники відомих світових виробників на водній основі, які є безпечними для здоров’я, оскільки не містять ні канцерогенних хімічних елементів – цинку, міді, хрому, кадмію, свинцю, кобальту, ні таких токсичних розчинників як ацетон,
скипидар, бензол, толуол, завдяки цьому шпалери не мають стійкого запаху. Більшість сировини, яка використовується у виробництві, надходить із країн Європи
від тих самих виробників, які вже багато років забезпечують виробництво шпалер
Німеччини. Підприємство щорічно бере участь у спеціалізованих міжнародних виставках, зокрема: «Хаймтекс» (Німеччина), Мосбілд (Росія).
Протягом 2-х років підприємство було переможцем виставки «Кращий Вітчизняний товар» та конкурсу «100 кращих товарів України 2009». ТОВ «Синтра» нагороджено дипломом про визнання провідним підприємством області та за вагомий
внесок у зростання іміджу Івано-Франківської області на загальноукраїнському та
міжнародному рівнях «Ділова Івано-Франківщина - 2009» та вимпелом «Краще підприємство з охорони праці в Івано-Франківській області в 2010 р.».

Виставковий стенд на «Mosbuild 2008»
Exhibition stand at «Mosbuild 2008»

Інтер’єр з продукцією підприємства
The interior with products of the company

Інтер’єр з продукцією підприємства
The interior with products of the company
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УНІПЛИТ
77552, Івано-Франківська обл.
Долинський р-н, смт. Вигода, вул. Заводська, 4
тел.: (03477) 6-12-92, тел./факс: (03477) 6-14-41
www.uniplyt.com.ua, e-mail: secretar@uniplyt.com.ua
Ltd Company

Uniplyt
4, Zavodska str., Vygoda, Dolyna District, Ivano-Frankivsk, 77552
tel: +38 (03477) 6-12-92, tel./fax: + 38 (03477) 6-14-41
www.uniplyt.com.ua, e-mail: secretar@uniplyt.com.ua
Джоао Родрігес –
директор ТОВ «Уніплит»

«Uniplyt» is a young and intensively
developing enterprise. The products,
made by the company (fiberboard, lacquered fiberboard, plywood, moulded
plywood details, lamellas and saw timber) are ecologically clean and of high
quality. Specialists of the company are
able to match any colour and texture of
wood for lacquered fiberboard in order
to implement the intended design. Plywood, moulded plywood details, and
lamellas comply with all international
ecological standards and this has made
these products very popular among the
manufacturers for the office, school and
upholstered furniture.

«Уніплит» – це єдине підприємство в Україні, що виробляє ДВП мокрим способом. Ця технологія дозволяє використовувати лише природні в’яжучі сполуки, такі
як парафін та волокна хвойних і листяних порід деревини. До складу ДВП мокрого
способу виробництва входять лише безпечні для життєдіяльності людини сполуки,
адже екологічна чистота для нас була, є і буде пріоритетом в роботі.
Спеціалізацією підприємства є виробництво ДВП, ДВПО, фанери, гнуто-клеєних
деталей, ламелей та пиломатеріалу.
ДВПО (оздоблена ДВП) виготовляється на сучасному обладнанні, яке дозволяє
наносити на плиту колір та текстуру будь-якої породи деревини. Варто зазначити,
що компанія віддає перевагу лише екологічно чистим лакофарбовим матеріалам
на водній основі. Підприємство також виробляє фанеру, гнуто-клеєні деталі (ГКД)
та ламелі. Однією з найголовніших переваг нашого виробництва є можливість виготовлення різнотовщинної фанери, ГКД та ламелей будь-яких складних форм та
розмірів у відповідності до побажань наших клієнтів.
У межах програми «Енергозбереження», у вересні 2009 р., товариством було
реалізовано найбільший інвестиційний проект в його історії – будівництво енергозберігаючої котельні на базі котла бельгійської компанії «Vyncke», яка працює на
відходах власного ж виробництва.
Для покращення роботи керівництво підприємства, на чолі з директором товариства п. Джоао Родрігесом (Joao Rodrigues), впроваджує найсучасніші методи
управління, оскільки сучасна конкурентна боротьба вимагає не тільки нових технічних, але й передових управлінських рішень.
ТОВ «Уніплит» є неодноразовим лауреатом рейтингу «Кращі підприємства України» у номінації «Деревообробник», а також у номінації «Кращий роботодавець регіону».

Котельня на відходах деревообробки
Wood waste boiler

Лінія оздоблення плити
Fiberboard painting line

Joao Rodrigues –
director of the Ltd company «Uniplyt»
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Публічне акціонерне
товариство

РОДОН
Дочірнє підприємство

ОРІЗОН

76006, м. Івано-Франківськ
вул. Вовчинецька, 225
тел.: (0342)72-32-30
тел./факс: (0342)72-32-29
e-mail: rodon@rodon.com.ua
тел.: (0342)72-32-20
тел./факс: (0342)72-32-11
www.rodon.com.ua.
e-mail: orizon@rodon.com.ua

Public joint stock company

Rodon

Subsidiary enterprise

Orizon
225, Vovchynetska str., Ivano-Frankivsk, 76006
tel.: +38 (0342) 72-32-11, 72-32-20, (30), tel./fax: 72-32-11, (29)
www.rodon.com.ua, e-mail: orizon@rodon.com.ua
Каспрук Ярослав Ярославович –
президент ПАТ «Родон», генеральний
директор, номінант альманаху
«Золота книга української еліти»
Kaspruk Yaroslav Yaroslavovуch –
president of PJSC «Rodon»,
nominee of the Almanac
«Golden Book of the Ukrainian Elite»
The PJSC «Rodon» includes three
subsidiaries and one branch. The most
promising is the subsidiary enterprise
«Orizon» which produces: wooden windows; outer and interior wooden doors;
glued window beams (72/82 x 86/6000,
made of pine and oak). High quality of
products by «Orizon» is provided by
qualified staff, and a modern fleet of
machines with closed-cycle production
(Germany, Austria, Slovenia), by production technology and a certified quality
control system. The company is considering investors’ offers to launch production of wooden houses from glued beams.

До складу ПАТ «Родон» входять три дочірні підприємства і одна філія, які розміщені на основному виробничому майданчику в м. Івано-Франківську. Підприємство
має кілька виробничих напрямків, зокрема: випуск товарів на базі передової мікроелектронної техніки; виготовлення металоконструкцій та переробка деревини.
Сьогодні найбільш перспективним в ПАТ «Родон» Дочірнє підприємство «Орізон», яке виробляє високоякісну продукцію під торговою маркою «Карпатія»:
дерев’яні вікна з тришарового зрощеного євро брусу IV-78 (сосна, дуб); вхідні та міжкімнатні дерев’яні двері із євро брусу; клеєний віконний брус (72/82 х 86/6000; сосна,
дуб) та погонажні вироби (вагонка, лиштва, дошка підлогова, плінтус).
Висока якість продукції ДП СКБ «Орізон» забезпечується кваліфікованим персоналом (87 працівників), новітнім верстатним парком з замкнутим циклом (Німеччина, Австрія, Словенія), сертифікованою технологією виробництва та системою
контролю якості.
На підприємстві функціонує: лісопильний комплекс продуктивністю переробки
деревини 1500 м3 /міс.; сушильне відділення об’ємом 240 м3; виробництво клеєного
брусу потужністю 200 м3/міс.; фарбувальне відділення; виробництво дерев’яних вікон і дверей потужністю 40 і 20 штук в добу відповідно; ДП СКБ «Орізон» має добре
налагоджені партнерські відносини з фірмами Італії, Німеччини, Словаччини, Польщі та виконує індивідуальні та серійні замовлення.
Підприємство розглядає пропозиції інвесторів щодо запуску виробництва дерев’яних будинків з клеєного бруса.
Довіра, повага, конструктивність та відповідальність – наші пріоритети в співробітництві.
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Деревообробна група

БК
77666, Івано-Франківська область
Рожнятівський район, с. Вільхівка
вул. Промислова, 2
тел.: (03474) 2-18-80

Ltd Company
Wood-working Group

BK
2, Promyslova str., Vilkhivka, Rozhniativ district
Ivano-Frankivsk region, 77666
tel.: +38 (03474) 2-18-80
Будівля виробничих приміщень
Building production facilities
Created on July 5th, 2010, the company consists of sawing, drying and
wood-working branches. The total number of employees is 63 people. All processes are carried out with the help of
modern high quality equipment, and
products are distributed both on domestic and overseas markets, particularly in Germany, Turkey, France, Israel
and Singapore. The company produces
a wide range of wooden goods: gluelaminated construction timber, machine
rounded logs, moulded products (siding, flooring, block-house), the major
consumer of which is the net of supermarkets «Epitsentr». The company updates its services to the requirements
and needs of modern consumers, mastering and implementing the latest
technologies.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Деревообробна група БК» створено
5 липня 2010 року.
В структуру підприємства входять лісопильне, сушильне та деревообробне підрозділи. Всі технологічні процеси здійснюються на сучасному високоякісному обладнанні
Незважаючи на молодий вік, підприємство вже встигло своєю продукцією завоювати як вітчизняні, так і закордонні ринки, зокрема в Німеччині, Туреччині, Франції,
Ізраїлі та Сінгапурі.
ТОВ «Деревообробна група БК» виготовляє широкий спектр продукції з деревини, а саме: клеєний будівельний брус, брус оциліндрований, погонажні вироби
(вагонка, підлога, блок-хаус), основним споживачем якої є мережа супермаркетів
«Епіцентр».
З моменту заснування, фірма постійно вдосконалюється, враховуючи вимоги і
потреби сучасного споживача і переростає у потужне виробництво, в процесі якого освоюються і впроваджуються новітні технології.
Загальна чисельність працюючих становить 63 чоловік.
Колектив фірми постійно перебуває в творчому професійному пошуку, спрямованому на вдосконалення якісних показників продукції.

Сировина
Raw material

Склади
Warehouses
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Виробництво
Production

Товариство з обмеженою відповідальністю
Виробничо-комерційна фірма

ТЕХНОЛІС ЛТД
Товариство з обмеженою відповідальністю
Виробничо-комерційна фірма

ВЕРСАЛЬ ЛТД

Ltd Company
Manufacturing-Commercial Company

Technolis Ltd
Versal Ltd

1, Baronska str., v. Hutir-Budyliv
Snyatyn district
78302, Івано-Франківська обл., Снятинський р-н
Ivano-Frankivsk region, 78302
с. Хутір-Будилів, вул. Баронська, 1
tel./fax: +38 (03476) 7-15-57, 7-16-04
тел./факс: (03476) 7-15-57, 7-16-04
www.technolis.com.ua
www.technolis.com.ua
e-mail: info@technolis.com.ua
e-mail: info@technolis.com.ua, versailes@ukr.net
versailes@ukr.net
Васкул Олег Васильович –
директор ТОВ ВКФ «Техноліс» ЛТД,
ТОВ ВКФ «Версаль» ЛТД
Vaskul Oleh Vasylyovych –
director of Ltd company
«Technolis», «Versal» Ltd
«Technolis Ltd» produces environmentally friendly products of high quality (oak glued window headers, board
and stairs) of raw materials certified in
accordance with the standards of SGS
QUALIFOR (certificate SGS-COC-007
041). The enterprise capacity is 80 m3 of
timber monthly. The company is ready
to consider proposals for cooperation
with new customers and investors on
mutually agreed terms, and will also
consider proposals to expand existing
manufacturing and launching production of wooden windows.
«Versailles Ltd» manufactures bedlinens and pillows. It looks for business
partners in Ukraine and abroad.

Діяльність ТОВ ВКФ «Техноліс» ЛТД та ТОВ ВКФ «Версаль» ЛТД полягає у максимальному задоволенні потреб споживачів, що можливе тільки у виготовленні продукції
високої якості.
ТОВ ВКФ «Техноліс» ЛТД не просто виробляє екологічно чисту продукцію високої якості (дубовий клеєний віконний брус, щит, сходинки), а й виготовляє продукцію з сировини, що пройшла сертифікацію відповідно стандартам SGS QUALIFOR
(Сertiﬁcate SGS-COC-007041). Висока якість продукції забезпечується кваліфікованим
персоналом (40 працівників), новітнім іноземним (Німеччина, Словенія) та вітчизняним обладнанням, сучасною технологією виробництва. На підприємстві функціонує:
деревообробний комплекс по виробництву клеєного бруса, потужністю 80м3/міс., та
сушильне відділення, об’ємом 180м3. ТОВ ВКФ «Техноліс» ЛТД має добре налагоджені
партнерські відносини з фірмами Франції.
Підприємство розглядає пропозиції щодо співпраці з новими покупцями продукції на взаємовигідних умовах, а також розгляне пропозиції інвесторів по розширенню вже існуючого виробництва та запуску виробництва дерев’яних вікон і
дверей.
Не менш перспективним напрямком діяльності є швейне виробництво, що є основним видом діяльності ТОВ ВКФ «Версаль» ЛТД. Підприємство виготовляє постільну
білизну та подушки, а в недалекому майбутньому планує налагодити виробництво
ковдр. Потужність підприємства – виробництво 3 тис. подушок за зміну. ТОВ ВКФ
«Версаль» ЛТД є представником відомої французької фірми «Lestra S.A.», продукцію
якої (постільна білизна, ковдри) реалізує на території України.
Підприємство шукає партнерів для реалізації власної продукції та продукції виробництва фірми «Lestra S.A.» в регіонах України.
На ринку вже більше семи років, основним пріоритетом у співпраці є надійність!
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ГРАНД СТІЛЛ
77500, Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Обліски, 36
тел.: (03477) 2-76-77, 2-76-78, 2-30-04

Ltd Company

Grand Still
36, Oblisky str., Dolyna, Ivano-Frankivsk region, 77500
tel.: +38 (03477) 2-76-77, (03477) 2-76-78, (03477) 2-30-04
Готова продукція – металопрофіль
для гіпсокартонних систем
Products of the company
Founders of the company are «GRAND
STEEL» (Slovakia) and «INTERTRADE»
(Czech Republic). «GRAND STEEL» is represented by 3 steel plants in the Czech Republic, Slovakia, and Ukraine. The company manufactures metal profiles for gypsum board systems, its components, screed
strip, shaped angle aluminium and galvanized sheet, with over 60 kinds of products
in total. All products are made of steel
provided from Slovakia. The company has
its own production and office area of over
7000 m2 in Dolyna and Ivano-Frankivsk. It
also owns a truck fleet. The staff includes
over 150 professionals. Workshops are
equipped up to European standards and
requirements with the latest exclusive
Czech and Polish equipment. The company expanded its product range, sold in 6
regions of Western Ukraine and exported
(30 %). The company plans to enter the
market of Eastern and Southern Ukraine.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Стілл» засновано компаніями
GRAND STEEL (Словаччина) та INTERTRADE (Чехія). На сьогоднішній день компанія
GRAND STEEL – це три заводи з виробництва металопродукції, які знаходяться в
Чехії, Словаччині та Україні.
ТОВ «Гранд Стілл» спеціалізується на виробництві металопрофілю для гіпокартонних систем, комплектуючих до нього, штукатурний маяк, кутник алюмінієвий
профнастил та лист оцинкований. На сьогоднішній день налічується більш як 60 видів продукції. Уся продукція виробляється із сталі, яка поставляється зі Словаччини
виробництва U.S.S. STEEL KOSICE.
Виробничі цехи підприємства облаштовані за європейськими стандартами і вимогами з новітнім обладнанням чеського та польського виробництва, виготовленеим на замовлення компанії. Сьогодні керівництво працює над розширенням асортименту продукції, новинки планується випустити в світ з другого півріччя 2011 р.
На даний час компанія реалізовує свою продукцію в шести областях Західної
України, в яких працюють надійні партнери по збуту. Також 30 % готової продукції
відправляється на експорт. З нового року на підприємстві розпочала роботу професійна команда, завдання якої – вихід на ринок збуту Східної і Південної України.
На підприємстві працює понад 150 кваліфікованих фахівців. Підприємство має
власні виробничі та офісні приміщення, які знаходяться в м. Долина, загальною
площею понад 7 тис. м2, офісні приміщення в м. Івано-Франківську, власні вантажні
автомобілі різної вантажопідємності.
ТОВ «Гранд Стілл» є одним із кращих підприємств в регіоні за рівнем заробітної
плати, по сплаті податків, активно займається благодійною діяльністю, бере участь у
загальнодержавних виставках будівельних матеріалів.

Виробничі приміщення підприємства
Production area
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Сучасне промислове обладнання
Modern industrial equipment
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КАРПАТСЬКА КЕРАМІКА
77300, Івано-Франківська обл.
м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 81
тел./факс: (03472) 6-05-58
www.karker.com.ua
е-mail: karker@optima.com.ua

Ltd Company

Karpatska Keramika
81, Khmelnytskyy str., Kalush
Ivano-Frankivsk region., 77300
tel./fax: +38 (03472) 6-05-58
www.karker.com.ua
e-mail: karker@kl.if.ua

Петрів Іван Васильович –
директор
ТОВ «Карпатська кераміка»
Petriv Ivan Vasylyovych –
director of the Ltd Company
«Karpatska Keramika»
«Karpatska Keramika» produces tiles
from imported and domestic raw materials on the Italian equipment by the Spanish technology. The sizes of tiles are the
following: 200х250, 250х333, 250х400,
200х500 (mm). The company also produces 250x250 mm tiles for flooring
residential and public buildings. Production capacity of the company reached
180000 m2 of tiles monthly. The staff
includes 168 employees. «ROTOKOLORY», the machines of a new generation
by the Italian company «SYSTEM s.p.a.»,
improved the quality of tiles and made
it possible to produce large format tiles
with prints. Equipment «Kemac» made
possible the production of decorations
on ceramic glazed tiles of various brands,
both friezes and decorative patterns.

Петрів Іван Васильович – директор ТОВ «Карпатська кераміка» з 2002 р. За ефективну та плідну працю неодноразово премійований та відзначений подяками керівництва. 2008 р. Науково-Експертною Радою Асамблеї ділових кіл високо оцінено
діяльність підприємства, керівнику присвоєно Почесне звання «Лицар Вітчизни»,
вручено орден «Лицар Вітчизни», диплом, лицарську іменну шаблю, нагрудний знак
та посвячено до «Лицарського Легіону України». 2008 р. підприємство нагороджене
дипломом рейтингового агенства «Ділова Івано-Франківщина» за вагомий внесок у
зростання іміджу області на загальноукраїнському та міжнародному рівнях.
Підприємство засноване 2002 р., як перспективне виробництво облицювальної
глазурованої керамічної плитки. Продукція виготовляється на італійському обладнанні за іспанською технологією з імпортної та вітчизняної сировини. Широка номенклатура продукції: плитка для облицювання стін приміщень форматів 200х250,
250х333, 250х400 та 200х500 (мм), плитка для покриття підлоги житлових та громадських приміщень, формату 250х250 мм. Наприкінці 2008 р. місячний випуск керамічної плитки досягнув 180 тис. м². Штат налічує168 працівників.
Товариство ввело у виробництво машини нового покоління – РОТОКОЛОРИ, італійської фірми «SYSTEM s.p.a.», завдяки цьому підвищилась якість плитки та з’явилась
можливість виготовлення плитки великих форматів з неповторюваним малюнком.
На італійському обладнанні фірми «Kemac» розпочато виробництво декорацій до
керамічної глазурованої плитки різних марок – фриз і декорів з застосуванням дорогоцінних металів в оздобленні, впроваджено виробництво мозаїки для існуючих
колекцій. Обладнання італійської фірми «ASSOPRINT» дало змогу самостійно розробляти декоративні пасти та глазурі та проводити лабораторні дослідження.
На меті виробництво власного «бісквіту» потужністю 3 млн. м²/р., глазурованої
підлоги та підлогового гресу – 6 млн. м²/р., про що ведуться переговори з фірмою
«Sacmi». Ці проекти можливі при використанні вітчизняної сировини та розробки
кар’єрів власними силами, дане виробництво є екологічно чистим.
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СТАНІСЛАВ-ЕЛЕКТРО
76014, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 34
тел./факс: (0342) 71-13-28, 71-24-69
е-mail: st-el2008@meta.ua
Ltd Company

Stanislav-Elektro
34, Academika Sakharova str., Ivano-Frankivsk, 76014
tel./fax: +38 (0342) 71-13-28, 71-24-69
е-mail: st-el2008@meta.ua
Арбайтер Ярослав Юрійович –
засновник і директор
ТОВ «Станіслав-електро»
Arbayter Yaroslav Yuriyovych –
founder and director
of the Ltd Company «Stanislav-Elektro»

The main activity of the Ltd company
«Stanislav-Elektro» is servicing electric
networks, low-power electric networks
of residential and public buildings, and
that of industrial plants.
Besides this, wholesale trade of construction and electrical material is carried out. Equipment and materials used
in electrical work meet the highest standards of quality.
The company has sufficient assets
and technical support to work on large
objects: storage facilities, vehicles, and
certified laboratory for electric tests.

ТОВ «Станіслав-електро» створене 21 листопада 2005 р. Основним видом діяльності підприємства є роботи по влаштуванню мереж електропостачання, слабострумних мереж житлових та громадських будівель, промислових підприємств.
Оптова торгівля будівельними і електротехнічними матеріалами підприємства
дозволяє розробити індивідуальну гнучку систему знижок на будівельні роботи загалом для кожного окремого замовника. Обладнання та матеріали, що застосовуються при електромонтажних роботах відповідають найвищим стандартам якості.
Підприємство володіє достатніми активами і технічним забезпеченням для виконання робіт на великих об’єктах: складські приміщення, автомобілі, сертифікована
лабораторія для проведення електровипробовувань.
ТОВ «Станіслав-електро» за понад п’ятирічний досвід роботи здобулo репутацію
великого електромонтажного підприємства, якому довіряють виконання робіт найвищого рівня складності.
Про це свідчать масштаби і географія виконаних робіт: електрообладнання податкових інспекцій в Івано-Франківській області, коттеджного містечка на території
ТК «Буковель», елітного готельно-житлового комплексу «Респектсервіс» у Криму,
обласного психоневрологічного диспансеру на 240 місць в м. Суми, багатоповерхових житлових комплексів на Троєщині, Солом’янському та Голосіївському районах Києва, забезпечення тимчасового живлення при проведенні дитячого пісенного конкурсу «Євробачення-2009».
На запитання про секрет такої популярності засновник і директор ТОВ «Станіслав-електро» Ярослав Арбайтер відповідає: «Фаховість і порядність – саме ці слова
дають відповідь на запитання, чому так швидко молодий колектив із п’яти десятків
працівників завоював авторитет і повагу замовників».

Керівний склад та ІТР підприємства / Об’єкти: ТК «Буковель» / Психоневрологічний диспансер, м. Суми / Комплекс «РЕСПЕКТХОЛЛ», м. Ялта
Leadership and ETW of the company / Objects: TC «Bukovel» / Psychoneurological clinic in Sumy / Complex «RESPECTHALL» in Yalta
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Товариство з обмеженою відповідальністю

БУСЕЛ-ПРИКАРПАТТЯ
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Автоливмашівська, 5
тел./факс: (0342) 50-44-44, 55-99-99
www.busel.ua, e-mail: busel-if@optima.com.ua
Ltd Company

Busel-Prykarpattya
5, Avtolyvmashivska str., Ivano-Frankivsk, 76000
tel./fax: +38 (0342) 50-44-44, 55-99-99
www.busel.ua, e-mail: busel-if@optima.com.ua
Взірці продукції

Product samples

«Busel-Prykarpattya» deals with the
supply of float-glass, tinted, energy-saving, laminated and figured glass, as well
as mirrors from leading European and
world producers, such as «AGC», «PILKINGTON», «SAINT-GOBAIN», «GUARRDIAN», «EUROGLAS», and «PPG»; it develops
high-quality glass-processing production; produces certified double-glazed windows with selective properties; makes
interior decoration with glass, mirror,
glass blocks and stained-glass windows;
represents the best professional equipment for glass processing, «Z. BAVELLONI», glass tempering «TAMGLASS» and
also lines for double glass manufacturing from the Italian company «SIMEC».

Директор ТОВ «Бусел-Прикарпаття» – Прітчак Микола Михайлович.
ТОВ «Бусел-Прикарпаття» створене в 2003 р. і діє як представник на теренах
Західної України компанії «Бусел», що спеціалізується на гуртових поставках і переробці листового скла (архітектурного та інтер’єрного) в широкому асортименті.
Компанія «Бусел» під власною торговою маркою здійснює поставки флоат-скла,
тонованого, енергозберігаючого, ламінованого, візерункового скла й дзеркал
від провідних європейських і світових виробників, таких як «AGC», «PILKINGTON»,
«SAINT-GOBAIN», «GUARDIAN», «PPG», «EUROGLAS». Розвиває високоякісні виробництва з обробки скла й виготовлення сертифікованих склопакетів із селективними
властивостями, виконує оформлення інтер’єрів (склом, дзеркалами, склоблоками,
вітражами), представляє краще професійне устаткування для обробки та порізки
скла «Z. BAVELLONI» і загартування скла «TAMGLASS», лінії по виробництву склопакетів італійської компанії «SIMEC». Завжди в наявності в широкому асортименті
меблева фурнітура, кольорові склоблоки, комплектуючі до склопакетів, інструмент
для роботи зі склом. Компанія надає спеціалізовані послуги по транспортуванню
скла власним автотранспортом.
Компанія «Бусел-Прикарпаття» має розгалужену мережу філій і дилерів по всій
Україні.
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Публічне акціонерне товариство

НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ
78405, Івано-Франківська обл., м. Надвірна
вул. Майданська, 5
тел.: (0342) 50-18-11
www.nnpz.com.ua, e-mail: secretar@nnpz.com.ua
Public Joint Stock Company

Naftokhimik Prykarpattya
5, Maydanska str., Nadvirna, Ivano-Frankivsk region, 78400
tel.: +38 (0342) 501811
www.nnpz.com.ua, e-mail: secretar@nnpz.com.ua
Шиляєв Олександр Леонідович –
голова правління
ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»
Shylyayev Olexandr Leonidovych –
сhairman of the PJSC
«Naftokhimik Prykarpattya»
Founded at the end of the XIX century, the company produces over 20 kinds
of petroleum products: gasoline of A-80,
A-92, A-95 types, diesel, fuel oil, heating
oil, and liquefied petroleum gas. It is a
modern complex with a flexible scheme
of provision of raw materials, processing,
and delivery of final products. The company’s capacity allows it to process 4.0
million tons of oil annually. Technological
and supplementary support allows processing low-sulphur oil with sulphur content less than 0,5 %, as well as gas condensates. Oil from local deposits is delivered
to the factory by pipeline, and the oil from
eastern deposits is transported by rail.
Russian export oil is transported by the

Голова Правління ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» Шиляєв Олександр Леонідович, народився 1966 р. в м. Рубцовськ Алтайського краю. Здобув вищу освіту, одружений, виховує четверо дітей. 2006 р. загальними зборами акціонерів затверджений Головою Правління ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».
Надвірнянський нафтопереробний завод , належить до найстаріших підприємств нафтопереробної промисловості не лише України, а й Європи. Завод засновано в м. Надвірна в кінці XIX століття приватною особою, тож згадка про його існування в 1902 р. і є офіційною датою відліку історії підприємства, завод призначався
для перегонки нафти місцевих родовищ.
ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» – підприємство паливного профілю, виробляє
понад 20 видів нафтопродуктів, а саме: бензину марок А-80, А-92, А-95, дизельне
пальне, мазут, пічне паливо, скраплений газ. Це сучасний комплекс із гнучкою схемою забезпечення сировиною, переробкою, відвантаженням готової продукції.
Потужності підприємства дозволяють переробляти 4,0 млн. т. нафти на рік. Технологічні та допоміжні виробництва дозволяють переробляти малосірчану нафту з
вмістом сірки до 0,5% та газові конденсати. Нафту місцевих родовищ подають на
завод нафтопроводом, а українську, східних родовищ перевозять залізницею. Російську експортну суміш транспортують магістральним нафтопроводом «Дружба»
за маршрутом Броди – Жулино – Надвірна (32 км). Аналогічно на завод можна тран-

Спортивний комплекс
Sports complex

Установка первинної переробки нафти АТ-3
Primary oil refinement unit AT-3
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спортувати нафту каспійських та лівійських родовищ магістральним нафтопроводом Одеса-Броди.
Проведена реконструкція естакади наливання світлих нафтопродуктів, введено
в дію фізико-хімічне очищення стічних вод за технологією німецької фірми «AWAS»,
введена друга черга товарно-сировинного парку на 100 тис. м³, збудовано парк сировини гідроочищення дизельного палива. Завершена реконструкція технологічної установки з первинної переробки нафти АТ-3, що дало змогу збільшити загальну
переробку нафти з 2,6 млн. т. до 4,0 млн. т. в рік.
Триває тотальна реконструкція підприємства, започатковано будівництво комплексу гідроочищення дизельного палива, що дозволить вивести його виробництво
на європейський рівень та підвищить конкурентноздатність, рентабельность підприємства. На черзі – установка ізомеризації, що забезпечить кращу якість нафтопродуктів бензинової групи.
Вигідне географічне положення в західній частині України, розвинута транспортна інфраструктура дозволяє економічно вигідно відвантажувати продукцію в
будь-яку точку країни та за кордон залізничним, автомобільним транспортом.
На балансі утримуються об’єкти соціальної сфери: спортивний комплекс, плавальний басейн, дитячий садок, два гуртожитки.
За підсумками роботи 1996-2010 рр. неодноразово здобуті високі національні
рейтинги, товариство входить у число 100 кращих підприємств України, занесено у
двотомний Презентаційний альманах «Золота книга українського підприємництва».
Рішенням Української Асоціації якості 1997 р. № 09002 товариство отримало статус
«Колективного члена Української Асоціації якості». Міжнародний «Клуб лідерів торгівлі» (м. Мадрид, Іспанія) разом із журналом «Світовий ринок» присвоїв підприємству
«Золотий приз за комерційний престиж»; 1998 р. – «За якість»; 1999 р. – «За технологію і якість»; 2000 р. до цих нагород долучилася «Арка Європи за якість і підприємницький престиж 2000». Це дало змогу колективу ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»
ввійти в міжнародну асоціацію компаній. Журнал туризму, промисловості і торгівлі – ACTULDED удостоїв колектив підприємства нагороди «За якість і престиж –
Європа-2000» за продукцію та здобутки у сфері обслуговування та срібної медалі за
професійні заслуги. 2002 р. Генеральна дирекція VIII Міжнародного Академічного
Рейтингу «Золота Фортуна» удостоїла ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» високої нагороди – «Золота стела» та Диплому в номінації «Якість ІІІ-го тисячоліття».
2006 р. товариство стало переможцем Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу 2006» у номінації «Природоохоронний проект» за
впровадження проекту фізико-хімічної очистки стічних вод за технологією німецької фірми «AWAS Heinz Ihne».
До 2015 р. передбачається будівництво об’єктів глибокої переробки нафти:
комплексу гідрокрекінгу, установки сповільненого коксування, вакуумного блоку,
установки гідроочищення бензинів, установки виробництва водню.
Сформована організаційна структура та висококваліфікований колектив працівників ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» є запорукою успішної роботи сьогодні і гарантією стабільності в майбутньому.

Басейн «Нептун»
Pool «Neptun»

main oil pipeline «Druzhba» by the route
Brody – Zhulyno – Nadvirna (32 km). It is
possible to transport oil from the Caspian
and Libyan deposits by the pipeline Odesa-Brody. There has been a substantial
reconstruction of oil-loading trestle. The
company also put into commission a physical and chemical water cleaning system
based on the technology of the German
company «AWAS», introduced 100 thousand m2 of the second part of commodity
and storage area, and has built a park of
primary hydro-treatment of diesel fuel.
The company has completed the reconstruction of the technological unit of the
primary processing of oil SC-3, which
helped to increase the total output of oil
from 2,6 to 4 million tons annually. The
total reconstruction of the company is
underway, as well as the construction of
a complex for hydro-treatment of diesel
fuel to bring its production to the European level and to improve the company’s
competitiveness and profitability.

Сировинний резервуарний парк № 2
Raw materials storage № 2
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Публічне Акціонерне Товариство «УКРНАФТА»
Нафтогазовидобувне управління

НАДВІРНАНАФТОГАЗ
Івано-Франківська область, м. Надвірна
вул. Грушевського, 13
тел./факс: (03475) 2-25-24
e-mail: kanchelar@nngvu.ukrnafta.com

Public Joint Stock Company «UKRNAFTA»
Oil and Gas Mining Department

Nadvirnanaftogas
13, Grushevskiy str., Nadvirna, Ivano-Frankivsk region
tel./fax: +38 (03475)2-25-24
е-mail: kanchelar@nngvu.ukrnafta.com
Чуприна Володимир Степанович –
начальник НГВУ «Надвірнанафтогаз»
Chupryna Volodymyr Stepanovych –
chief of OGMD «Nadvirnanaftogas»

Nowadays Oil and Gas Mining Authority has extended its activity in the
territory of Ivano-Frankivsk region (Nadvirna, Bogorodchany, Rozhnyativ, Kosiv
districts and the territory of Yaremcha
local council) and Vyzhnytsya district of
Chernivtsi region. Oil and Gas Mining
Authority performs manufacturing and
investigating activities of 15 oil fields.
Oil and Gas Mining Authority deals with
mining of oil, produced gas, natural gas
and condensate. There is a basic and
supplemental manufacturing in accordance with functions performed in Oil
and Gas Mining Authority. The basic one
includes processes connected with mining of oil and gas directly. Supplemental one provides appropriate conditions
for continuous oil.

Нафтогазовидобувне управління «Надвipнанафтогаз» здійснює видобуток нафти, попутнього та природнього газу, газоконденсату на територїї Івано-Франківської областi: Надвipнянському, Богородчанському та Рожнятiвському районах, а
також на землях Яремчанської міської ради та у Вижницькому районі Чернівецької
областi. Загалом веде промислову та дослідно-промислову розробку п’ятнадцяти
родовищ.
Відповідно до технологічного процесу управління поділяється на основне та
допомiжне виробництво. Основне – охоплює увесь процес видобутку нафти та газу.
Допомiжне – забезпечує ноpмальнi умови роботи підрозділів основного виробництва. Структурно підрозділи НГВУ розділені на цехи з видобутку нафти та газу, капітального та підземного ремонту свердловин, підтримання пластового тиску та підготовки газу, технологічного транспорту, будiвельно-монтажних робіт, робітничого
постачання. Також дільниць підготовки та перекачування нафти, прокатно-ремонтного електрообладнання та електрозабезпечення, експлуатаційного обладнання,
житлово-експлуатаційної дільниці. Має низку лабораторій. Зокрема промислової
хімії технічного дiагностування та дефектоскопiї нафтопромислового обладнання.
Функціонують сектори дослідження свердловин, навчально-курсовий комбінат та
база матеpiально-технiчного забезпечення. Станом на 1 липня 2011 р. в основному
та допоміжному процесі виробництва задіяно 1 804 особи.

Відновлення роботи свердловини
Restoration of well’s work

Промислове устаткування управління
Manufacturing equipment of the department
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Публічне Акціонерне Товариство «УКРНАФТА»
Нафтогазовидобувне управління

ДОЛИНАНАФТОГАЗ
76005, Івано-Франківська обл., м. Долина
вул. Промислова, 7
тел./факс: (03477) 9-56-17
Public Joint Stock Company «UKRNAFTA»
Oil and Gas Mining Department

Dolynanaftogas
7, Industrialna str., Dolyna, Ivano-Frankivsk region, 77503
tel./fax: +38 (03477) 9-56-17
Гой Михайло Дмитрович –
начальник НГВУ «Долинанафтогаз»

One of the six oil and gas departments of the PJS company «Ukrnafta»,
for more than 50 years «Dolynanaftogas»
has been working in the field of hydrocarbon production, developing fields located in Rozhniativ and Dolyna districts,
as well as Bolekhiv. The focus is on the
prospects of increasing resource base.
Today, because of natural depletion of
hydrocarbon deposits, the company has
stabilized its mining, which positively
affects the economic and social development of the area. The achieved results are due to the introduction of new
wells drilled in the dead zone, the active
introduction of new methods and technologies of oil and gas intensification, authored by engineering personnel of the
company’s management, and restoration
and reconstruction of the underground
and above the ground equipment.

Колективом управління керували досвідчені нафтовики й умілі організатори:
М. К. Воронецький, В. А. Гринь, Й. М. Костур, М. П. Гнип. З 2003 р. його очолив Михайло Дмитрович Гой. Після закінчення 1975 р. Івано-Франківського інституту нафти і
газу та здобувши фах інженера-механіка він послідовно пройшов шлях від майстра
до начальника управління.
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 р. За весь
період експлуатації родовищ видобуто понад 50 млн т. нафти і 18 млрд. м3 нафтового і природного газу. Для підтримання пластової енергії в поклади закачано понад
182 млн. м3 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 є здебільше
інженерно-технічний персонал управління, а також відновленню і реконструкції
підземного та наземного нафтового обладнання.
Колектив управління завжди відзначався високим рівнем організації виробництва. На підприємстві постійно ведеться робота щодо впровадження новітніх досягнень науково-технічного прогресу, передового зарубіжного досвіду.

Верстат-качалка
Pumpjack

Цех підготовки і перекачки газу
Department of oil preparation and pumping

Goy Mykhailo Dmytrovych –
the head of OGMA «Dolynanaftogas»
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ДОЛИНСЬКИЙ
ГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД
77503, Івано-Франківська обл., м. Долина
вул. Підлівче, 63,
тел.: (03477) 9-56-76, факс: (03477) 2-52-49
e-mail: plan@dgpz.dolnet.com.ua

Public Joint Stock Company «UKRNAFTA»

Dolyna Gas Processing Plant
63 Pidlivche str., Dolyna, Ivano-Frankivsk region, 77503
tel.: +38 (03477) 9-56-76, fax: +38 (03477) 2-52-49
е-mail: plan@dgpz.dolnet.com.ua
Депутат Богдан Юліанович –
директор Долинського
газопереробного заводу
Deputat Bohdan Yulianovych –
director of
Dolyna Gas Processing Plant

The plant prepares and processes oil
and natural gas from the deposits of JSC
«Ukrnafta»: OGMD «Dolynanaftogas»,
«Nadvirnanaftogas» and «Boryslavnaftogas», manufactures products from
condensed gas mined by OGMD «Poltavanaftogas», and prepares oil gas of JV
«Boryslav Oil Company» and JV «Ukrkarpatoil Ltd». The output of the plant is
901,1 mln. m3 of processed gas and
111,2 thousand tons of liquid products
annually. The plant includes a gas processing plant in Dolyna, Ivano-Frankivsk
region, a gas processing manufacture in
Boryslav, Lviv region, and a gas processing manufacture in the village of Pasichna, Nadvirna district, Ivano-Frankivsk
region.

Директор – Депутат Богдан Юліанович, закінчив навчання на факультеті вищих
керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові
України, здобув кваліфікацію магістра управління суспільним розвитком, захистив
дисертацію на звання кандидата технічних наук в ІФНТУНГ (університет «Нафти і Газу).
Завод створений з ціллю розв’язаня питання спалювання попутного нафтового
газу Долинського регіону, що дало змогу погасити факели і мільйони кубометрів
газу були направлені на виробництво продукції, він входить до складу ВАТ «Укрнафта» на правах структурної одиниці.
Завод забезпечує підготовку і переробку нафтового та природного газу з родовищ ВАТ «Укрнафта»: НГВУ «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз» і «Бориславнафтогаз», виробництво продукції з газового конденсату НГВУ «Полтаванафтогаз».
Надає послуги з підготовки нафтового газу, видобутого СП «Бориславська нафтова
компанія», СП «УкрКарпатОйл ЛТД». Потужності заводу з переробки газу за рік становлять 910,1 млн. м3; з виробництва рідкої продукції – 111,2 тис. тонн.
У структуру заводу входять: газопереробний завод у м. Долина Івано-Франківської обл., газопереробне виробництво в м. Борислав (Львівська обл.), газопереробне виробництво в с. Пасічна (Надвірнянський р-н Івано-Франківська обл.).
Основна продукція та послуги: скраплений газ, фракція легка, підготовка газу товарного для промислового і комунально-побутового призначення.
Здійснюється роздрібна торгівля скрапленого газу через власну автогазонаповнюючу дільницю, проводиться переобладнання паливної системи автомобілів для
роботи на зрідженому газі, випробування і експертиза автомобільних балонів для
скрапленого газу. У структурі працюють дитячий садок-ясла «Теремок» і тепличне
господарство.

Колектив підприємства
The staff of the plant
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ПРИКАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
БУРОВИХ РОБІТ
77504, Івано-Франківська обл., м. Долина
вул. Степана Бандери, 1,
тел.: (03477) 2-93-00, факс: (03477) 2-93-06
e-mail: admin@pubr.dolnet.com.ua

Public Joint Stock Company «UKRNAFTA»

Precarpathian Drilling
Operations Department

1, Stepan Bandera str., Dolyna, Ivano-Frankivsk region, 77504
tel.: +38 (03477) 2-93-00, fax: +38 (03477) 2-93-06
e-mail: admin@pubr.dolnet.com.ua
Гуць Анатолій Юрійович –
начальник Прикарпатського
управління бурових робіт
Guts Anatoliy Yuriyovych –
director of Precarpathian Drilling
Operations Department
The Precarpathian Drilling Operations
Department is one of the most powerful
contracting companies in the field of
constructing oil and gas wells in Ukraine,
and is a constituent part of public limited
company «Ukrnafta». Founded in 2003
by the merging of drilling operations
departments of Boryslav, Dolyna, IvanoFrankivsk, and Nadvirna, it has 2300 employees, 500 of whom are engineers and
technicians. The services performed by
the Precarpathian Drilling Operations
Department include: installation and dismantling of drilling machines, drilling of
exploratory, prospecting, operational, sloping and horizontal wells for oil and gas;
testing, development, and investigation
of wells; intensification of hydrocarbons
flow into the well; repairing all kinds of
wells; and making drilling tools and equipment of any complexity.

Адміністративна будівля управління
Administrative building of the authority

Начальник управління – Гуць Анатолій Юрійович, висококваліфікований спеціаліст, здібний організатор і керівник виробництва. Народився 17 січня 1961 р. в с. Іванівка Рожнятівського р-ну, Івано-Франківської обл. Після закінчення Івано-Франківського інституту нафти і газу з 1983 р. працював в Долинському УБР, НГВУ «Долинанафтогаз» та Прикарпатському УБР. Пройшов шлях від помічника бурильника до
начальника управління.
Прикарпатське управління бурових робіт, одне з найпотужніших підрядних підприємств в галузі будівництва нафтових і газових свердловин в Україні, входить до
складу відкритого акціонерного товариства «Укрнафта». Створене в жовтні 2003 р.
шляхом об’єднання Бориславського, Долинського, Івано-Франківського і Надвірнянського управлінь бурових робіт. Налічує майже 2300 працівників, з них понад
500 інженерно-технічних працівників.
До сфери діяльності Прикарпатського УБР належить: монтаж-демонтаж бурових верстатів; буріння пошукових, розвідувальних, експлуатаційних, похило-спрямованих і горизонтальних свердловин на нафту і газ; випробування, освоєння,
дослідження свердловин, інтенсифікація припливу в свердловину вуглеводнів;
проведення всіх видів капітального ремонту свердловин; виготовлення складного
бурового інструменту та обладнання.
Управління бурових робіт проводить роботи в 5-ти областях України. До складу
управління входять 3 експедиції, 2 вишкомонтажні цехи, база виробничого обслуговування з дільницями в кожному районі ведення робіт, профілакторій-санаторій
та база відпочинку на березі Чорного моря.
За роки діяльності Прикарпатським УБР пробурено майже 400 тис. м гірських порід. Відкрито нові перспективні родовища вуглеводнів. Прикарпатське УБР має великий інтелектуальний потенціал висококваліфікованих спеціалістів, значні технічні
можливості, досвід роботи в сфері будівництва і капітального ремонту свердловин.

Бурова установка
Drilling rig
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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ДОЛИНСЬКЕ
ТАМПОНАЖНЕ УПРАВЛІННЯ
77503, Івано-Франківська обл., м. Долина
вул. Промислова, 4
тел./факс: (03477) 2-53-74
Public Joint Stock Company «UKRNAFTA»

Dolyna Oil Plug Department
4, Promyslova str., Dolyna
Ivano-Frankivsk region, 77503
тel./fax: +38 (03477) 2-53-74
Вівчарчин Михайло Іванович –
начальник Долинського
тампонажного управління
Vivcharchyn Mykhaylo Ivanovych –
head of the Dolyna
Oil Plug Department
The activity of the Dolyna Oil Plug
Department includes well lining during
drilling, the development of wells, intensification of oil and gas production, and
the underground repair of wells by coiled tubing unit. The department is a
constituent part of PJS company «Ukrnafta». It includes: the Dolyna department
of well lining and hydraulic fracturing,
the Nadvirna branch of well lining, the
Boryslav branch of well lining, oil plug
laboratories, and a specialized team of
coiled tubing unit servicing wells. The
department operates in 7 regions of Ukraine. It was the first department in Ukraine to master the technology of powerful
hydraulic fracturing under pressure of up
to 100 MPa and pumping a fixative with
the concentration of 100-400 kg/m3.

Начальник управління – почесний працівник ВАТ «Укрнафта» Вівчарчин Михайло Іванович. 1974 р. закінчив Львівський політехнічний інститут, за спеціальністю
«електропривід та автоматизація промислових установок». 2001 р. закінчив ІФІНГ,
спеціальність «буріння нафтових та газових свердловин». Предмет діяльності тампонажного управління – кріплення свердловин у бурінні; освоєння свердловин;
інтенсифікація видобутку нафти та газу; підземний ремонт свердловин колтюбінговою установкою.
Управління входить до складу ВАТ «Укрнафта». Створене 1970 р., до складу
управління входять: Долинський цех кріплення свердловин та гідророзриву пластів, Надвірнянська дільниця кріплення свердловин, Бориславська дільниця кріплення свердловин, лабораторії тампонажних розчинів, спеціалізована бригада
колтюбінгової установки підземного ремонту свердловин. Управління проводить
роботи в 7-ми областях України: Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Харківській.
Колектив управління завжди відзначався високим рівнем організації виробництва. На підприємстві постійно йде робота щодо впровадження новітніх досягнень
науково-технічного прогресу, передового зарубіжного досвіду. 1996 р. вперше в
Україні освоєно обладнання і технологію проведення потужного гідравлічного
розриву пласта (ПГРП) тиском до 100 МПа і запомповуванням закріплювача тріщин
концентрацією 100-400 кг/м3. 1982-1993 рр. управління виконувало роботи вахтово-експедиційним методом по кріпленню свердловин в районах Західного Сибіру.
1986 р. працівники тампонажного колективу в числі перших ступили на четвертий
енергоблок Чoрнобильської АЕС для ліквідації наслідків аварії. Було задіяно 29 одиниць техніки та 190 працівників, які виконували роботи по цементуванню площадки під реактором та охолодження реактора рідким азотом.

Проведення гідравлічного розриву пласта
Conducting hydraulic fracturing work
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Підземний ремонт свердловини колтюбінговою установкою
Underground repair of a well by a coiled tubing unit

Державне акціонерне товариство

УКРСПЕЦТРАНСГАЗ
77503, Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Промислова, 3
тел.: (03477) 2-53-10, факс. (03477) 2-53-11
www.ustg.com.ua; e-mail: trgaz@ustg.com.ua
State Joint Stock Company

Ukrspetstransgaz
3, Promyslova str., Dolyna, Ivano-Frankivsk region, 77503
tel.: +38 (03477) 2-53-10, fax.: +38 (03477) 2-53-11
www.ustg.com.ua, e-mail: trgaz@ustg.com.ua
Вовків Тарас Богданович –
голова правління
ДАТ «Укрспецтрансгаз»
Vovkiv Taras Bohdanovych –
chairman of the board of directors
of the SJSC «Ukrspetstransgaz»

The main activities of «Ukrspetstransgaz» are: provision of the liquefied petroleum gases in the company’s own
tank-cars from manufacturers to consumers in our country and abroad and repair and maintenance of specialized gas
tank-cars.
«Ukrspetstransgaz» has 7 operational stations for the shipment of liquefied
gas from manufacturers of Ukraine and
the repair and testing base in Dolyna.
The latter allows making periodical repairs, maintenance, technical certification, serving the company’s specialized
railway tank-cars. The number of employees is 172 persons.

Керівник підприємства – Вовків Тарас Богданович, закінчив Івано-Франківський
інститут «Нафти і газу», спеціальність «Автоматика і телемеханіка» за кваліфікацією
інженер-електрик, згодом закінчив Українську державну академію залізничного
транспорту, отримав повну вищу освіту, спеціальність «Організація перевезень
і управління на транспорті (залізничний транспорт)» за кваліфікацією інженера з
організації перевезень і управління на залізничному транспорті. Нагороджений
Почесною грамотою НАК «Нафтогаз України», Почесною відзнакою НАК «Нафтогаз
України» ІІІ ступеня, грамотою Мінпаливенерго.
Історія створення підприємства сягає січня 1964 р., коли було створено Долинський товарно-транспортний пункт для транспортування скрапленого вуглеводневого газу, що вироблявся Долинським газопереробним заводом, згодом він
реформувався в фірму «Укртрансгаз», на базі якої з 1998 р. діє ДАТ «Укрспецтрансгаз» – спеціалізоване підприємство, основні види діяльності якого - надання послуг
з перевезення скраплених вуглеводневих газів власними вагоно-цистернами від
заводів-виробників до споживачів на теренах нашої країни та за кордоном, ремонт
та технічне обслуговування спеціалізованих газових залізничних вагоно-цистерн.
У структурі працює 7 експлуатаційних дільниць по відвантаженню скраплених
газів з заводів-виробників України та ремонтно-випробувальна база в м. Долина,
кількість працюючих – 172 чол., що забезпечує надійну та безпечну експлуатацію залізничних вагоно-цистерн. Проведення періодичних видів ремонтів, технічне опосвідчення, обслуговування власних спеціалізованих газових залізничних вагонівцистерн здійснюється на власній ремонтно-випробувальній базі в м. Долина, яка
дозволяє здійснювати всі види ремонтів та випробувань обов’язкових і необхідних
в процесі експлуатації.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ
м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 20
тел.: (0342) 77-74-76

Public Joint Stock Company

Ivano-FrankivskGas
20, Lenkavsky str., Ivano-Frankivsk
tel.: +38 (0342) 77-74-76
Поп’юк Богдан Степанович –
голова правління
ПАТ «Івано-Франківськгаз»
Popyuk Bohdan Stepanovych –
chairman of the board of directors of
РJSC «Ivano-FrankivskGas»
The company transports and supplies
natural gas to consumers in 13 districts
of the region, 14 cities, 20 towns, and 546
villages, and provides heating to 368 028
apartments.
The company serves 14 523,6 km of
natural gas pipelines, 9 485,8 km of which
are on balance, 10 112,1 km of steel pipelines, 4 411,5 km. of polyethylene pipelines, 1 019 gas regulatory points (GRP),
786 of them are on the balance, 2088 GRP
of a cabinet type, 1 410 of them are on
the balance, 58 188 house gas pressure
regulators, and 1 093 cathodic protection
stations. Recently, the company gained
168,2 km of distributing pipelines; 7 506
apartments were supplied with gas, and
2 636 building gas pressure regulators
were installed.
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Голова правління ПАТ «Івано-Франківськгаз» – Богдан Степанович Поп’юк закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури за спеціальністю «теплогазопостачання, вентиляція і охорона природного повітряного басейну».
Пройшов усі щаблі газового господарства від майстра, диспетчера, головного інженера до голови правління. Працював у ВАТ «Чернівцігаз», «Житомиргаз»,
«Техногаз-П» м. Вінниця, «Миколаївгаз». Очолював ВАТ «Запоріжгаз», з 2010 р. – ПАТ
«Івано-Франківськгаз». Одружений, виховує сина та доньку.
ПАТ «Івано-Франківськгаз» забезпечує транспортування та постачання природного
газу до споживачів 13-ти районів області. Природним газом користуються 14 міст, 20
селищ , 546 сіл області, забезпечується технічне обслуговування 368 028 квартир. На обслуговуванні перебувають 14 523,6 км газопроводів природного газу, з них на балансі –
9 485,8 км, загальна протяжність сталевих газопроводів 10 112,1 км, протяжність поліетиленових газопроводів – 4 411,5 км, газорегуляторних пунктів (ГРП) – 1 019 шт., з них на
балансі – 786 шт., ГРП шафового типу (ШРП) – 2 088 шт., з них на балансі – 1 410 шт., будинкових регуляторів тиску газу (БРТГ) – 58 188 шт., станцій катодного захисту (СКЗ) – 1 093 шт.
Кількість введених в експлуатацію газових об’єктів та обладнання зростає, прибуло
розподільчих газопроводів 168,2 км, газифіковано 7 506 квартир, встановлено 2 636
шт. будинкових регуляторів тиску газу. Проводиться комплексне приладне обстеження
(КПО), щороку – комплексне приладне обстеження біля 2 700 км підземних газопроводів та обстеження біля 250 тис. шт. наземних з’єднань, 2010 р. проведено КПО 2 782,44
км газопроводів та обстежено 46 4934 шт. наземних з’єднань. У кожному управлінні
створена спеціальна бригада з КПО, оснащена приладами для всього комплексу робіт.
Підприємство належить до флагманів промисловості Прикарпаття, є бюджетонаповнюючим підприємством області, яке дорожить своєю історією та впевнено
крокує у майбутнє.

Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина

Приватне підприємство
Науково-технічна фірма

БІЛЕКС
76000 м. Івано-Франківськ, вул. Джохара Дудаєва, 31А
тел./факс: (0342) 50-58-92, 75-03-86
e-mail: bileks@i.ua, mbileckij@gmail.com
Private Enterprise
Scientific and Technical Firm

Bileks
31A, Dzhohar Dudayev str., Ivano-Frankivsk, 76000
tel./fax: +38 (0342) 50-58-92, 75-03-86
e-mail: bileks@i.ua, mbileckij@gmail.com
Білецький Михайло Семенович –
директор ПП НТФ «Білекс»,
ТОВ «Зелена хвиля-Білекс»
Beletsky Mykhaylo Semenovych –
director of PE STF «Bileks»,
Ltd Company «Zelena Hvylia-Bileks»
The firm leases 4 590 m2 of warehouses
and office space, manufactures and processes agricultural products, performs laboratory analysis of grain products’ quality, produces flour and cereals, provides
services to the population, the harvest
collection services by combine «Forschritt
E-516». Also, it produces spare parts for
the drilling equipment of the oil and gas
industry; exports oil equipment, machinery, and spare parts for drilling rigs to the
republics of Turkmenistan and Belarus. At
the firm’s disposal is an accredited measuring laboratory for diagnosis of vehicles
in Kolomyya, accredited unit of mobile
measurement laboratory providing services in the Rohatyn, Horodenka, Kolomyya districts, and Ivano-Frankivsk, the only
laboratory of this kind in Western Ukraine.

Директор ПП НТФ «Білекс» та ТОВ «Зелена хвиля-Білекс» – Михайло Семенович
Білецький, професійний гірничий інженер, ветеран праці, власник ряду раціоналізаторських пропозицій, авторських прав. Закінчив ІФІНГ за спеціальністю «Буріння
нафтових і газових свердловин», міжнародний інститут «Кроскарентс» (США) за спеціальністю «Фермерське господарство і агробізнес США». Засновник ТОВ ВКФ «Петрос», ТОВ «Клінкер» ЛТД, ТОВ «Зелена хвиля-Білекс», ПП НТФ «Білекс», член ділової
ради ГУАМ, член асоціації ветеранів та пенсіонерів ДАІ «Зелена хвиля».
ПП НТФ «Білекс» має приміщення площею 4 590 м.2, здає в оренду складські та
офісні приміщення, займається виробництвом, переробкою сільськогосподарської
продукції, лабораторним аналізом якості зернових, продукції з них. Переробний цех
виготовляє борошно, крупи, надає послуги населенню, розташований в Єзуполі Тисменицького р-ну. Підприємством також надаються послуги збирання зернових комбайнами «Forschritt E-516». Виготовляються запасні частини до бурового обладнання
нафтогазової галузі, 1998-2005 рр. здійснювались поставки нафтового обладнання,
механізмів та запчастин до бурових установок в республіки Туркменістан та Білорусь.
Акредитована та діє вимірювальна лабораторія діагностики транспортних засобів
у м. Коломиї, на завершенні акредитація єдиної в західній Україні пересувної вимірювальної лабораторії на базі автомобіля ГАЗ-32213, яка обслуговуватиме Рогатинський,
Городенківський, Коломийський р-ни та м. Івано-Франківськ. Лабораторії перевіряють технічний стан всіх типів транспортних засобів. Проводиться комісійний продаж автомобілів, мотоциклів, мопедів, здійснюється благодійна діяльність, надається
фінансова допомога монастирю Манявський Скит, притулку для сиріт і знедолених у
с. Горохолино, асоціації ветеранів та пенсіонерів ДАІ Івано-Франківської області.
ПП НТФ «Білекс» є членoм торгово-промислової палати України.

Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Державне міське підприємство

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО
м. Івано-Франківськ
вул. Б. Хмельницького, 59А
тел./факс: (0342) 50-24-81, 6-35-11
www.tke.if.ua, e-mail: vtv@tke.if.ua
State Municipal Enterprise

Ivano-Frankivskteplokomunenergo
59А, Khmelnytskyy str., Ivano-Frankivsk
tel./fax: +38 (0342) 50-24-81, 6-35-11
www.tke.if.ua, e-mail: vtv@tke.if.ua
Гайда Руслан Дмитрович –
керівник ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»
Hayda Ruslan Dmytrovych –
head of the company
SME «Ivano-Frankivskteplocomunenergo»

The enterprise is a well developed
technological company with 930 highly
qualified professionals who conduct the
commissioning and installation of technological equipment, calibration and
repair, followed by the testing of heat
measuring equipment, testing of cold
and hot water meters, thermometers
and pressure gauges of all types.
The company and the European Bank
for Reconstruction and Development
signed a credit agreement for the reconstruction and improvement of heat
supply. In 2009, the company launched

Керівник підприємства – Гайда Руслан Дмитрович, працює на підприємстві з
травня 2011 р., закінчив Львівський університет ім. Івана Франка.
ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» починає свою історію з 1 лютого
1966 р., коли на базі 19 дрібних котелень загальною встановленою потужністю 24
Гкал/год. та протяжністю теплових мереж 14,8 км було утворено об’єднання квартальних котелень м. Івано-Франківська. На даний час це підприємство з високотехнологічним виробництвом теплової енергії, на якому працює 930 спеціалістів
високої кваліфікації, здатних провести докорінну реконструкцію і модернізацію
системи теплопостачання м. Івано-Франківська, яка б відповідала вимогам споживачів.
Поряд з цим фахівці підприємства можуть проводити пуско-налагоджувальні
роботи та монтаж технологічного устаткування по замовленнях підприємств, калібрування та ремонт з наступною повіркою приладів обліку теплової енергії, холодного і гарячого водопостачання, термометрів та манометрів всіх типів.
Пріоритетним напрямком розвитку підприємства завжди була робота щодо
зменшення залежності від зовнішніх постачальників енергоресурсів. У вересні
2004 р. було введено в експлуатацію першу в Івано-Франківській області когенераційну установку фірми «Caterpillar» на базі газопоршневого двигуна G3516TA електричною потужністю 1 МВт (1,2 МВт теплової потужності) в котельні по вул. Федьковича, 91 А, яка забезпечила цілодобово гарячою водою обласну клінічну лікарню.
Підприємство активно проводить діяльність з реконструкції, модернізації мереж та енергозбереження. 2008 р. встановлено когенераційну установку електричною потужністю 1,4 МВт (1,7 МВт теплової потужності) на базі газопоршневого

Котельня, с. Крихівці, що працює на біопаливі
Boiler house in Krykhivtsi village, which works on biofuel
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Котли типу КСВ (63 котельно-зварювального заводу)
Boilers of KCB type (boiler-welding plant 63)

двигуна G3520B фірми «Caterpillar» в котельні по вул. Індустріальна, 34 А. Її експлуатація поряд із виробництвом електроенергії покращила подачу гарячої води споживачам центральної частини міста.
Наступним етапом впровадження новітніх технологій стало застосування котлів,
які працюють на біопаливі. Першою котельнею, на якій встановили водогрійний котел потужністю 250 кВт, що працює на тирсі з деревини, стала котельня у с. Крихівці
Івано-Франківської міської ради, яка забезпечує теплом місцеву середню школу.
Наступним проектом стало впровадження двох водогрійних котлів сумарною тепловою потужністю 3,4 МВт в котельні по вул. Юності, 11.
У лютому 2009 р. між ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та Європейським банком реконструкції та розвитку була підписана кредитна угода на реконструкцію та модернізацію системи теплопостачання м. Івано-Франківська. 9 лютого
2009 р. Президент України В. Ющенко прийняв участь у запуску котельні потужністю 3,4 МВт, яка обслуговує в місті мікрорайон «Юність» і працює на альтернативному паливі. На той час ця котельня була єдиним в Україні об’єктом, який забезпечував тепловою енергією увесь житловий мікрорайон, використовуючи місцеві
альтернативні джерела енергії – лісосічні відходи від рубок при догляді за лісом та
відходи деревообробних виробництв (тирса, стружка, горбилі, рейки). Введення в
дію такої котельні дозволило щороку економити 974,2 тис. грн. за рахунок заміни
природного газу на використання відходів деревини. В цьому ж році встановлено
когенераційну установку електричною потужністю 1 МВт (1,3 МВт теплової потужності) на базі двох газопоршневих двигунів ДвГА-500-1 української фірми ВАТ «Первомайськдизельмаш» у котельні по вул. Симоненка, 3. Впровадження цієї установки
повинно забезпечити підприємство майже на 100 % електричною енергією власного виробництва. Собівартість виробленої електричної енергії когенераційними
установками значно нижча від ціни, за якою підприємство закуповує енергію зовні.
2009 р. вдалося призупинити зростання заборгованості населення за отримані
послуги, здійснено низку заходів щодо забезпечення стабільної роботи теплового
господарства та покращенню теплопостачання всіх категорій споживачів.
5 жовтня 2010 р. чергова сесія Івано-Франківської міської ради затвердила нову
схему теплопостачання міста на 2011-2020 рр. Схему розробили працівники ТОВ
«ЕСКО-ЦЕНТР» (м. Київ). У рекомендаціях – встановлення автоматизованих індивідуальних теплових пунктів з місцевим приготуванням гарячого водопостачання в
будівлях споживачів, заміна теплових мереж з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів, реконструкція кількох котелень міста з переведенням
їх на використання відновлювальних видів палива. Також схема передбачає встановлення теплових насосів, електрокотлів та сонячних колекторів, оптимальне поєднання централізованих та автономних систем теплопостачання.
Успішна робота підприєсмтва, як одного з кращих у галузі комунальної теплоенергетики України неодноразово відмічена впродовж останнього десятиліття нагородами Міністерства житлово-комунального господарства України та міжнародних
громадських організацій.

Резервні водогрійні котли на газовому паливі
Backup water-heating boilers working on gas

a boiler-house with a capacity of 3,4
MW, which serves the «Yunist» neighborhood and works on alternative fuels,
such as forestry waste (sawdust, chips,
slab, and rails), saving 974 200 hryvnyas
annually by replacing natural gas. In the
same year, the company established a
cogeneration unit with electric power
of 1 MW (1,3 MW thermal power) on the
basis of two piston engines DvHA-500-1
by the Ukrainian company JSC «Pervomaiskdyzelmash» in the boiler-house
at 3, Symonenka street. It provides the
company with almost 100 % of the required electric power, which cost is
much cheaper than the purchased energy.

Котельний транспортер біопалива, вул. Юності, 11
Boiler biofuel transporter; 11, Yunosti str.
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Товариство з обмеженою відповідальністю

ІНТЕЛКОМ

Приватне підприємство

ТЕХНОКОМП

Товариство з обмеженою відповідальністю

ДАНЕЯ

76002, м. Івано-Франківськ, вул. Микитинецька, 7А
тел.: (0342) 50-35-85, тел./факс: (0342) 55-96-04, 72-32-09
www.intelkom.net.ua, e-mail:inter@utel.net.ua, daneya@inbox.ru

Ltd Сompany

Intelkom

Private Enterprise

Tekhnokomp

Ltd Company

Daneya

7А, Mykytynetska str., Ivano-Frankivsk, 76002
tel.: +38 (0342) 50-35-85, fax: +38 (0342) 55-96-04, 72-32-09
www. intelkom.net.ua, e-mail: inter@utel.net.ua, daneya@inbox.ru

Окрепкий Володимир Ярославович –
директор компаній ТОВ «Інтелком»,
ПП «Технокомп», ТОВ «Данея»
Okrepkyy Volodymyr Yaroslavovуch –
director of Ltd Сompany «Intelkom»,
PE «Tekhnokomp» and Ltd «Daneya»
Ltd company «Daneya» specializes
in manufacturing moulds for moulding
plastic products, stamps, and hardware
and using them to then manufacture
plastic and metal products. It provides
all types of parts processing (electroerosion, profile grinding, milling, jigging, turning works of high complexity,
electric spark cutting and work in the
processing centres). At the company’s
disposal there is the equipment of the
leading firms of Germany, Switzerland,
and Japan, processing centres of the
company «HAAS» (USA) 2010, which
meets the highest international standards in metalworking.
Ltd «Intelkom» under TM «TekhnoK»
produces children’s toys, which meet

136
136

Окрепкий Володимир Ярославович – директор підприємств: ТОВ «Данея», ПП
«Технокомп» та ТОВ «Інтелком».
Закінчив ІФІНГ за спеціальністю інженер-механік. Розпочав свою кар’єру на
івано-франківському заводі «Родон», де пройшов шлях від майстра до керівника
інструментального виробництва.
Колектив ТОВ «Данея» сформований з кращих спеціалістів провідних інструментальних виробництв міста. Мета – створення потужної команди фахівців, заповнення існуючої значної потреби в висококваліфікованій металообробці. Основними
напрямками діяльності фірми є виробництво пресформ для лиття пластмасових виробів, штампів, металоконструкцій та виготовлення з них пластмасових і металевих
виробів. Якісна робота, високий професійний рівень, впровадження у виробництво
новітніх технологій – головні критерії, які стали кредом фірми. Сьогодні в команді
працюють висококваліфіковані фахівці, що охоплюють усі види механічної обробки деталей (електроерозія, профільне шліфування, фрезерні, координатні, токарні
роботи високої складкості, електро-іскрова вирізка та робота на оброблювальних
центрах). Oбладнання «Данеї» провідних фірм Німеччини, Швейцарії, Японії. Особливою гордістю колективу є оброблювальні центри відомої фірми «HAAS» (США)
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випуску 2010 р., на сьогоднішній день вони відповідають найвищим світовим стандартам в галузі металообробки.
2000 р. Володимир Окрепкий обє’днює зусилля ТОВ «Данеї» та ПП «Технокомп»
(якому належала ідея виробництва дитячих іграшок) і створює з партнерами Віктором Швецем і Тарасом Славатинським компанію «Інтелком» та бере курс на ринок
дитячих іграшок. Першою продукцією фірми були класичні кубики з українською
та російською абеткою, що стало проривом на ринку іграшок України, який на той
момент був зайнятий імпортною продукцією сумнівної якості. Ці вироби визначили
головні принципи роботи фірми – створення дитячої іграшки, яка відповідає усім
вимогам стандартів якості й безпеки.
2002 р. компанія «Інтелком» створює власну торгову марку «ТехноК». 2003 р.
виходить перший каталог виробів фірми, який налічував 40 найменувань дитячої
іграшки. 2004 р. у Першому Національному конкурсі «Краща іграшка 2004 р.» компанія отримує 3-тє місце, а уже 2005 р. – стає лауретом Першої премії і попадає в
десятку найбільших виробників дитячої іграшки в Україні. Продукція починає експортуватись на ринки Росії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Якість стає одним
із принципів діяльності фірми. Продукція компанії сертифіковується згідно вимог
санітарних правил і норм, затверджується Міжвідомчо-технічною радою з іграшок
і навчально-ігрових посібників при Міністерстві освіти та науки України. Фірма продовжує інтенсивно розвиватись, збільшуючи ассортимент та номенклатуру товарів.
Щорічне зростання обсягів виробництва і продажу сягають 20-30 %, зростає і кількість робочих місць.
2007 р. фірма «Інтелком» стає переможцем регіонального конкурсу «100 кращих товарів України» в номінації «Промислові товари України». З розвитком сітки
великих супермаркетів в Україні («Метро», «Велика кишеня», «Ашан») підприємство нарощує поставки товару власного виробництва у ці мережі і вже 2009 р. ПП
«Технокомп» отримує диплом в номінації «Найкращий партнер «Метро» 2009 р.».
У конкурсі «Тріумф 2009» (м. Івано-Франківськ) Володимир Окрепкий стає переможцем в номінації «Керівник-реформатор 2009 р.» ТМ «ТЕХНОК» – неодноразовий
переможець конкурсів «Краща іграшка року України» в різних номінаціях, лауреат
всеукраїнського конкурсу якості продукції. Сьогодні компанія нараховує майже 250
працівників. Обличчям фірми є свій дизайнерсько-конструкторський відділ, що займається розробкою, проектуванням і моделювання дитячих виробів, які створювати без душі неможливо, адже ця робота орієнтована на найдорожче – дітей. Номенклатура товарів складає близько 200 найменувань, 2010 р. підприємство ввійшло в
трійку найбільших виробників дитячої іграшки України.
Івано-Франківськ має пишатися тим, що тут є такий виробник, який працює
успішно та стабільно, відомий далеко за межами міста і країни, робить одну із гуманних справ – виробляє дитячу іграшку, яка зігріта теплом виробників і визначальним
в своєму бізнесі вважає ставлення людини до своєї справи, бо тут не можна бути
відокремленим від тих, на кого орієнтована твоя діяльність – від дітей.

international standards of quality and
safety. PE «TekhnoK» deals with the sale
and export of toys to Russia, Slovakia,
Hungary, and Moldova. The company
has a certificate of accordance with the
sanitary regulations on toys and educational games adopted by the Interinstitutional Technical Council at the Ministry of Education and Science of Ukraine.
Every year, production and sales increase up to 20-30 %. There are about
250 professionals working at company’s
staff. The design department develops,
designs and patterns children’s products. The list of goods includes 200
items. The company supplies its products to «Metro», «Velyka kyshenya», and
«Auchan» supermarkets. In 2009, it was
rewarded with the diploma «Best Partner of Metro». It took third place in the
national contest «Best Toy – 2004» and
in 2005, it came first. In 2007, the company was the winner of «100 Best Goods
of Ukraine» in the nomination «Industrial Goods of Ukraine».
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Товариство з обмеженою відповідальністю

МІКРОЛ
76495, м. Івано-Франківськ, вул. Автоливмашівська, 5
тел.: (0342) 50-27-01, факс: (0342) 50-27-05
www.microl.ua, e-mail: microl@microl.ua
Ltd Company

MICROL
5, Avtolyvmashivska str., Ivano-Frankivsk, 76495
tel.: +38 (0342) 50-27-01, fax.: +38 (0342) 50-27-05
www.microl.ua, e-mail: microl@microl.ua
Демчина Богдан Степанович –
директор ТОВ «МІКРОЛ»
Demchyna Bohdan Stepanovych –
director of the Ltd company «MIKROL»

The company is a leading manufacturer of industrial automation devices in
Ukraine.
The list of mass production includes
more than 120 different devices: PLCcontrollers, PID-controllers, indicators,
rationing converters, power suppliers,
etc. In addition to this, the company
develops software products, including –
SCADA System Visual Intellect.
The company’s products reflect the
demand for modern technologies and
their application in automation devices
developing and manufacturing.
«We are trying to make the world
more reliable and simple by all means»
is the slogan of the company.

Щит АСУ «Арселор Міттал Кривий Ріг»
Оre dressing plant at «Arcelor Mittal Kryvyi Rih»
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Століття інформаційних технологій накладає свій відбиток на життя. Льюїс Керрол був правий: «... тут доводиться бігти зі всіх ніг, щоб тільки залишитися на тому ж
місці...». Адже ми, як у казці, живемо в Країні Чудес, де кожен день щось змінюється.
Але хочеться і все встигнути, йти в ногу з часом і, з іншого боку, жити в стабільності.
Сучасні технології вже давно добралися до систем управління технологічними
процесами. Саме тут, у промислових умовах виробництва, дуже точно відслідковується тенденція застосування все більш досконаліших засобів контролю і управління, які, з одного боку, забезпечують надійність функціонування, а з іншого – надають
щось нове, підвищують загальний рівень системи (АСУТП).
Слід зазначити, що постійне зростання оптимізації технологічних процесів вимагає і нових ідей, нових засобів вимірювання та нових технологій. Саме для втілення
цих ідей в життя 1991 р. було створено ТОВ «МІКРОЛ».
На сьогоднішній день підприємство «МІКРОЛ» – це провідний виробник засобів
промислової автоматизації на Україні. Номенклатура серійного виробництва нараховує більше 120 різних приладів: мікропроцесорні контролери, регулятори, індикатори, нормуючі перетворювачі, блоки живлення та ін. Підприємство займається
розробкою програмних продуктів, серед яких – SCADA система Visual Intellect.
Продукція підприємства – це новий погляд на світ сучасних технологій та їх застосування в розробці і виробництві засобів автоматизації. Цей світ «Мікрол» всіма
силами намагається зробити більш надійним і простим.

Висока якість,
Використання
Продукція
підкріплена
електронних ком- занесена до
п’ятирічною понентів провідних Державного
гарантією
світових виробників
реєстру

Широкий
температурній
режим роботи

Автоматизація підприємств широкого спектру галузей
Automation of enterprises from wide range of fields
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Повний комплекс
безкоштовних
послуг з тех.
підтримки

Державне підприємство
Виробниче об’єднання

КАРПАТИ
76008, Україна, м. Івано-Франківськ
вул. Галицька, 201
тел.: (0342) 57-10-08
e-mail: vokarpaty@ukr.net

State Enterprise
Production Association

Karpaty
201, Halytska str, Ivano-Frankivsk, 76008
tel.: +38 (0342) 57-10-08
е-mail: vokarpaty@ukr.net
Втерковський Дмитро Дмитрович –
генеральний директор
ДП ВО «Карпати»
Vterkovskyy Dmytro Dmytrovych–
managing director of SE РА «Karpaty»
The enterprise occupies an area of
83 398 m2 (including the main production
area – 31 027 m2 and the auxiliary area –
52 371 m2). It manufactures cables and
wires, electronic components, energy saving boilers running on solid fuels, metal
constructions, furniture, forged products,
FM receivers, speakers, tools for rural
mechanization, and products for leisure.
The company produced a sample of a
double contour helio-electrical energysaving system. The staff consists of 400
employees. 90 % of products are sold
for export and their range is expanding.
Production is certificated according to
the international quality system EN ISO
9001:2000 and is confirmed annually. In
2010, the company started production
of light emitting diodes for the lighting
of highways in the A and B categories.

2004 р. очолив ДП ВО «Карпати» – Втерковський Дмитро Дмитрович. Закінчив
ІФІНГ за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та
інструменти». Пройшов трудовий шлях від робітника до директора. Нагороджений
Орденом «Знак пошани», відзначений грамотами Державного комітету і Міністерства
промислової політики України. Указом Президента України 2009 р. йому присвоєно
почесне звання «Заслужений працівник промисловості України».
ВО «Карпати» засноване 1977 р. як підприємство ВПК для виготовлення спецтехніки МО СРСР. Загальна виробнича площа складає 83 398 м2 ( в т.ч. площа споруд
основного виробництва – 31 027 м2, допоміжного – 52 371 м2). Об’єднання підпорядковане міністерству промполітики України.
Здійснено капремонт і реконструкцію цехів, освоєно нові вироби, кабельно-провідникову продукцію, електронні компоненти. 2009 р. підготовлено виробництво
енергозберігаючих котлів на твердому паливі, виготовлено промисловий взірець
двоконтурної енергозберігаючої геліоелектричної системи ГВП. Розпочато виробництво металопластикових конструкцій, корпусних меблів, кованих виробів. Створено
нові робочі місця, на підприємстві працює понад 400 робітників. Збільшився обсяг
продукції, 90 % якої реалізовується на експорт при розширенні номенклатури.
Впроваджена висока культура виробництва та якості продукції. 2008 р. виробництво кабельно-провідникових виробів атестоване за міжнародною системою
якості ISO 9001:2000, відповідність щорічно підтверджується.
2010 р. освоєно виробництво світильників на світлодіодах для освітлення магістральних доріг категорій А, В, громадських, виробничих приміщень, чергового,
аварійного освітлення у ЖКГ, сільської місцевості, до робіт залучені фахівці Київського НДІ інноваційних технологій і енергозбереження в енергетиці.
Проведено модернізацію КХВ приймачів, акустичних систем, виготовлено взірці
засобів сільської механізації, виробів для активного відпочинку.
Збільшується обсяг надання послуг і номенклатура виробів.
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Відкрите акціонерне товариство

ІНДУКТОР
76009, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15
тел.: (03422) 6-47-17, факс: (03422) 6-45-85
www.induktor-indigo.com.ua, e-mail: induktor@list.ru
Open Joint Stock Company

Inductor
15, Maksymovych str., Ivano-Frankivsk, 76009
tel.: +38 (03422) 6-47-17, tel./fax: +38 (03422) 6-45-85
www.induktor-indigo.com.ua, e-mail: induktor@list.ru
Волошинюк Ігор Михайлович –
генеральний директор
ВАТ «Індуктор»
Voloshynyuk Igor Mykhaylovych –
managing director of OISC «Inductor»
«Inductor» mastered the technology
of infrared heating systems, which allowed it to take up a dominant position in
the market for these technologies, production of infrared cameras for drying
wood, a conveyor dryer for pellets (grains
of peat, wood, agricultural waste and various renewable raw material). The company pays great attention to the development of advanced energy-saving technologies.
The main activities are: production of
domestic power transformers, stamped
metal products, moulding of plastics;
tool production (moulds and dies), and
customized and specialized equipment.
The company has a subsidiary enterprise
and 3 branches, located mainly in main
manufacture of Ivano-Frankivsk.

Генеральний директор підприємства Волошинюк Ігор Михайлович. Народився
4.11.1962 р. у м. Коломиї. 1989-2003 рр. навчався в Косівському технікумі народних
художніх промислів. Закінчив ПНЗ «Інститут підприємництва та перспективних технологій» при Національному університеті «Львівська політехніка», Тернопільську
академію народного господарства за спеціальністю «Економіка і підприємництво/
Фінанси». 2001-2005 рр. очолював наглядову раду ВАТ «Індуктор», а з 2005 р. – керівник ВАТ «Індуктор».
Відкрите акціонерне товариство «Індуктор» засновано відповідно за рішенням Міністерства машинобудування військово-промислового комплексу та конверсії України від 30.05.1994 р. № 806 шляхом перетворення державного підприємства – заводу
«Індуктор» (1969 р. створення) у ВАТ, відповідно до Указу Президента України «Про
корпоратизацію підприємств від 15.05.1993 р.
Основні виробничі напрямки BАТ «Індуктор»: виробництво побутових трансформаторів живлення; штамповка виробів з металу; пресування пластмаси; інструментальне виробництво (прес-форми та штампи); нестандартне та спеціалізоване
обладнання.
На сьогоднішній день підприємством освоєна технологія інфрачервоних систем
обігріву, що надає можливість зайняти підприємству домінуюче становище на ринку цих технологій, окрім того освоїти виробництво сушильних ІФЧ камер для деревини, конвеєрних сушок для пеллєтів (гранул з торфу, дерева, відходів сільського
господарства та різноманітної відновлювальної сировини).
Велику увагу керівництво приділяє розвитку сучасних енергозберігаючих технологій. До складу BАТ «Індуктор» входить дочірнє підприємство та три філії, які
розміщені на основному виробництві в м. Івано-Франківську.

Виставковий зал підприємства
Exhibition hall of the enterprise
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Взірці продукції
Product samples

Відкрите акціонерне товариство

ПРЕСМАШ
76495, м. Івано-Франківськ, вул. Автоливмашівська, 1
тел.: (0342) 78-74-31, 78-74-94, 50-44-77
www.presmash.if.ua; e-mail: presmash@ivf.ukrpack.net
Open Joint Stock Company

PRESMASH
1, Avtolyvmashivska str., Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76495
tel. : +38 (0342) 78-74-31, 78-74-94, 50-44-77
www.presmash.if.ua, e-mail: presmash@ivf.ukrpack.net
Пукіш Богдан Степанович –
голова правління ВАТ «ПРЕСМАШ»

The company specializes in the design, manufacture and repair of mechanical presses with the capacity of
250 to 4000 kN, of open and closed
types, of a simple double action, intended for various operations of cold stamping. The first press was manufactured
in 1978; within 30 years work, almost
9000 presses have been distributed,
500 of which were exported to Austria,
England, France, Finland, Italy, Holland,
Sweden, Canada, USA, and Argentina.
Briquetting machines of the models
B-80 and MB-01 are also produced, designed for the production of fuel in the
form of cylindrical or square briquettes,
and compressed without adhesive, suitable for burning in all types of stoves.

Відкрите акціонерне товариство «ПРЕСМАШ» розміщене в мальовничому регіоні України – Прикарпатті, у м. Івано-Франківську, яке розташоване на південному
заході України на відстані 150-300 км від кордонів Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини.
ВАТ «ПРЕСМАШ» спеціалізується на проектуванні, виготовленні і ремонті механічних пресів зусиллям від 250 до 4000 кН відкритого і закритого типів, простої подвійної дії, призначені для різноманітних операцій холодної штамповки. Перший
прес був виготовлений в 1978 році, за 30 років роботи реалізовано майже 9 тисяч
пресів, з них біля 500 штук експортовано в Австрію, Англію, Францію, Фінляндію,
Італію, Голландію, Швецію, Канаду, США, Аргентину тощо.
Крім пресів, на підприємстві виготовляються брикетувальні машини моделей
В-80 і МБ-01, призначені для отримання палива у вигляді циліндричних або квадратних брикетів, спресованих без склеювальних речовин і придатних для спалювання у печах всіх типів.
Сировиною для брикетів є біомаса із тирси, лузги соняшникового насіння, а також подрібнених відходів рослинного походження та деревообробки: соломи, бадилля квасолі, відходів переробки льону та ін.
Виготовляються каркаси сонячних батарей моделі МКСБ-6.0, які являють собою
зварну металоконструкцію, що обертається, масою 6 тонн та габаритами 21х11х 8
метрів. ВАТ «ПРЕСМАШ» здійснює модернізацію застарілих моделей пресів, відновлює їх механічну та електричну частину.
Обладнання ВАТ «ПРЕСМАШ» – це вирішення багатьох проблем.

Адміністративний корпус
Administrative building

Прес КГ 2132
Press KG 2132

Pukish Bohdan Stepanovych –
chairman of the board of directors
of the PJSC «PRESMASH»

Брекетувальна машина В-80
Briquetting machine V-80
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Товариство з обмеженою відповідальністю

СВІЧА
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67
тел.: (03422) 3-20-93, 3-03-30
тел./факс: (0342) 75-08-96
www.svicha.com, e-mail: svicha.ltd@gmail.com
Ltd Company

SVICHA
67, Nezalezhnosti str., Ivano-Frankivsk, 76000
tel.: +38 (03422) 3-20-93, tel./fax: +38 (0342) 75-08-96
www.svicha.com, е-mail: svicha.ltd@gmail.com
Вульчин Ігор Андрійович –
директор ТОВ «СВІЧА»
Vulchyn Igor Andriyovych –
director of the Ltd company «SVICHA»
The main activities of the company
include: the repair and restoration of
metalworking equipment, wood processing, trade of metal products, and construction. It is a market leader of manufacturing of dies, moulds, and centralizers, which are used in the oil and gas industry. It deals with commercial production of all kinds of suspended elements
for plasterboard ceilings «KHAUF». The
company also manufactures moulds,
stamps, non-standard equipment, mechanical systems (for automatic punching), elements from foam (thermoblocks, systems of different packaging,
elements of facade insulation and decoration), details from plastics: supports
for reinforcement (horizontal and vertical), electric boxes of different types,
and dowels.
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Вульчин Ігор Андрійович народився 1.01.1961р.
Закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
за фахом – інженер-механік. Працював на заводі «ПРЕСМАШ», викладав спецтехніку
у Вищому професійному училищі (ВПУ) № 921.
1.03.1993 р. було засновано ТОВ «СВІЧА», директором якого став Ігор Андрійович. Підприємство було започатковане для торгівлі металопрокатом.
1996 р. був викуплений контрольний пакет акцій інструментального заводу
«Електронастка», м. Коломия. Сьогодні фірма є потужним виробником промислового устаткування. У складі колективу фахівці, що здобули досвід на таких підприємствах Прикарпаття, як «ПРЕСМАШ», «Автоливмаш», «Агромаш» та інших. Підприємство «СВІЧА» виготовляє: прес-форми, штампи, нестандартне обладнання,
механічні комплекси (для автоматичного штампування) тощо. Основні напрямки
діяльності підприємства: ремонт та відновлення металообробного устаткування, деревообробка, торгівля металопрокатом, будівництво.
«СВІЧА» є флагманом на вітчизняному виробництві з виготовлення штампів, пресформ, виготовленні центраторів, які застосовуються при видобуванні нафти і газу.
На сьогодні освоєно виробництво всіх види підвісних елементів для гіпсокартонних стель «KHAUF». До інших видів діяльності фірми належать розробка брикетних систем для опалення (систем енергозбереження), виготовлення елементів
з пінопласту (термоблоки, системи різного упакування, елементи фасадного утеплення і оздоблення), виробництво деталей із пластмаси (підставок під арматуру
(горизонтальних і вертикальних), електрокоробок різного типу, дюбелів для кріплення пінопласту).
Товариство зацікавлене у співпраці щодо реалізації інвестиційних проектів,
просуванні на міжнародний ринок нафтопромислового обладнання центраторів
власного виробництва та виконанні робіт за окремими угодами.

Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина

Відкрите акціонерне товариство

КОЛОМИЙСЬКИЙ ЗАВОД
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
78200 м. Коломия, вул. Пушкіна, 6
тел.: (03433) 2-08-20, (050) 169-13-08
e-mail: mo-to@inbox.ru

Open Joint Stock Company

Kolomyya Plant of
Agricultural Machines
6, Pushkin str., Kolomyya, Ivano-Frankivsk, 78200
tel.: +38 (03433) 2-08-20, (050) 169-13-08
e-mail: mo-to@inbox.ru
ПЕА-1А «Карпатець» – самохідний
грейферний гідравлічний
навантажувач-екскаватор

Established in 1869, the company is
a manufacturer of loaders-excavators
for loading, excavation, and agricultural
work, in construction and in the municipal sector. The main company products
are: PEA-1A «Karpatets», a self-propelled
grabbing hydraulic loader-excavator,
PG-1A PGB-1.0A – a mounted grabbing
hydraulic loader-excavator, NHM-120,
«Karpatets-1200», a mounted (Ural, MAZ,
KrAZ) loader-manipulator (for forestry); the company has a wide range of
loaders, e.g., self-propelled, mounted
on tractors of different types, with the
capacity of 300 to 1500 kg.

Голова правління ВАТ «Коломиясільмаш» – Зарічний Ігор Феодосійович.
Підприємство веде свою діяльність з 1869 р., коли брати Біскупські відкрили в
м. Коломиї механічну майстерню та почали випускати найпростіший сільськогосподарський реманент: селянські вози, ручні соломорізки, чавунні кухонні плити.
1957 р. на заводі стали розробляти першу навантажувально-розвантажувальну
машину з гідравлічним приводом, було випущено 218 грейферних навантажувачів
ПГ-0,5. 1963 р. для Куби була розроблена конструкція спеціального грейферного
навантажувача цукрової тростини ПГ-0,5СТ. Універсальний навантажувач-екскаватор ПЕ-0,8, впроваджений у виробництво. На Московській виставці «Сучасні
сільськогосподарські машини та обладнання» 1966 р. він був визнаним кращою
машиною цього класу. 1983 р. введені потужності випуску 300 автономних навантажувачів ПЕА-1,0, випущені перші автономні навантажувачі ПЕА–1А, розроблений
проект першої черги розвитку заводу. 1984 р. було введено 18 тис. м2 площ виробничого корпусу, потужність заводу склала 5 000 навантажувачів ПЕА-1,0 та 17 тис.
навантажувачів ПЕ-0,8 Б.
1995 р. ДП завод «Коломиясільмаш» перетворено у ВАТ «Коломийський завод
сільськогосподарських машин». Завод має в доробку гаму навантажувачів: самохідних, монтованих на трактори різних типів, причіпних, навісних (вантажопідйомністю від 300 до 1 500 кг).
ВАТ «Коломиясільмаш» виробник грейферних навантажувачів, як універсальних
засобів для навантажувально-розвантажувальних, екскаваторних робіт в сільському господарстві, будівництві і комунальній сфері. Основними видами продукції є
самохідний грейферний гідравлічний навантажувач-екскаватор ПГ-1А, ПЕА-1А
«Карпатець», ПГБ-1,0 А, монтований (ЮМЗ-6, МТЗ-80/82) грейферний навантантажувач-екскаватор, НГМ-120, «Карпатець-1200 А», монтований (Урал, МАЗ, КрАЗ) навантажувач-маніпулятор (лісовий).

Лісовий навантажувач НГМ-120А
Forest loader NHM-120A

ПГБ-1.0 А, ПГ-1А, навантажувач грейферний навісний
PGB-1.0A, PG-1A, a grabbing mounted loader

PEA-1A «Karpatets» – self-propelled
grabbing hydraulic loader-excavator

Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Відокремлений підрозділ Державного територіально-галузевого
об’єднання «Львівська залізниця»

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ
ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
76001, м. Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 15
тел./факс: (3422) 2-53-13
Separate Unit of the State Association «Lviv Railway»

Ivano-Frankivsk Management
of Railway Transportation
Петрушевич Василь Петрович –
начальник ВП «Івано-Франківська
ДЗП», заступник начальника ДТГО
«Львівська залізниця»
Petrushevych Vasyl Petrovych –
director of «Ivano-Frankivsk Management
of Railway Transportation», deputy director of «Lviv Railway»
The Ivano-Frankivsk office of railway
transportation is an organizing unit,
which carries out the transportation of
passengers, cargo and mail in the region (Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, and
partly Transcarpathian regions). It also
provides services of using the railway
tracks, structures and devices; it provides an automated system of ticket
sales and reservations for the long distance trains «Express-UZ» and payments
for purchasing tickets by credit cards; it
arranges and carries out cargo loading
and unloading, customs declaration,
organizes technical support of transportation means, and has at its disposal an
emergency unit.

15, Pryvokzalna str., Ivano-Frankivsk, 76001
tel./fax.: +38 (3422) 2-53-13

Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень є організаційною ланкою
залізничного транспорту, яка здійснює перевезення пасажирів, вантажу та пошти у
регіоні (Івано-Франківська, Чернівецька області, частково – Закарпатська область).
На підприємстві працює 1 273 людини.
Підприємство надає послуги користування залізничними коліями, спорудами
та пристроями; здійснює маркетингову діяльність та рекламу транспортних послуг, забезпечує розвиток та розширення сфери транспортних послуг 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 «Експрес-УЗ» та проведення розрахунків за придбання проїзних документів через банківські платіжні картки; організовує та здійснює вантажно-розвантажувальні роботи, надає послуги щодо перестановки та
перевантаження вантажів з вагонів однієї колії у вагони іншої колії, декларування
митних вантажів; організовує забезпечення мобілізаційної готовності технічних
засобів та готовність до роботи аварійно-технічних 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.

Станція Калуш, Львівської залізниці / Станція Галич, Львівської залізниці / Станція Вадул-Сирет, Львівської залізниці
Station in Kalush of Lviv Railway / Station in Halych of Lviv Railway / Station in Vadul-Siret of Lviv Railway
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Комунальне підприємство

ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС
76008, м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 40
тел.: (0342) 58-45-68, тел./факс: (0342) 58-37-60
e-mail: dkpelek@rambler.ru

Utility Company

Elektroavtotrans

40, Troleybusna str., Ivano-Frankivsk, 76008
tel.: +38 (0342) 58-45-68, tel./fax: +38 (0342) 58-37-60
e-mail: dkpelek@rambler.ru
Яковець Леонід Іванович –
директор КП «Електроавтотранс»
Yakovets Leonid Ivanovych –
director of UC «Elektroavtotrans»
The company purchased 11 new trolleybuses from the «UMZ» company, 5
trolley buses from the «Shkoda» company
(Czech Republic), restored 5 machines,
established the park of buses and minibuses. The company is a member of the
«Programme of Improvement of Public
Transportation in Ukraine», established
by the agency of international development USAID and international development centre RTI. In 2006, the company
purchased a low-decked trolleybus, a new
generation from the domestic producer
LAZ-E183D. In 2007-2009, it purchased 4
more trolleybuses of the same company.
Every day more than 40 transport units
operate on lines, carrying about 80 thousand passengers, which is every third inhabitant of the city.

Леонід Іванович Яковець народився у Рівненській області, вчився у Харкові, закінчив Інститут інженерів комунального будівництва; за фахом – інженер-електромеханік, з 1983 р. – начальник Івано-Франківського тролейбусного управління, під
керівництвом якого був створений і розбудовувався тролейбусний рух м. ІваноФранківська.
Завдяки успішним прийнятим організаційним та технічним рішенням і за сприяння міської влади за кошти міста було закуплено 11 нових тролейбусів ЮМЗ і ще 5
тролейбусів «Шкода» після капітального ремонту з Чехії, своїми силами відновлено
5 розкомплектованих машин після кількарічного простою.
З ініціативи директора підприємство починає новий проект, який не мав прецеденту в Україні – створення в тролейбусному підприємстві ще і альтернативного парку пасажирських автобусів і мікроавтобусів. Одночасно підприємство включається в
«Програму покращення міського громадського транспорту в Україні», започатковану
Агенцією міжнародного розвитку USAID і центром міжнародного розвитку RTI.
2006 р. після вивчення ринку сучасних транспортних засобів за кошти підприємства був закуплений вітчизняний низькопольний тролейбус нового покоління
ЛАЗ- Е183Д, який в листопаді вийшов на міські маршрути. 2007-2009 рр. за кошти
державного і місцевого бюджетів містом закуплено ще 4 таких же низькопольних
тролейбуси, які тепер постійно працюють на центральних вулицях міста.
Кожного робочого дня підприємство випускає на лінію більше 40 транспортних
одиниць – тролейбусів та автобусів, які перевозять близько 80 тис. пасажирів, тобто
кожного третього мешканця Івано- Франківська.
Завдяки успішному менеджменту підприємство стабільно утримується в групі
підприємств електротранспорту з найбільш ефективним господарюванням, за що
неодноразово здобувало призові місця у всеукраїнських оглядах-конкурсах.

Сучасний тролейбус КП «Електроавтотранса» марки ЛАЗ 183Е
Modern trolleybus of UC «Elektroavtotrans» produced by LAZ 183E

Салон нового тролейбуса
Cabin of a new trolleybus
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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ЗІРНИЦЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю

КАРПАТИ ПЛЮС 2004
76011, м. Івано-Франківськ
вул. Польова, 5
тел.: (0342) 77-55-85, 77-55-88

Closed Joint Stock Company

Zirnytsya
Ltd Company

Karpaty Plus 2004
5, Polyova str., Ivano-Frankivsk, 76011
tel.: +38 (0342) 77-55-85, 77-55-88
Терешко Руслан Володимирович –
керівник підприємств ЗАТ «Зірниця»,
ТОВ « Карпати плюс 2004»

«Zirnytsya» specializes in producing
vodka in its own plant «Galicja», (which is
in Kolomyya), by means of Italian equipment built by the company’s order. The
plant capacity is 1 million bottles per
month. Liquors and tinctures will also
be produced. The company was rewarded with a Diploma «100 best goods of
Ukraine». «Karpaty plus 2004» manages
the Kalush brewery. The manufacture
has been reconstructed by the Czech and
German experts. The plant capacity is 10
million litres per year. The uniqueness of
the beer lies in the bottom fermentation
of the drink in an old underground depository, for 30 days, which saturates the
drink with a natural carbon dioxide and
makes it stronger. Only natural raw materials and ingredients are used; no preservatives or stabilizers are added.

Керівник підприємств – Руслан Володимирович Терешко. Закінчив Івано-Франківський Український вільний інститут менеджменту і бізнесу за спеціальністю «Фінанси та кредит», депутат міської ради VI демократичного скликання.
ЗАТ «Зірниця» спеціалізується на виробництві горілки на власному обладнанні
комбінату «Galicja», розташованому в м. Коломия. Виробничі потужності комбінату
укомплектовані італійським обладнанням, виготовленим по індивідуальному замовленню. Потужність комбінату складає 1 млн. пляшок в місяць при одній зміні.
Зареєстровано горілчані торгові марки: «Бандерівська», «Западенка», «Галицька
особлива», «Буль-буль». В розробці широка гамма бальзамів та настоянок. Підприємство нагороджено дипломами «100 кращих товарів України» за горілку «Галицька
особлива» та «Западенка».
ТОВ «Карпати плюс 2004» проводить управління калуським пивзаводом, що має
445 річну історію виробництва. 2010 р. завершено капітальну реконструкцію виробництва пива, яка проводилась чеськими та німецькими спеціалістами. Потужність
заводу становить 10 млн. літрів на рік. Унікальність виробництва пива калуського
бровара полягає низовому бродінні напою в давніх, австрійського будівництва,
пивних підземних сховищах, протягом 30 діб, де пиво насичується природною
вуглекислотою та набирає потрібної міцності. Для приготування хмільного напою
використовується тільки натуральна сировина та інгредієнти: відбірний якісний солод, чеський хміль та дріжджі, цукор, рисова січка. Весь процес пивоваріння проходить без додавання консервантів, стабілізаторів та іншої синтетичної сировини.
Введено нову лінію пивних торгових марок: «Експортове»: («До Риги», «До Московії», «До Кракова», «До Львова»), «Станіславське», «Франківське», «Калуське».
Якість нового пива широко оцінена, реалізація духмяного напою сягає не тільки
Заходу, але й Півдня, столиці України, тому не дивно, що попит на продукцію перевищує можливості виробництва.

Сучасне горілчане виробництво
Modern vodka production

Цех устаткування розливу горілки
Department of equipment for vodka bottling

Tereshko Ruslan Volodymyrovych –
director of the companies «Zirnytsya»
and «Karpaty Plus 2004»
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Приватне заготівельне
виробничо-комерційне підприємство

ЕЛІТА
77146, Івано-Франківська обл., Галицький р-н.
смт. Більшівці, вул. 16 липня, 1
тел.: (050) 433-67-17
тел./факс: (03431) 6-13-76
e-mail: еlitagrup@br.if.ua

Private Purveying Manufacturing
Commercial Enterprise

Elita
16, Lypnya str., Bilshivtsi, Halych district
Ivano-Frankivsk region, 77146
tel.: +38 (050)-433-67-17
tel./fax: +38 (03431) 6-13-76
e-mail: elitagrup@br.if.ua

Мусякевич Петро Петрович –
директор ПЗВКП «Еліта»
Musyakevych Petro Petrovych –
director of PPMCE «Elita»

Founded in 1995, the company deals
with the procurement and processing
of cattle and pigs from the public. It is
a modern meat processing plant, where
foreign modern equipment and refrigeration facilities have been installed. It
supplies meat products to leading supermarkets of the Western Ukraine, Kyiv
and the Crimea, prospectively extending its activity to other areas of Ukraine.
Its director, Petro Musyakevych, is a successful entrepreneur. In 2007, he was
awarded with a diploma of the Ministry
of Agriculture for the diligent work and
achieved results aimed at economic strengthening and prosperity of Ukraine.

Керівник – Мусякевич Петро Петрович, закінчив Рогатинський зооветеринарний технікум за спеціальностю «Ветеринарія». Працював ветеринарним фельдшером на Галицькому міжгосподарському підприємстві з виробництва свинини в колгоспі ім. Леніна, головним ветеринарним лікарем у радгоспі «Галицький». Закінчив
Львівську академію ветеринарної медицини. Неодноразово нагороджений за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток району, високий професіоналізм та
багаторічну самовіддану працю в галузі агропромислового комплексу. Обирався
депутатом Галицької районної ради, балотувався до Верховної Ради, член обласної
асоціації платників податків в Україні, нагороджений подякою церкви до 1020-річчя
хрещення України. 2007 р. відмічений Подякою за сумлінну працю та досягнуті результати в ім’я економічного зміцнення та розквіту України від Міністерства аграрної політики України.
Підприємство створено 1995 р. для заготівлі та переробки великої рогатої худоби та свиней від населення і господарств. Зараз це сучасний м’ясопереробний
завод, де встановлено імпортне обладнання, холодильні приміщення відповідно до
сучасних вимог. «Еліта» постачає м’ясну продукцію в супермаркети Західного регіону, м. Києва, Криму та поступово освоює інші області України. Щорічно від Галицької
РДА та Галицької районної Ради отримує грамоти і подяки за меценатство, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.
Щорічно підприємство в області займає 1-ше місце в національному бізнес рейтингу за офіційними даними Держкомстату по показниках: обсяг реалізованої продукції; заробітна плата; продуктивність праці; чистий прибуток. Підприємство – учасник програм «Діловий імідж України», «Національні досягнення», всеукраїнської
програми «Золоті руки України».

Подяка міністра аграрної політики
Gratitude of the Minister of Agriculture

Інфраструктура приватного підприємства «Еліта»
Infrastructure of the private enterprise «Elita»

З дочкою
With daughter
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Публічне Акціонерне Товариство

ПЛЮС БАНК
Головний офіс: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11
тел.: (032) 235-09-38, факс: (032) 297-06-95
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7
тел.: (0342) 55-87-02, факс: (0342) 53-73-04
www.pbank.if.ua, e-mail:info@pbank.if.ua

Public Joint Stock Company

Plus Bank

Headquaters: 11, Valova str., Lviv, 79008
tel.:+38 (032) 235-09-38, fax: +38 (032) 297-06-95
7, Halytska str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel.: +38 (0342) 55-87-02, fax: + 38 (0342) 53-73-04
www.pbank.if.ua, e-mail: info@pbank.if.ua
Рязанцев Андрій Вікторович –
голова правління ПАТ «Плюс Банк»
Ryazantsev Andriy Viktorovych –
the chairman of the board of directors
of the РJSC «Plus Bank»
«Plus Bank», the only Ivano-Frankivsk
bank, which is a legal entity, has recently
celebrated its 21st anniversary, which
is the same age as the modern banking
system of Ukraine. In 2009, the company was recognized as the «Bank of the
Year – 2009» by the magazine «Banker»
in the category «The Best Bank – Insurance Company Partner». In 2010, the
rating agency «Credit-rating» reported
on confirming the long-term credit rating uaBBB (forecast – stable) for the bank
and its nominal interest bonds. There are
32 offices of the bank operating in six
regions of our country, the staff includes
381 professionals, 50 % of whom work in
the branch offices. The bank provides a
wide range of services for both individuals and legal entities.

31 серпня 2010 р. ПАТ «Плюс Банк» – єдиний банк як юридична особа в ІваноФранківську, відзначив 21-річний ювілей. Він є ровесником сучасної банківської
системи України, яка виникла при формуванні в країні ринкових відносин у всіх
сферах життєдіяльності.
З перших днів своєї роботи банк посів особливу нішу в банківській сфері. Він
розпочинався як спеціалізований галузевий банк і за 21 рік роботи став універсальним банком з розвинутою банківською мережею у 6-ти областях України.
Наприкінці 1995 р. комерційний банк «Прикарпатлісбанк» був реорганізований
у ВАТ «Акціонерний комерційний банк «Прикарпаття».
В грудні 2006 р. була укладена угода на придбання понад 80 % акцій банку «Прикарпаття» іноземним інвестором – польською фінансовою групою «Гетін Холдінг».
26 листопада 2009 р. «Плюс Банк» отримав нагороду «Банк Року -2009» за версією журналу «Банкиръ» у номінації «Кращий банк – партнер страхової компанії».
21 грудня 2009 р. ВАТ «Плюс Банк» було перетворено у Публічне Акціонерне
Товариство «Плюс Банк».
10 лютого 2010 р. рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу uaBBB (прогноз – стабільний)
Публічному Акціонерному Товариству «Плюс Банк» та іменним відсотковим облігаціям Плюс Банку.
На сьогодні ПАТ «Плюс Банк» має 32 відділення в шести областях нашої країни.
Штат «Плюс Банку» нараховує 381 високопрофесійних спеціалістів, 50 % з яких
працює у відділеннях.
Банк надає широкий спектр послуг, як для фізичних, так і для юридичних осіб.
Систематично виконує всі встановлені НБУ нормативи та користується глибокою
довірою клієнтів.

Головний офіс ПАТ «Плюс Банк», м. Львів, вул. Валова, 11
Headquarters of JSC «Plus Bank» in Lviv; 11, Valova str.
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Офіс ПАТ «Плюс Банк», м. Івано-Франківськ, вул Галицька, 7
Office of JSC «Bank Plus» in Ivano-Frankivsk; 7, Halytska str.

Корпорація

ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ
03035, м. Київ, Солом’янська площа, 2, оф. 505
тел./факс: (044) 599-71-41, 495-54-24
76018 м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 3
тел./факс: (0342) 55-19-15; 73-10-00
61022, м. Харків, вул. Сумська, 53, оф.3
тел./факс: (057) 758-56-06
www.gc.ua
Муравйов Володимир Миколайович –
генеральний директор, засновник
корпорації «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ»
Muravyov Volodymyr Mykolayovуch –
managing director and founder of the
corporation «GLOBAL CONSALTING»
«GLOBAL CONSULTING» is the only consulting company in Ukraine, which is a
member of the International Association
of Independent Auditing and Consulting
companies of AGN International, a member of the IPO National Committee. Its
range of activities includes audit, services
in international financial reporting standards, taxation, law and corporate finance, accounting consulting and outsourcing, and management and marketing
consulting. The company employs about
100 highly qualified auditors, lawyers,
accountants and consultants who provide the full support of business – beginning with writing a business plan, «turnkey» registration of a company, finding
and training personnel, to the complex
accounting and auditing services and
legal support of business activities.

Corporation

GLOBAL CONSULTING
3, Shevchenka str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel./fax: +38 (0342) 55-19-15, 73-10-00
www.gc.ua

Генеральний директор та засновник – Володимир Муравйов, аудитор та адвокат,
володар нагороди ім. Луки Пачолі за особистий внесок в розвиток економіки та впровадження ефективних фінансових механізмів, лауреат Міжнародної нагороди «Європейська якість», присвоєної Європейською діловою Асамблеєю (Оксфорд, Англія).
«ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ» – єдина в Україні консалтингова компанія, яка є членом
Міжнародної асоціації незалежних аудиторських і консультаційних компаній AGN
International (Лондон), а також членом Національного комітету IPO, Аудиторської палати України, Асоціації Українських аудиторських фірм, Спілки адвокатів України та
Торгово-промислової палати України. Залучаючи «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ» для проведення аудиту фінансової звітності, організації можуть бути впевнені, що наявність
представників AGN International в багатьох країнах світу, високий статус і бездоганна
професійна репутація цієї міжнародної асоціації в багато разів підвищить довіру користувачів до звітності, завіреною нашою компанією.
Корпорація «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ» почала свою діяльність 1998 р. У спектр діяльності входять: аудит, послуги в області міжнародних стандартів фінансової звітності,
оподаткування, права і корпоративних фінансів, бухгалтерський консалтинг, бухгалтерський аутсорсинг, консалтинг в сфері менеджменту та маркетингу. В компанії працює близько 100 висококваліфікованих аудиторів, юристів, бухгалтерів та консультантів, які забезпечують повний супровід бізнесу – від написання бізнес-плану, реєстрації
фірми «під ключ», пошуку та навчання персоналу до комплексних бухгалтерських та
аудиторських послуг, юридичного супроводу життєдіяльності підприємства.
За роки роботи клієнтами «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ» стали: ВАТ «Пивзавод «Рогань»,
ЗАТ «Новий стиль», ЗАТ «НДІ лазерних технологій», корпорація «АІС», Інститут Кріомедицини, ТОВ «Валідіо Україна», ТОВ «Снєжка-Україна», ТОВ «Баварія-моторс» та багато
інших різногалузевих підприємств
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Товариство з обмеженою відповідальністю
Юридична компанія

МОРІС ГРУП
Головний офіс:
01601, м.Київ, Спортивна площа, 3, оф.2
тел./факс: (044) 390-50-07, 390-50-09

Ltd Company
Law Firm

76000, м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 23
тел./факс: (0342) 77-73-78
www.moris.com.ua, e-mail: info@moris.com.ua

MORIS GROUP
Headquaters:
3, Sportyvna sqr., of.2, Kyiv, 01601
tel./fax: +38 (044) 390-50-07, 390-50-09

23, Chornovola str., Ivano-Frankivsk, 76000
tel./fax: +38 (0342) 77-73-78
www.moris.com.ua, e-mail: info@moris.com.ua

Романчук Андрій Володимирович –
керуючий партнер юридичної
компанії «МORIS GROUP»
Romanchuk Andriy Volodymyrovych –
managing partner of the law firm
«MORIS GROUP»
«Moris Group» provides a complex of
qualified services in Ukrainian and International law, namely in economic, civil,
corporate, tax, administrative, agrarian,
antimonopoly, labour and family laws.
Representation of rights in the Ukrainian courts, in the European Court of
Human Rights, international commercial arbitration authorities, accompanying investment projects, and contracting work as well as protecting property
rights are also in the range of the firm’s
services. «Moris Group» was founded in
2004 by the lawyers having great experience of work both in private practice
and state management. The firm staff
includes more than 20 lawyers working
in the head office in Kyiv and its branch
in Ivano-Frankivsk.

Керуючий партнер компанії – Андрій Романчук, закінчив Прикарпатський університет ім. В. Стефаника за спеціальністю «Правознавство», Львівський національний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Міжнародне право», 2005 р. отримав посвідчення адвоката.
Андрій Романчук – депутат обласної Івано-Франківської ради, засновник та
голова правління Всеукраїнської громадської організації «Інститут стратегічного
партнерства», член асоціації правників України. В минулому працював на керівних посадах в Івано-Франківській ОДА. Очолював головне управління правової та
внутрішньої політики, згодом був призначений першим заступником голови ІваноФранківської ОДА.
«МORIS GROUP» – юридична компанія, що надає комплексні кваліфіковані
послуги в галузі українського та міжнародного права, зокрема господарського,
цивільного, корпоративного, податкового, адміністративного, земельного, антимонопольного, трудового та сімейного права. Представництво прав та законних інтересів в українських судах, Європейському суді з прав людини, міжнародних
комерційних арбітражних органах, супровід інвестиційних проектів, договірна робота та захист права власності також входять до послуг компанії.
«МORIS GROUP» була заснована 2004 р. завдяки спільним зусиллям групи адвокатів – спеціалістів, що мають багатий досвід у сфері приватної професійної практики та державного управління. Колектив компанії нараховує понад 20 юристів,
які працюють в головному офісі «MORIS GROUP» в м. Києві та Івано-Франківському
представництві.

Партнери компанії
Partners of the firm
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Головний офіс компанії
The head office of the firm

Приватний юрист

СОБОРНИЙ
ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 15
тел.: (097) 947-17-78
e-mail: sobornyy@i.ua

Private Lawyer

Sobornyy
Volodymyr Yaroslavovych
15, Hrushevskyy str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel.: +38 (097) 947-17-78
e-mail: sobornyy@i.ua
Соборний Володимир Ярославович –
приватний юрист
Sobornyy Volodymyr Yaroslavovych –
private lawyer

In 2001, Volodymyr Sobornyy graduated from the Precarpathian University
named after Vasyl Stefanyk. In 2006, he
graduated from the West Ukrainian University of Economics and Law, majoring
in Law. In 2010, he graduated from Kyiv
National University named after Taras
Shevchenko, specializing in court, prosecution, advocacy, and notary. He is the
founder of a legal practice, which has
been successful in the region. Currently,
he deals with legal practice representing clients in the civil, land, family, and
housing cases. The lawyer represents
them at court and other governmental
institution. He prepares claims, complaints, and other legal documents.

Народився 20 квітня 1978 р. в с. Загвіздя, Тисменицького району Івано-Франківської області. 1993 р. закінчив середню школу. 1997 р. – ВХПУ №3. 2001 р. – Прикарпатський Університет ім. В. Стефаника. 2006 р. – Західноукраїнський Економіко
Правничий Університет за спеціальністю «право». 2010 р. закінчив Київський Національний Університет ім. Шевченка за спеціалізацією «СПАН» (суд, прокуратура,
адвокатура, нотаріат).
Сьогодні Володимир Соборний є засновником юридичної практики, яка успішно працює на теренах Івано-Франківська. Юрист повинен «бути на вістрі часу і
проблем» – вважає Володимир Ярославович. Кожен з нас прагне відчувати себе
захищеним від проявів несправедливості, зневажливого ставлення, конфліктів та
життєвих образ. Допоможе у цьому кваліфікований юрист, який вчасно надасть консультацію, здійснить підготовку правових документів, представить інтереси у суді
та інших державних органах. Отримані знання молодий юрист успішно застосовує
при здійсненні захисту в цивільних, земельних, житлових, сімейних справах, готуючи позовні заяви, скарги, претензії та інші документи.
Поширювати у суспільстві інформацію про права громадян і захищати їх – справа благородна, не в усіх випадках вона матиме очікуваний результат, однак, на думку Володимира Соборного, перший крок до успіху юриста – в тому, що людина йде
від нього з почуттям власної гідності та вірою у реальність відстоювання своїх прав,
тоді ми всі стаємо сильнішими перед тиском зовнішніх чинників, отримуємо досвід
протистояння їм, вчимося створювати собі та іншим комфортні життєві умови.
Юрист Соборний не стоїть на місці, живе навчаючись, дотримується основних
принципів: доброта, справедливість, повага; удосконалюючи себе так навчає і своїх
підлеглих.
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Товариство з обмеженою відповідальністю

БІВІБІЛОДЖИК
76018, м. Івано-Франківськ
вул. Січових Стрільців, 70/1А
тел.: (0342) 73-81-60
www.bvblogic.com
Ltd Company

BIVIBILODZHYK
70/1A, Sichovyh Striltsiv str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel.: +38 (0342) 73-81-60
www.bvblogic.com
Родимюк Віталій Михайлович –
директор ТОВ «БІВІБІЛОДЖИК»
Rodymuk Vitaliy Mykhaylovych –
director Ltd Company
«BIVIBILODZHYK»
For more than 10 years the company
has been developing integrated software products for automation of information processes, web-oriented database systems, the study of conditions,
developing technical specifications, software, and hardware-software products
for support and the development of
projects. «BIVIBILODZHYK» completed a
number of projects for public and commercial institutions: in 2000, a comprehensive document control system; in
2006, a system for automatic control of
the resolutions of the regional council,
and an automation system for money
transfers «iKobo» – the American project,
which grew to become global, dozens
of systems of various scales, more information about which can be found at the
web-site of the company.

БІВІБІЛОДЖИК – бренд, під яким команда фахівців понад 10 років займається
розробкою цілісних програмних продуктів з автоматизації інформаційних процесів, створення веб-орієнтованих баз даних та систем від вивчення умов, розробки
технічного завдання, розробки програмного, програмно-апаратного продукту до
підтримки і розвитку проекту.
Виконано багато проектів для державних і комерційних установ: 2000 р. – комплексна система контролю документообігу, 2006 р. – система для автоматизації
контролю за рішеннями обласної ради, які успішно працюють і є актуальними сьогодні. Великий американський проект – система автоматизації грошових переказів «iKobo», який виріс у глобальний, розроблено декілька десятків систем різних
масштабів, більше про них можна дізнатися на сайті.
Товариство надає гарантію на всі види робіт, клієнту дається можливість спостерігати за ходом виконання проекту, що ефективно для проектів, де кінцевий результат розробки може змінюватися виходячи з нових завдань.
Для розробок використовуються веб-орієнтовані технології, що дають зручності
при спільному використанні ресурсів, невимогливі до обладнання, платформ, операційних систем, на яких працюють. Основна логіка систем опрацьовується на сервері, що забезпечує її надійність та легке масштабування. Веб-орієнтовані системи
поєднуються з мобільними платформами, вони мають найбільшу динаміку розвитку.
Мета компанії – тривале партнерство, яке можливе лише у разі відмінно виконаної роботи, працюючих продуктів, надійних, швидкодіючих баз даних, грамотно
спроектованих веб-орієнтованих систем, професійного консалтингу, що дає бізнесу клієнта можливість перемагати в конкуренції, дає впевненість у стабільності ділових процесів фірми.

Програмне забезпечення
багатоцільового призначення

Студія професійного
Web-дизайну

Web-система обліку
об’єктів нерухомості

Система автоматизації
документообігу

Інтернет-магазин
Web-шаблонів

Простий конструктор
весільних сайтів

bvblogic.com
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x1studio.com

templatemonster-ua.com

sility.com

rio-rio.com

Приватне підприємство

АНТЕЙ-ЗАХІД
76019, м. Івано-Франківськ, вул. Тичини 8А, оф. 23
тел.: (0342) 72-28-32, тел./факс: (0342) 72-18-87
е-mail: antei@tvnet.if.ua
Private Еnterprise

Antey-Zahid
of. 23, 8А, Tychyna str., Ivano-Frankivsk, 76019
tel: +38 (0342) 72-28-32, tel./fax: +38 (0342) 72-18-87
e-mail: antei@tvnet.if.ua
Рязанов Олександр Іванович –
директор і засновник підприємства
«Антей-Захід»
Ryazanov Oleksandr Ivanovych –
director and founder of the private
enterprise «Antey-Zahid»
The firm provides protection to offices, business centres, shops, shopping
centres, warehouses, educational and
medical institutions, industrial enterprises, parking lots, garages, construction
sites, and hotel and vacation entertainment complexes, maintaining order at
public events. The enterprise performs
design, installation, repair, and maintenance of security, signalling systems,
access control, surveillance cameras,
sound systems for fire alarms and other
emergencies, door intercommunication
audio and video systems, and data collection systems. Comprehensive test
facilities to determine necessary measures for strengthening technical security equipment and additional technical
means of protection are also available.

Група швидкого реагування
Quick-deployment group

Директор і засновник підприємства – Рязанов Олександр Іванович.
Основний вид діяльності Охоронного підприємства «Антей-Захід» – охорона
об’єктів державної, приватної, колективної власності.
Підприємство здійснює діяльність на підставі Ліцензії МВС України на здійснення
охоронної діяльності. Створене 2006 р. Протягом 5-ти років спеціалістами фірми забезпечується надійна і гарантована охорона об’єктів приватної і державної власності.
Охорона здійснюється як силами фізичної охорони так і за допомогою всіх видів технічних засобів з підключенням до пульта централізованого спостереження з реагуванням мобільних груп охорони.
Безумовним принципом досягнення позитивного результату і якості послуг є
професіоналізм особового складу, ретельний підбір кадрів і постійний, цілодобовий
контроль з боку керівництва, за що фірма багаторазово відзначалась її клієнтами за
добросовісне і якісне надання охоронних послуг.
Велику роль відіграє інтелектуальний потенціал співробітників, аналіз оперативної обстановки та своєчасне реагування на її ускладнення.
На початку 2010 р. на підприємстві був відкритий пульт централізованого спостереження і налагоджені роботи по проектуванню, монтажу, ремонту, обслуговуванню
систем охоронної, периметральної сигналізації, контролю доступу, відеоспостереження, звукотехнічного обладнання для систем оповіщення при пожежі та інших надзвичайних ситуаціях, відео та аудіодомофонів, систем збору інформації і керування
елементами життєзабезпечення.
Проводиться комплексне обстеження об’єктів для визначення необхідних заходів
посилення технічного захисту і додаткового оснащення технічними засобами охорони.
Керівництво і працівники охоронної фірми «Антей-Захід» не зупиняються на досягнутому результаті і виконуючи свою нелегку роботу, постійно рухаються в напрямку надання охоронних послуг на найвищому рівні.

Центральний пульт охорони
Central alarm control panel
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Ресторан-готель

КРАЙ НЕБА
40-й км шосе Івано-Франківськ – Коломия
тел.: (0342) 57-00-00, (067) 344-69-62
факс: (0342) 57-00-02
www.kraineba.com, е-mail: info@kraineba.com
Restaurant-Hotel

Kray Neba
40th km of highway Ivano-Frankivsk – Kolomyya
tel.: +38 (0342) 57-00-00, (067) 344-69-62
fax: +38 (0342) 57-00-02
www.kraineba.com, e-mail: info@kraineba.com

Дорошенко Андрій Михайлович –
директор ресторан-готелю
«Край неба»
Doroshenko Andriy Mykhaylovych –
director of the restaurant-hotel
«Kray Neba»
The fine cuisine of the restaurant will
satisfy the tastes of even the most demanding gourmet. We offer 2 floors of
the restaurant with spacious halls and a
VIP-room.
An integral feature of the restaurant
is the exquisite service and professional
skills of the staff. We offer cosy hotel
rooms, full of comfort and tranquillity,
overlooking a forest. There are 6 rooms
in the hotel (4 standard rooms, 1 junior
suite and 1 suite). There are all the necessary facilities for a comfortable stay. A
nursery and playground are available for
the youngest of visitors. An experienced
animator will look after your children.
Horse club «Varto» gives you the opportunity to feel like a real horse rider,
instructors will take care of the safe and
unforgettable horse ride.

154
154

«Край неба» зваблює своєю красою та унікальністю. Це місце, де ви відпочинете
й отримаєте насолоду від спілкування з мальовничою природою, оповитою тут легендою… Місце, куди кличуть мрії…
Заклад побудований 1984 р. за старовинними гуцульськими традиціями і є
яскравим прикладом талановитості людей нашого краю. 2007 р. проведена реконструкція ресторану з оформленням сучасного інтер’єру, але зі збереженням неповторного стилю. Заклад об’єднує ресторан, готель та кінний клуб.
«Вміння гарно і смачно поїсти – це ціла наука», – казав Ціцерон. Вишукана кухня
ресторану не залишить байдужим навіть найвибагливішого гурмана. До послуг два
поверхи ресторану з просторими залами та VIP-кімната.
Невід’ємною рисою ресторану є вишуканий сервіс та професійність персоналу.
Незалежно від пори року і в будь-який час на відвідувачів завжди чекають затишок готельних кімнат, наповнених теплом та спокоєм лісу за вікном. У номерах
готелю (4 номера класу «стандарт», 1– «напівлюкс» та 1– «люкс») є все необхідне для
комфортного проживання.
Для наймолодших відвідувачів закладу функціонує дитяча кімната та майданчик.
За малюками завжди радо догляне досвідчений аніматор.
Хочете відчути себе вершником не залізного, а справжнього коня? І це бажання
втілить у життя «Край Неба». А інструктори закладу потурбуються про те, щоб прогулянка в сідлі була безпечною та незабутньою.
Важливі події слід відзначати особливо. Ресторан-готель «Край неба» – ідеальне
місце для проведення вечірок, корпоративів, днів народжень, весіль та дитячих свят,
а широкий вибір послуг доповнять відпочинок.
І все це в «Край Неба». Ось, куди кличуть мрії!
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Товариство з обмеженою відповідальністю

ГЛОРІЯ-ІМПЕКС
76006, м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 78
тел.: (0342) 78-64-39, 71-07-65
e-mail: gloriy-impex@mail.ru
Ltd Company

Gloria-Impeks
78, B. Khmelnytskiy str., Ivano-Frankivsk, 76006
tel.: +38 (0342) 78-64-39, 71-07-65
e-mail: gloriy-impex@mail.ru
Жулінський Михайло Юліанович –
керівник фірми
ТОВ «Глорія-імпекс»
Zhulinskyy Mykhaylo Yulianovych –
the head of the
Ltd company «Gloria-Impeks»

The enterprise deals with wholesale
and retail trades, and catering, and has
its own vehicle fleet. The company owns
a trading complex «Gloria» with the area
of 2 200 m2, where one can find commercial premises, warehouses and a restaurant on the second floor.
The restaurant, being one of the five
best in the region, includes the main
hall, beer and banqueting halls. The area
of the restaurant is 360 m2, with seating
for 200 people in the main hall, 16 people in the banquet hall, and 10 people
in the beer hall. The restaurant is well
decorated; it serves dishes of national
and European cuisine. Celebrations and
corporate parties can be held here.

Керівник фірми ТОВ «Глорія-імпекс» – Жулінський Михайло Юліанович, народився 1.01.55 р. в Тернопільській обл., Бережанського р-ну в с. Слав’ятин. Трудову
діяльність після служби в армії почав в Івано-Франківському СУ-440 «Променергоавтоматика». Після закінчення навчання в ІФІНГу за спеціальністю «економіка
підприємства», працював на спорудженні Одеського припортового заводу, де за
вагомий внесок в будівництві заводу був нагороджений медаллю «За трудовую доблесть» та багатьма грамотами керівництва. 1984-1986 рр. перебував у Лівії (Північна Африка) на спорудженні промислових об`єктів. 1989-1994 рр. працював
виконавчим директором спільного українсько-польського СП «Вестар». 1994 р. заснував товариство «Глорія-Імпекс».
Основний вид діяльності підприємства – оптова і роздрібна торгівля, надання
послуг у сфері громадського харчування. На підприємстві є парк власного автотранспорту. 2009 р. підприємством було проведено реконструкцію торгових і
складських приміщень. Зараз у власності підприємства перебуває торгівельний
комплекс «Глорія», що знаходиться по вул. Б. Хмельницького, площею 2200 м2 , де
розміщенні торгові, складські приміщення та ресторан на другому поверсі комплексу. Ресторан входить в п`ятірку кращих закладів області, включає в себе головний зал, пивний та банкетний. Площа ресторану 360 м2, кількість місць 200 чол.,
бенкетний зал – 16 чол. , пивний зал – 10 чол. Декорування ресторану зроблено на
високому рівні, кухня дотримується національних та європейських традицій. Проводиться святкування урочистих подій, корпоративів, святкувань, зали оформляються під замовлення.
Товариство широко займається благодійною діяльністю, надаючи допомогу громадським організаціям та фондам для вирішення суспільних проблем.
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Спеціалізоване лісомисливське
науково-дослідне природно-заповідне господарство

ЧОРНИЙ ЛІС
76018, м. Івано-Франківськ, вул. М. Саєвича, 5А
тел.: (0342) 75-04-61
e-mail: ifutmr@gmail.com
Specialized Forestry
Hunting Research Natural Reserve

Chornyy Lis
5А, Sayevych str., Ivano-Frankivsk, 76018
тel.: +38 (0342) 71-97-27
e-mail: ifutmr@gmail.com
Лущак Михайло Миколайович –
генеральний директор
СЛМНДПЗГ «Чорний ліс»
Luschak Mykhaylo Mykolayovych –
director of the company
«Chornyy Lis»
The enterprise was created for the
management, protection and reproduction of flora and fauna on a scientific basis. It was given 8527 hectares of forest
lands for permanent use.
240 hectares have been planted with
forest plants; 140 hectares of windfall
areas have been cleared out; 1.5 million
seedlings have been planted, 280 ha of
forest have been looked after; buildings
for two forestry offices were purchased;
3 bridges have been restored; 16 recreational places have been created; restrictive signs have been made; 30 km
of forest roads have been repaired; 5
fire-fighting water pools have been arranged; almost 50 permanent and 120
seasonal jobs have been created.
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Лущак Михайло Миколайович – генеральний директор спеціалізованого лісомисливського науково-дослідного природно-заповідного господарства «Чорний
ліс». Генерал-хорунжий Українського козацтва. Нагороджений грамотами Держкомлісгоспу України, Міністерством охорони навколишнього середовища, ОДА,
обласної ради, орденами за розбудову України, ім. Романа Шухевича, 2008 р. присвоєно почесне звання «Заслужений лісівник України».
Господарство «Чорний ліс» створене 1999 р. для організації ведення лісового
господарства, охорони та відтворення рослинного і тваринного світу на науковій
основі з врахуванням вітчизняного досвіду та Європейських країн, виконання заходів щодо раціонального використання земель лісового фонду, розвитку рекреації,
зеленого туризму, створення нових робочих місць, йому має в постійному користуванні 8 527 га. лісових земель, які віднесено до об’єктів природно-заповідного
фонду.
Для виконання лісогосподарських заходів створена відповідна матеріальнотехнічна база, лісова охорона забезпечена спеціальними засобами. Проводяться
заходи по охороні та відтворенню тваринного світу, боротьбі з браконьєрством забезпечено ріст основних видів диких тварин, яких під час передачі земель не було
виявлено. За кошти підприємства посаджено 240,0 га. лісових культур, розкорчовано 140,0 га. вітровальних площ, висаджено 1,5 млн. сіянців, проведено догляд
за лісовими культурами на пл. 280,0 га. впорядковано 8,0 га. лісових розсадників,
придбано будівлі під контори двох лісництв, встановлено три мости, 16 рекреаційних місць відпочинку, наглядну агітацію, аншлаги, відмежовуючи знаки, капітально
відремонтовано 30 км. лісових доріг, влаштовано п’ять пожежних водойм, створено
50 постійних робочих місць, 120 сезонних. Сплачено податкових платежів всіх рівнів більше 1,0 млн. грн.
Встановлено і освячено три каплиці.
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Товариство з обмеженою відповідальністю

ВІТІГ

Ltd Company

VITIH

м. Івано Франківськ, вул. Миру, 88
тел./факс: (0342) 71-34-14
e-mail: info@gora.if.ua

88, Myru str., Ivano Frankivsk
tel./fax: +38 (0342) 71-34-14
е-mail: info@gora.if.ua

Відпочинковий комплекс

Recreation Complex

ВЕДМЕЖА ГОРА

Vedmezha Gora

Івано-Франківська обл., м. Яремче
вул. Грушевського, 29
тел.: (03434) 2-14-84, (098) 371-51-52
www.gora.if.ua, e-mail: info@gora.if.ua

29, Grushevskyy str., Yaremche
Ivano-Frankivsk region
tel.: +38 (03434) 2-14-84, (098) 371-51-52
www.gora.if.ua, e-mail: info@gora.if.ua

Гельо Вадим Ігорович –
директор ТОВ «ВІТІГ»
Gelyo Vadym Igorovych –
director of the company «VITIH»

Established 2002, the company specializes in trade, the hotel and the restaurant business. TM «VITIH» includes
a network of shops selling carpets and
rugs. It has a large selection of carpets,
both of domestic and commercial
brands. The company provides a wide
range of services starting with the selection of design, and cutting the carpet
to placing in the object. The hotel and
restaurant complex «Vedmezha hora»,
located in a picturesque place in the
Carpathians in Yaremche, is far from
roads in the forest near reserve, which
provides full unity with nature and creates a real holiday atmosphere.

Директор підприємства – Гельо Вадим Ігорович, народився 6 квітня 1978 р. Закінчив лікувальний факультет Івано-Франківської державної медичної академії 2001 р.
Є одним із засновників ТОВ «ВІТІГ». Одружений, виховує двох синів. 2002 р. розпочав бізнес-діяльність у сфері роздрібної торгівлі.
Фірма «ВІТІГ» створена 2002 р. спеціалізується на торгівельній та готельно-ресторанній діяльності.
Під торгівельною маркою «ВІТІГ» працює мережа магазинів з продажу килимового покриття та килимових виробів. Виставкові зали магазинів загальною площею 1 500 м2. дозволяють представити найширший вибір килимового покриття як
побу тового так і комерційного напрямків. Велика увага на підприємстві надається
високій кваліфікації персоналу. Працівники систематично відвідують спеціалізовані
семінари та виставки. Фірма виконує в повному обсязі роботи: від підбору, дизайну
та розробки розкрою до укладання килимового покриття на об’єкті.
Готельно-ресторанний комплекс «Ведмежа гора» побудований 2009 р. у
м. Яремче, об’єднує в собі ресторан на 70 місць з літньою терасою на 30 місць, готель, сауну та стоянку автомобілів. Комплекс знаходиться у живописному місці посеред Карпат. «Ведмежа гора» знаходиться далеко від дороги, в самому лісі біля
Карпатського заповідника, що забезпечує повне єднання з природою і справжній
відпочинок. До послуг гостей 8 номерів, де передбачено все необхідне для комфортного перебування. Ресторан запрошує скуштувати смачні страви національної
та європейської кухні.
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Мистецька агенція

ЗАХІД-ШОУ
76018, м. Івано-Франківськ, вул. А. Мельника, 1
тел.: (0342) 71-03-03, 75-03-63
e-mail: b.ctashkiv@mail.ru
Art Agency

Zahid-Show
1, Melnyka str., Ivano-Frankivsk, 76018
tel.: +38 (0342) 71-03-03, 75-03-63
e-mail: b.сtashkiv@mail.ru
Сташків Богдан Михайлович –
генеральний директор
мистецької агенції «Захід-шоу»
Stashkiv Bohdan Mykhaylovych –
managing director
of the agency «Zahid-Show»
In 2010, the agency celebrated its
10th anniversary and organized a festival «West of the XXI century». This year,
Bohdan Stashkiv took part in the «Oktoberfest» festival, held in Germany, as
the only representative of Ukraine in the
history of the festival and gave 3 concerts there. The art agency «Zahid-Show»
opened a vocal studio, where 30 children
learn singing. Bohdan Stashkiv does a
great deal of research in the arts and
culture, and philanthropic activities. He
built the chapel of the Christ’s Salvation
and sports playgrounds. He assists in the
building and restoring of temples in the
Precarpathian region, holds concerts for
military personnel, prisoners, and disabled children.
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Генеральний директор агенції – Богдан Михайлович Сташків, закінчив Рівненський інститут культури та юридичний факультет Львівського державного університету. Працював робітником на підприємстві, директором будинку культури
в м. Тисмениця, завідувачем відділу культури. Народний артист України, володар
гран прі Міжнародного конкурсу вокалістів у Голландії (1989 р.). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, орденами Христа Спасителя (2001 р.), Князя Володимира (2002 р.), Юрія Побідоносця (2007 р.), Андрія Первозванного (2008 р.), «Знак
пошани» (2007 р.), медаллю Міністра оборони України за благодійну миротворчу
місію у Косово (2006 р.). З великим успіхом Богдан Сташків гастролював у країнах
Європи, Канади та США, утверджуючи українську пісню.
2001 р. започаткував дитячий конкурс – фестиваль «Захід ХХІ століття», став його
директором та меценатом. 2007 р. пройшов ювілейний концерт народного артиста
України Богдана Сташківа в Івано-Франківському обласному музично-драматичному театрі ім. І. Франка, 15.09.07 р. – в Національному палаці «Україна» (м. Київ).
2010 р. агенція відсвяткувала 10 років своєї діяльності та провела ювілейний
фестиваль «Захід XXI століття». Цього ж року Богдан Сташків взяв участь у фестивалі
«Октоберфест», що проходить в Німеччині, як єдиний представник України за всю
історію фестивалю та дав на ньому концерти.
При Мистецькій агенції «Захід-шоу» відкрито вокальну студію, де займається
30 дітей. Богдан Михайлович активно займається науковою роботою в галузі мистецтва та культури, багато часу приділяє благодійницькій діяльності. За власні кошти
збудував каплицю Спасіння Христового в м. Тисмениця, побудував спортивні майданчики, допомагає у будівництві та реставрації храмів на Прикарпатті, проводить
концерти для військовослужбовців, засуджених, хворих дітей-інвалідів.
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Творча агенція

ОЛЕКСАНДРА ШИНКАРУКА
м. Івано-Франківськ, а/с 575
тел.: (099) 738-98-08
www.shine.if.ua, www.tradycii.com.ua
e-mail: alex.shyn@gmail.com

Art Agency of

Oleksandr Shynkaruk
P.O. 575, Ivano-Frankivsk
tel.: +38 (099) 738-98-08
www.shine.if.ua, www.tradycii.com.ua
e-mail: alex.shyn@gmail.com
Шинкарук Олександр Леонідович –
керівник творчої агенції
Shynkaruk Oleksandr Leonidovych –
head of the art agency

The agency provides comprehensive
services for celebrations. It organized the
following events: a festival «Train to
Yaremche», teambuilding of the «Nestle» company, the opening of «Panorama
Chernivtsi» by the Ltd company «Boyanivka», a corporate party of the «Eniya»
firm, Kalush, a ceremony «Business IvanoFrankivsk region», the «19th festival of
pop and sport dance «FEST-2009», competition «Mrs. Western Ukraine-2010», a
corporate party for the 10th anniversary of
the Ltd company «Karpattechnotsentr»,
the presentation of «Karpaty Motor» by
«Honda CR-Z», «Stanislav Auto Show
2010», the opening of the hypermarket
«Eldorado» in Chernivtsi, «Lady Lingua» –
the 35th anniversary of FIM IFPNU...

Творча агенція Олександра Шинкарука – це молода та професійна, творча команда, яка працює для того, щоб створювати виключно яскраві, неординарні, стильні, веселі події. Спеціалізується на проведенні фестивалів, конкурсів, презентацій,
корпоративних вечірок, свят, урочистостей та весіль. Особливий день трапляється
в нашому житті лише зрідка, а то й взагалі одноразово, а значить він мусить бути
просто неймовірно красивим, зворушливим і щасливим.
Творча агенція забезпечує організацію комплексних послуг для проведення
свята. Протягом 16-ти років колектив творчої агенції покращує буття, дарує заряд
позитивних емоцій та веселий настрій своїм клієнтам.
Упродовж 2009-2010 рр. агенція провела такі заходи: фестивальний день «Потяг
до Яремче», teambuilding компанії «Nestle», відкриття ЦР ТОВ «Боянівка» «Панорама – Чернівці», корпоратив фірми «Енія» (м. Калуш), презентації рейтингового видання «Ділова Івано-Франківщина 2007-2009», ХІХ фестиваль естрадно-спортивного
танцю «ФЕСТ-2009», конкурс «Пані Західної України 2010», корпоратив ТОВ «Карпаттехноцентр» – 10 років, презентацію «Honda CR-Z», (ТОВ «Карпати Мотор»), «Станіслав Авто – шоу 2010», відкриття гіпермаркету «Ельдорадо» (м.Чернівці), «Леді
Лінгва» – 35 років факультету іноземних мов (Івано-Франківський ПНУ), чемпіонат
України з бодібілдінгу та фітнесу, корпоратив фірми «Мегастайл» – 11 років, день
енергетика (ВАТ «Прикарпаттяобленерго»), «Талант шоу», корпоративну вечірку
«РайффайзенБанкАваль» – «Ganstery party», новорічну програму на Буковелі «Козачок», всеукраїнський конкурс малюнків «Різдво очима дітей» (м. Львів).
Агенція у співпраці з РА «Золоті Ідеї» (м. Львів) розпочала розробку та виготовлення святкових українських пазлів і пізнавально-історичних ігор, що сприяє вивченню унікальних місць України та популяризації іміджу установ країни. Цей подарунок поєднав у собі декілька складових – гру і її зміст.
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TOWNS AND DISTRICTS
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МІСТА І РАЙОНИ
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Місто Івано-Франківськ

City of Ivano-Frankivsk
Ivano-Frankivsk – is a central city of a region, its administrative, economic and cultural focal point.
The area of the city is about 83.73 km2. It
has population of 238.2 thousand people.
Today, Ivano-Frankivsk is one of the
most dynamic cities in the region. Both, its
economic and humanitarian sectors are rapidly developing.
Positive work of the city economic sector was conﬁrmed by rating agencies. In
particular, after the analysis perfomed by rating agency «Credit-rating», there has been
deﬁned the credit rating of Ivano-Frankivsk,
up to the national scale it was admitted at
the level uaBBB + with the forecast «stable».
Hhe sity has a signiﬁcant industrial and
economic potential. The level of goods sales
of local manufacturers proves that fact. The
achieved level of sales in 2009 remains the
same in 2010. Over seven months of 2010, as
well as within the same period of the previuos year, there was sold products worth
over 1.3 mil. UH. The industrial potential of
the regional center is formed by processing
industry, the share of which accounted for
60 % of the sales in 2009, within the same
period of this year – about 50 % accordingly.
The food industry constitutes the largest share in the structure of industrial pro-

Міська ратуша на Площі Ринок
City Hall at Rynok Square
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Івано-Франківськ – східні «ворота» Карпат, місто обласного
значення, адміністративний, економічний і культурний центр
Прикарпатського краю. Територія міста – 83,73 км. Чисельність населення – 238,2 тис. чоловік. Місто зв’язане мережею
автомобільних та залізничних шляхів з країнами Європи та
СНД. Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» забезпечує
обслуговування повітряних суден всіх типів та має пропускну
здатність 400 пас./год. Відкрито нові сезонні туристичні авіарейси в Чорногорію, Туреччину, Італію.
Місто має документально оформлені поріднені зв’язки з 21
містом зарубіжжя, серед яких м. Бая Маре (Румунія), м. Жешув
(Республіка Польща), м. Хшанув (Республіка Польща), м. Зєльона Гура (Республіка Польща), м. Сєрпухов (Російська Федерація), м. Рибнік (Шльонське воєводство, Польща), м. Орадеа (Румунія), м. Сургут (Російська Федерація), м. Томашов Мазовєцкі
(Республіка Польща), м. Брест (Республіка Білорусь), м. Ніредьгаза (Угорська республіка), м. Ополє (Республіка Польща), м. Тирговіште (Румунія), дільниця Охота столичного міста Варшава
(Республіка Польща), м. Тракай (Литовська Республіка), м. Єлгава (Латвійська Республіка), м. Свідніца (Республіка Польща),
м. Люблін (Республіка Польща), м. Кошалін (Республіка Польща), Новосольський Повіт (Республіка Польща), м. Пршеров
(Чеська Республіка).
Історія міста бере початок із заснування у межиріччі річок
Бистриць Надвірнянської та Солотвинської старовинного
села Заболоття, де було збудовано фортецю, яка стала торговим, ремісничим центром Галичини. 1662 р. місто отримало магдебурзьке право і стало відоме як Станіславів. 1919 р.
воно було столицею Західноукраїнської Народної Республіки
(ЗУНР). 1962 р., через 330 р. після заснування, перейменовано
в Івано-Франківськ, на честь Великого Каменяра Івана Франка.
Активно розвиваються економічний, гуманітарний сектори
міста. Позитивну роботу економіки підтверджено рейтинговими агентствами, зокрема, рейтинговим агентством «Кредитрейтинг» визначено кредитний рейтинг міста за національною шкалою на рівні uaBBB+ з прогнозом «стабільний».

Дерево щастя на вул. Незалежності
The tree of happiness in Nezalezhnosti str.

Виконавчий комітет міської ради
76018, м. Івано-Франківськ
вул. М. Грушевського, 21
тел.: (0342) 55-65-15

У зв’язку з реформами в бюджетному та фінансовому секторах України, у відповідності з умовами програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) про надання Україні стабілізаційного кредиту, міжнародним рейтинговим агентством
«Standard & Poor’s» переглянуто рейтинг по борговому
зобов’язанню з «Негативного» на «Стабільний» як Україні, так і
місту. Кредитний рейтинг за міжнародною шкалою встановлено на рівні «ССС+» і рейтинг за національною шкалою «uaBB».
Місто має значний промислово-економічний потенціал,
про що свідчить рівень реалізації продукції місцевих виробників, який зберігається і в 2010 р. За сім місяців року реалізовано продукції на суму понад 1,3 млн. грн. Промисловий
потенціал обласного центру утворює переробна промисловость, частка якої в структурі реалізованої продукції становить близько 50 %.
У структурі обсягів реалізованої промислової продукції
2010 р. найбільшу частку займає харчова галузь, близько 32 %,
в обласному масштабі підприємства харчової галузі міста у загальному обсязі мають більше як 55 %.
Важливою складовою сприятливого інвестиційного клімату є інноваційна діяльність. У місті цією діяльністю займається
близько 30 промислових підприємств, впроваджено 18 нових
технологічних процесів, 80 % з них ресурсозберігаючі, маловідхідні. На проведення інновацій було витрачено більше 24 млн.
грн., як результат, обсяг реалізованої інноваційної продукції
склав 565,6 млн. грн., або це майже 24 % загального обсягу
реалізованої промислової продукції. Загалом у виробництво
впроваджено 271 вид інноваційної продукції.
Успішно працюють в місті іноземні інвестори. Лише за 6 місяців 2010 р. в економіку міста надійшло 13,1 млн. дол. США. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 1 липня
2010 року склав 106,4 млн. дол. США, які вкладені майже у 200
підприємств міста інвесторами із 35 країн світу. Значні обсяги
зосереджено на підприємствах промисловості – 22,2 млн. дол.
США (21 % загального обсягу інвестицій), в т.ч. – машинобудування більше 12 млн. дол. США.
Про високий рівень розвитку міської громади свідчить те,
що місто за версією журналу «Фокус» 2010 р. вдруге поспіль
займає третє місце в рейтингу «55 кращих міст для життя».

duction volume, accounting for 32 %, over
seven months of 2010 and on the regional
level, the total industrial output of food business operators (production of food and
beverages) accounted for more than 55 %.
30 industrial enterprises of the city were
involved into innovative activity ,as a result,
18 new technological processes were introduced, 80 % of which are waste-free and
sparing. The enterprises spent more than 24
mil. UH for the innovations. And as a result,
the volume of sold innovative products
accounted for 565.6 mil. in 2009, almost
24 % of total volume of sold industrial products. 271 kinds of innovative products
were introduced into mass production in
general.
Foreign investors work successfully in
the city. Over 6 months of 2010 the city’s
economy received 13.1 mil. dollars USA
investments. Total volume of foreign direct
investments made up 106.4 mil. dollars
USA by July 1, 2010, which were invested
into almost 200 enterprises by investors
from 35 countries. Signiﬁcant amountsof
investments are concentrated in industrial
enterprises – 22,2 mil. dollars USA (21 % of
total), including – Machinebuilding Engineering, more than 12 mil. dollars USA.

Пам’ятник Степану Бандері на Європейській площі
A monument to Stepan Bandera at Evropeiska Square

Academic Ukrainian Theatre of Music and Drama named after Ivan Franko

Executive Committee of the City Council
21, Hrushevsky Str.
Ivano-Frankivsk, 76018
тel.: + 38 (0342) 55-65-15

Академічний обласний український музично-драматичний театр ім. І. Франка

Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Місто Калуш

Kalush town
In 2009, industrial enterprises of Kalush sold products (works, services) worth
1 036,3 mil. UH (excluding VAT and excise
tax), making up 9,6 % of the total volume.
In volumes of mining and processing
industry raw materials accounted for
60,4 %, and consuming goods distribution
constituted 32.3 %. The share of investment
product was 7,3 %.
34 205 UH were invested into the capital construction, making up 45,3 % of the
total capital investment.
The main sources of ﬁnancing investment in ﬁxed assets were funds of enterprises and organizations (24 359 UH).
The amount of goods exported by
international trading companies of Kalush
totalled $ 57,4 mil. US, import constituted
$ 34,7 mil. US, in 2009.
The business partners in foreign trade
were the representatives from 42 countries.
The main consumers of goods exported
by enterprises of the city, were partners
from the Russian Federation, Kazakhstan,
Sweden, Belarus, Germany and Moldova.
From town abroad, there was sent paper
and cardboard, rugs, polymers and plastics,

Калуська міська рада
Kalush town Council
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Промисловими підприємствами міста 2009 р. реалізовано
продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах (без ПДВ та акцизу) на 1036,3 млн. грн., що становить 9,6 % загальнообласного
обсягу.
В обсягах реалізації добувної та переробної промисловості 60,4 % становила сировинна продукція, 32,3 % – товари
широкого та тривалого використання. Частка інвестиційної
продукції склала 7,3 %.
Впроваджувалась у виробництво інноваційна продукція,
застосувувались прогресивні технології, налагоджено виготовлення нових виробів. Відновлено випуск продукції на ДП
«Орісіл-Калуш» ТОВ «Орісіл» та ДП «Калуський дослідно-експериментальний завод» ІХП НАНУ. У ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» «Калуська ТЕЦ» проведена реконструкція електроприводу вагоноперекидача, схеми керування пиложивильниками,
ремонт тракту паливоподачі, роботи з нарощування дамб золошлаковідвалу, у ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» «Калуська ТЕЦ»
відновлена робота.
Розпочато випуск продукції у ТОВ «Калуський трубний
завод». Товарна продукція виготовляються з високоякісної
сировини німецького виробництва, 2010 р. після запуску новозбудованого виробництва полівінілхлориду суспензійного
у ТОВ «Карпатнафтохім», що здійснюватиметься за ліцензією
німецької компанії «UHDE», завод перейшов на виробництво
труб з вітчизняного ПВХ.
Згідно проведеного референдуму 17 січня 2010 р. 12 лютого 2010 р. Верховна Рада України затвердила Указ Президента України «Про оголошення територій міста Калуш та сіл
Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації», що
потребуватиме 560,8 млн. грн. коштів Державного бюджету
України, в т.ч. 107,5 млн. грн. на заходи щодо ліквідації наслідків в зоні діяльності ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана».
Основними джерелами фінансування інвестицій в основний капітал були власні кошти підприємств і організацій
(24 359 тис. грн.). Зросли обсяги капіталовкладень, виділених
з Державного бюджету України і склали 3686 тис. грн., хоча їх
частка в загальному обсязі незначна. Збільшились обсяги ка-

Архітектурна пам’ятка – народний дім
Architectural monument – the People’s House

піталовкладень, освоєних за рахунок кредитів банків та інших
позик, які склали 21 820 тис. грн.
За видами економічної діяльності найвагомішу частку
(39 876 тис. грн.) усіх інвестицій направлено у розвиток промисловості, це в основному підприємствами переробної
промисловості (36 162 тис. грн.). Значну частку інвестицій освоєно підприємствами, що здійснюють операції з нерухомим
майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям (20 181 тис. грн.). Партнерами в зовнішній торгівлі товарами є нерезиденти з 42 країн світу.
Основними споживачами товарів, що експортувалися підприємствами міста, були партнери з Російської Федерації,
Казахстану, Швеції, Білорусі, Німеччини та Молдови. З міста
за межі країни відвантажували папір та картон, килими, полімерні матеріали і пластмаси, деревину і вироби з деревини та
продукцію хімічної і пов’язаних з нею галузей промисловості.
Провідне місце серед джерел імпортних надходжень займали Російська Федерація, Німеччина, Польща та Сербія. Вагомими були і обсяги імпорту з Китаю та Угорщини. У структурі
імпорту найбільша питома вага припадала на папір та картон,
полімерні матеріали, пластмаси та каучук, продукцію хімічної
і пов’язаних з нею галузей промисловості, текстиль і вироби з
текстилю та механічне і електричне обладнання.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених
в економіку міста становив 68 340,7 тис. дол. США. Інвестиції
надійшли у підприємства міста з 14 країн світу. Іноземними інвесторами вкладено 2 134,6 тис. дол. США прямих іноземних
інвестицій.
На території міста функціонує 378 закладів роздрібної торгівлі та 57 закладів ресторанного господарства, 8 ринків, 13
автозаправних станцій та 30 аптек. В останні роки в місті відбуваються позитивні зміни в розвитку матеріально-технічної
бази торгівлі: впроваджуються сучасні торговельні технології,
створюються роздрібні торговельні підприємства, які за рівнем культури обслуговування покупців відповідають сучасним вимогам та здійснюють торгівлю під однією торговельною маркою, дотримуються єдиної стратегії діяльності, мають
єдиний центр управління, координації та контролю, власні
розподільні склади. На території міста функціонує 13 сучасних підприємств торгівлі.

Пам’ятник Т. Шевченку
Monument to T. Shevchenko

Виконавчий комітет міської ради
77300, Івано-Франківська обл.,
м. Калуш, вул. І. Франка, 1
тел.: (03472) 7-00-12, 6-00-19
e-mail: kmvk@arte-fact.net
Executive Committee of the Town Council
1, Ivan Franko str., Kalush
Ivano-Frankivsk region, 77300
тel.: + 38 (03472) 7-00-12, 6-00-19
e-mail: kmvk@arte-fact.net

wood and wood products, chemicals and
chemical products.
The leading importers were the Russian
Federation, Germany, Poland and Serbia.
Signiﬁcant importers were also China and
Hungary. The biggest share of import accounted for paper and paperboard, polymeric
materials, plastic and rubber products, chemicals, textile and textile goods, mechanical
and electrical equipment.
Total volume of foreign direct investments into the economy of the town
amounted to 68 340,7 dollars US, as it’s
estimated on January 1, 2010. Investments
into companies of the town came from14
countries. In 2009 the economy of of town
recieved $ 2 134,6 US of direct foreign investment. According to statistical data, by
January 2010, there were 492 small businesses and 4 428 entrepreneurs in Kalush.

Типова архітектура міста
Typical architecture of the city
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Місто Коломия

Kolomyya town
Kolomyya is a modern, well developed
city, which has been the historic and cultural center of Gutsuls’ land. Its ﬁrst written
mentioning dates back to 1 241, according
to recent estimates, by January 10, 2010,
the city’s population is 61,2 thousand people.
The basic town industries are construction materials producing, food processing business and production of wooden
goods. Among the leading enterprises are
PLC «Plant of Building Materials», Ltd «YUMAS», JV «Forestry Company «Lavender»,
LLC «Dyatkivtsi». They are the largest taxpayers into the local budget.
One of the economic priorities is small
businesses developing. 48 % of the total
number of employed people work in small
business,there are 8024 business owners
registered. Every year the local budget
revenues from their activities about 60 %
of total cash ﬂow.
The town is a prime example of eﬀective use of both domestic and foreign capital. Foreign investors diversify most of the
capital into the food industry and production of wood. Most foreign investments
come from Israel and the United States.

Народний дім
People’s House
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Коломия – сучасне, розвинуте місто, яке було і залишається історико-культурним центром Гуцульщини. Вперше воно
згадується 1 241 р., населення міста станом на 1 січня 2010 р.
становить 61,2 тис. чол.
Основа економіки міста – виробництво будівельних матеріалів, харчова промисловість, виробництво деревини та виробів з деревини. Серед стабільно працюючих підприємств –
ЗАТ «Заводоуправління будівельних матеріалів», ТОВ ЗПК
«ЮМАС», СП «Лісова компанія «Лаванда», ВАТ «Дятьківці». Вони
є і найбільшими платниками податків до місцевого бюджету.
Одним із пріоритетів економічної політики влади є розвиток малого бізнесу. 48 % осіб від загальної кількості зайнятих
у галузях економіки працюють саме у сфері малого підприємництва, у місті зареєстровано 8 024 суб’єктів господарської
діяльності. Популярними напрямками діяльності суб’єктів
малого підприємництва є торгівля промисловими та продовольчими товарами, надання послуг населенню, зокрема перукарських, швейних, бухгалтерських, комп’ютерних,
автотранспортних, виробництво столярних, виготовлення
кондитерських виробів та інші види діяльності. Щорічно надходження до місцевого бюджету від їх діяльності складають
близько 60 % від всіх поступлень до міської скарбниці.
У місті є яскраві приклади результативного застосування
як вітчизняного, так і іноземного капіталу. Іноземні інвестори найбільше вкладають капітал в харчову промисловість та
виробництво з деревини. Найбільше іноземних інвестицій
надходить з Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки. Успішно
працюють з іноземними інвесторами такі підприємства міста:
ТОВ ЗПК «ЮМАС» зі США, СП «Фармамед» з Німеччиною, СП «Лісова компанія «Лаванда» з Ізраїлем, ТОВ «Пантера» з Литвою,
ТОВ «ТенМарк» зі Швецією, ЗАТ «Мрія» з Італією. Є напрацювання і на перспективу. Зокрема, започатковано в місті Коломиї реалізацію таких важливих інвестиційних проектів як
«Будівництво сміттєпереробного заводу в м. Коломия» (спільний австрійсько-український проект), «Будівництво деревообробного заводу» (австрійська фірма «Швайгофер-хольц»),
«Будівництво підприємства з виготовлення запасних частин

Міська ратуша
City Hall

до автомобілів закордонного виробництва (французька фірма «CEMALIN»), «Розвиток міської інфраструктури» (КП «Коломияводоканал»).
Місто Коломия – місто студентів, в якому розвинена мережа навчальних закладів, де молодь має можливість здобути
як середньо-спеціальну, так і вищу освіту. Особливу увагу
впродовж останніх років міська рада приділяла зміцненню та
збереженню матеріально-технічної бази навчальних закладів,
поліпшенню умов навчання та виховання школярів, запровадженню енергозберігаючих технологій в діяльності навчальних закладів. На ці цілі було використано близько 10 млн.
грн. бюджетних коштів. Зокрема, за цей час було влаштовано
шатрові дахи в 10 навчальних закладах, збудовано і реконструйовано 8 автономних котелень, замінено старі системи
опалення на сучасні та енергоефективні.
На базі загальноосвітньої школи № 6 відновлено роботу
єдиного в місті навчального басейну. Для потреб учнів відкрито 3 спортивні майданчики зі штучним покриттям, реконструйовано стадіон «Юність» ДЮСШ № 1. У двох спортивних
школах системи освіти за 5 останніх років підготовлено 10 майстрів спорту, 43 кандидати у майстри спорту, а також сотні
спортсменів масових розрядів. Вихованці спортивних шкіл є
постійними членами збірних команд області та України з різних видів спорту.
Всі загальноосвітні навчальні заклади міста забезпечені навчально-комп’ютерними комплексами, підключені до
всесвітньої мережі Інтернет, частина із них забезпечена
мультимедійними засобами навчання. Комп’ютеризація та
інформатизація навчальних закладів позитивно вплинула на
рівень знань школярів. В результаті команда учнів навчальних закладів міста з року в рік є призером ІІ-го (обласного)
етапу Всеукраїнських олімпіад з базових предметів. Сьогодні
талановиті та обдаровані діти мають можливість підвищувати
рівень знань у Коломийському природничо-математичному
ліцеї, відкритому 2008 р.
Одним із пріоритетних напрямків економічного розвитку міста є туристична індустрія. Розроблено довгострокову програму
розвитку туризму в місті, виконання якої сприятиме удосконаленню всіх сфер життєдіяльності міста. З екскурсійною метою
місто щорічно відвідують близько 200 тис. туристів.

Музей Гуцульщини і Покуття
Museum of Hutsul and Pokuttya lands

Виконавчий комітет міської ради
78200, Івано-франківська область,
м. Коломия, Проспект Грушевського, 1
тел.: (03433) 5-07-60
e-mail: tower.ko@ukr.net
Executive Committee of the Town Council
1, Hrushevsky Avenue, Kolomyya
Ivano-Frankivsk region, 78200
тel. +38 (03433) 5-07-60
e-mail: tower.ko@ukr.net

There are many enterprises successfully
cooperating with foreign business partners: LLC «YUMAS» with the USA, JV «Farmamed» with Germany, the JV «Forest
company «Lavender» with Israel, Ltd «Panther» with Lithuania, Ltd «TenMark» with
Sweden, PLC «Dream» with Italy. There are
many business prospects for the future.
In particular, there were launched such
important projects as «Construction of
waste processing plant in Kolomyya»
(Austrian-Ukrainian joint project), «Building Woodworking Plant» (Austrian ﬁrm
Shvayhofer-holts), «Construction of Spare
Parts Plant for Overseas Automobiles»
(French company «CEMALIN»), «Urban Infrastructure Development» («Kolomyyavodokanal»).

Музей писанки
Museum of Pysanka (Easter egg)
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Місто Болехів

Bolekhiv town
Bolekhiv or Volokhiv, the origin of its
name is diﬃcult to determine, because
the history of Bolekhiv town dates back to
ancient times. The ﬁrst written mentioning
about Bolekhiv is dated by 1371. The Magdeburg right was given to town in 1603.
From the end of 1914 up to the second
half of the XVIIth century, Bolekhiv was a
constituent part of the Polish kingdom,
since 1772, it belonged to Austria and since
1919 – again to Poland. After the World War
II, Bolekhiv became a district centre which
was liquidated in 1964.
For centuries, Bolekhiv has been known
as a commercial, salt, leather and timber
centre of production. Manufactoring productions of leather tanning, sewing, woollen, weaving workshop, mills, timber industry developed at the end of the XIXth
century. Since October 1993, Bolekhiv is a
city of regional subordination. It is located
on the outskirts of Ivano-Frankivsk region,
borders upon Lviv region, found in 9 km
from the known resort of Morshyn. The
motorway of national importance Striy –
Bolekhiv – Ivano-Frankivsk – Tchernivtsi and
of regional importance Bolekhiv – Kozakivka
(the road leads to Polyanytsya, «Rocks of Dovbush» regional landscape park and natural reserve of national value) pass through

Міська ратуша
City Hall
168
168

Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина

Болехів – Волохів, котре з цих понять є визначальним у походженні назви, важко сказати, бо виникнення міста Болехова
сягає в глибину століть.
З жовтня 1993 р. Болехів – місто обласного значення,
розташоване на окраїні Івано-Франківської області, межує з
Львівською областю, 9 км від відомого курорту Моршин.
Територія міської ради становить 300,9 км2. В підпорядкуванні шість сільських рад: Гузіївська, Козаківська, Міжрічанська, Підберезька, Поляницька, Тисівська, 11 сіл. На території
Болехівської міської ради проживає 21,3 тис. осіб. В місті Болехові – 10,7 тис. осіб, сільських жителів – 10,7 тис. осіб.
Діє 11 бібліотек, з них – 9 сільських; 10 закладів культури
клубного типу, з них 9 у сільській місцевості. В місті функціонують державний музей історії міста Болехова ім. Романа Скворія та музей Наталії Кобринської.
На території Болехівської міської ради діють Дитяча школа
мистецтв, Дитяча юнацько-спортивна школа, Будинок дитячої
та юнацької творчості, 8 загальноосвітніх шкіл, 3 дошкільних
заклади, Прикарпатський лісогосподарський коледж.
Медичну допомогу надають: Болехівська центральна міська лікарня, Поляницька сільська лікарська амбулаторія, 8
фельдшерсько-акушерських пунктів.
Визначні пам’ятки історії та культури: пам’ятники Володимиру Великому, Наталії Кобринській, Івану Франку, Соломії
Крушельницькій, Юрію Мушаку, жертвам сталінських репресій та ряд ін. Важливим об’єктом культурного значення є
пам’ятка архітектури – Синагога, яка збудована в кінці ХІХ ст.
Економіка представлена галузями: промисловість, лісове
господарство, рибне господарство, торгівельне обслуговування населення. Провідною галуззю є обробна промисловість. Провідною галуззю економіки міста, в якій сконцентрована більша частина виробничих фондів і де зайнята значна
кількість населення, є обробна промисловість.
Основні промислові підприємства міста: ВАТ «Шкіряник»,
ТОВ «Світ шкіри», ТОВ «Болехівський завод будівельних матеріалів», ДП «Болехівський лісгосп», МП «Темп», ТОВ «Ірест»,
ТОВ «Скорпіон», ТОВ «Декор».

В’їзд в м. Болехів з Долинського району
Entrance to Bolekhiv from Dolyna district

Чисельність працівників, зайнятих у всіх сферах економічної діяльності міста Болехова, складає 2,3 тис. осіб, у т. ч. в промисловості – 0,5 тис. осіб.
Найбільшу частку в загальних обсягах реалізованої продукції займають підприємства легкої промисловості – 61 %.
Основною спеціалізацією є випуск шкірсировини. Майже
16,1 % загального обсягу промислового виробництва міста
припадає на продукцію деревообробної галузі. Питома вага
промисловості будматеріалів складає 18,5 %. Виробництво
готових металевих виробів склало 3,7 %.
Оборот роздрібної торгівлі становив 101 137,5 тис. грн. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств на 1 особу склав
4 726,1 грн.
Зовнішньоекономічна діяльність характеризується перевагою експорту над імпортом (коефіцієнт покриття склав 5,49).
Зовнішньоторговельний оборот товарів склав 7 647,9 тис. дол.
США, в т.ч. експорт товарів – 6 470,2 тис. дол. США, імпорт –
1 177,7 тис. дол. США.
Партнерами в зовнішній торгівлі були нерезиденти з 15
країн світу. Найбільші обсяги експортних відвантажень з міста були направлені до Італії. Провідну позицію серед джерел
імпортних надходжень посідали країни Європи (у т. ч. Італія та
Німеччина) і Китай.
Обсяги внутрішніх капітальних інвестицій склали 48 719 тис.
грн., з них обсяги інвестицій в основний капітал 47 643 тис. грн.
Темп зростання обсягу інвестицій в основний капітал склав
113,8 %. Обсяг інвестицій в основний капітал на особу склав
2 226,3 грн.
В економіку міста іноземними інвесторами вкладено
437,4 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій, які спрямовані в підприємства переробної промисловості. Лідерами серед інвесторів виступають нерезиденти з Італії, на яких припадає більше 92 % сукупного іноземного капіталу.
Середній розмір зарплати в економіці склав 1 679,00 грн.
На території міської ради зареєстровано 178 СГД – юридичних осіб та 1 290 фізичних осіб – підприємців.
Одним із пріоритетних напрямків соціально-економічного
розвитку Болехівщини є туризм.

Пам’ятник І. Франку
Monument to I. Franko

Виконавчий комітет міської влади
77202, Івано-Франківська обл.
м. Болехів, пл. І. Франка, 12
тел. (03437) 3-44-38,
факс (03437) 3-42-52
е-mail: blrada@ukr.net
Executive Committee of the Town Council
12, Ivan Franko sq., Bolekhiv
Ivano-Frankivsk region, 77202
тel./fax: +38 (03437) 3-42-52
e-mail: blrada@ukr.net
town, as well as the rail road of Lviv railway
Striy – Bolekhiv – Ivano-Frankivsk, also oil pipeline Dolyna – Drohobytch, and one of largest electricity transmissions lines LET transit through its territory. The territory of town
council makes up 300, 9 km2.
Town council includes six village authorities: Guziiv, Kozakiv, Mizhrichansk, Pidberezhya, Polyanytsya, Tysivka. 21,3 thousand of inhabitants live on the territory
of Bolekhiv town council. In town Bolekhiv the population is 10, 6 thousands,
and 10, 7 thousand in the villages.
There are 11 libraries in Bolekhiv area,
nine of them are rural; 10 culture clubs,
nine of them in the country-side. The state
history museum of Bolekhiv and museum
of Natalia Kobrynska function in town.
Prominent sights of history and culture
of Bolekhiv area are monuments of Volodymyr Velykyj, Natalia Kobrinska, Ivan Franko, Solomia Krushelnytska, Yuriy Mushak,
to the victims of the Stalin repressions and
some others. The important object of cultural value and of architecture is Synagogue which was built at the end of the
XIXth century. Presently a building needs
major repairing.

Музей Наталії Кобринської
Museum of Nataliya Kobrynska
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Місто Яремче

Yaremche town
The town of Yaremche with the outland districts of Dora and Yamna is located at the height of 500-535 m above sea
level. Yaremcha area lies in the south-west
of Ivano-Frankivsk region, occupying the
central part of the Ukrainian Carpathians
within rock formations of Gorgany, Pokuts’ka-Bukovina Carpathians and Chernogory.
Yaremche belongs to the category of
cities of regional subordination, and as
an administrative unit also includes the
villages of Vorohta, Tatar, Mykulychyn,
Yablunitsya, Voronenko, Polyanitsya. All
settlements have high status and belong
to health resorts. Today the number of
permanent population is 22 686 people,
including urban population – 8898 people, rural population – 13 788 people.
The total area of Yaremcha City Council
is 65 665 ha including: – agricultural lands,
6 949 ha; – the land for industrial and transport use, 308 ha; – residential area, 1 568 ha;
– water area, 505 ha.
Today Yaremcha district includes 69 tourist and recreational complexes, 538 households, 6 health spas, here function 36 restaurants and several souvenir markets.

Центральна частина міста
Center of the city
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Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина

Місто Яремче з мікрорайонами Дора та Ямна розташоване
на висоті 500 -535 м над рівнем моря. Яремчанщина охоплює
південно-західну частину Івано-Франківської області, займаючи центральну частину Українських Карпат у межах гірських
формувань Горган, Покутсько-Буковинських Карпат та Чорногори.
Яремче належить до категорії міст обласного підпорядкування і як адміністративна одиниця включає також смт. Ворохту, с. Татарів, с. Микуличин, с. Яблуницю, с. Вороненко, с. Поляницю. Всі населені пункти мають статус високогірних та віднесені до категорії курортних. Сьогодні чисельність постійного
населення складає 22 686 осіб, з яких міське населення –
8 898 осіб, сільське населення – 13 788 осіб.
Загальна площа території Яремчанської міської ради –
65 665 га, в тому числі:
– землі сільськогосподарського призначення – 6 949 га,
– виробничого та транспортного призначення – 308 га,
– селитебна територія – 1 568 га,
– водні території – 505 га.
Майже половина цієї площі – 31 га розташована в межах
Карпатського національного природного парку - першого в
Україні, утвореного в 1980 р. Загальна площа парку – 50,3
тис. га. Основною метою його створення є збереження унікальних для Центральної Європи природних ландшафтів,
що відзначаються багатим генофондом, наявністю рідкісних
пралісових екосистем і значним рекреаційним потенціалом,
а також сприяння підтриманню екологічного балансу в регіоні.
Основною водною артерією є р. Прут. Особливістю її економіко-географічного розташування є те, що єдиним сут тєвим виробничим ресурсом є природний комплекс із значним рекреаційним потенціалом. Ще один сприятливий фактор – невелика відстань до кордонів чотирьох європейських
держав.
Місто має налагоджений транспортний зв’язок (залізничний та автомобільний) з іншими містами України і закордону.

Базар ремесел/Ресторан «Гуцульщина»
Folk crafts market/ Restaurant «Hutsulschyna»

Відстань (по автошляху) від м. Яремче до Києва – 600 км, ІваноФранківська – 70 км, кордону з Румунією – 80 км, Угорщиною,
Словаччиною, Польщею – приблизно 280 км. Територія Яремчанської міської ради – один з найважливіших рекреаційних
районів Карпатського регіону та України загалом.
Сьогодні у Яремчанському регіоні налічується 69 туристично-відпочинкових комплексів, 538 садиб, 6 санаторіїв,
працює 36 ресторанів, кілька сувенірних ринків.
Яремче – популярне як місце для відпочинку взимку, адже
тут функціонує 17 витягів – 14 крісельних та 3 бугельних. Окрім
цього Яремче інтенсивно розвивається і популяризується як
весняно-літній та літньо-осінній центр активного відпочинку.
Різної складності і походи в гори, оздоровлення у санаторіях,
поїздки на квадроциклах та велосипедах.
Яремче зі своєю самобутньою архітектурою в поєднанні з
гірським ландшафтом створює унікальний комплекс історичного надбання. Особливої уваги заслуговують церкви XVIXVII ст., збудовані в традиційних формах, які відносяться до гуцульської школи – Церкви Різдва Пресвятої Богородиці XVII ст.
та Святого Петра й Павла 30 років XX ст. у Ворохті, церква
Пресвятої Трійці XVII ст. у Микуличині, Церкви Святого Пророка Іллі 30 років XX ст. та Церква Чуда Архістратига Михаїла
XІX ст. в Дорі, Церква Успення Пресвятої Богородиці XX ст. в
Яремне, церква Івана Милостивого, 1840 р., в Ямні.
З величністю природи вдало поєднується і нова архітектура – готелі, туристичні комплекси, ресторани. Оригінальністю
і високим художнім рівнем відзначаються споруди ряду рекреаційних об’єктів: ресторан «Гуцульщина» (м. Яремче), база
відпочинку «Карпати» (м. Яремче).
У м. Яремче функціонує Музей екології та етнографії Карпатського краю, філіал Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського.
У музеї експонується гуцульський одяг с. Микуличина та
Ямни. Вражає орнаментальне, колористичне і технічне багатство гуцульської вишиванки.
З фондів Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття представлені вироби зі шкіри народного
майстра В. Косила.

Турбаза «Карпати» /Міст через р. Прут
Resort centre «Karpaty»/The bridge over the Prut

Виконавчий комітет міської ради
78500, Івано-Франківська обл.
м. Яремче, вул. Свободи, 266
Тел.: (03434) 2-22-79, 2-30-07,
Факс: (03434) 2-30-05
e-mail: jar_mvk@ukr.net
Executive Committee of the town Council
266, Svobody str., Yaremche
Ivano-Frankivsk region, 78500
Tel.: +38 (03434) 2-22-79, 2-30-07,
Fax: +38 (03434) 2-30-05
e-mail: jar_mvk@ukr.net
Yaremche is a popular vacation spot in
winter, because there are 17 operating ski
lifts – 14 chairlifts and 3 rope ones. Moreover, Yaremche has been developing intensively and popularized as spring – summer
and summer – autumn health resort, oﬀering hiking of various complexity, spa recreation, quad bike rides.
Yaremche with its original architecture
combined with the mountainous terrain
creates a unique set of historical heritage.
Particular attention should be paid to churches of the XVI-XVIIth centuries, built in traditional forms of Gutsul School – Churches
of the Nativity of the Blessed Virgin built in
the XVIIth and St. Peter and Paul’s in Vorokhta, Church of the Holy Trinity of the XVIIth
century in Mikulichine, Church of the Holy
Prophet Elijah, Miracles and Church of the
Archangel Michael’s Miracles of the XIXth
century in Dora, Church of the Dormition of
the Virgin of the XXth century in Yaremne,
Church of John the Merciful of 1840 in
Yamna.

Відпочинковий гірськолижний комплекс «Буковель»
The ski resort «Bukovel»
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Богородчанський район

Bohorodchany district
At the foothills of the Ukrainian Carpathians, to the south-west of the regional
centre is located Bohorodchany district.
Its administrative center is town of Bogorodchany, located in 18 kilometers from
Ivano-Frankivsk. The district borders on Tysmenytsya, Nadvirna, Rozhniativ and Kalush
districts and the region of Transcarpathia.
The physical-geographic territory of the
district has heterogeneous landscape and
is divided into three zones: plain, foothills
and mountains. Its highest point, mountain
Syvulya is 1818 m.
The district is rich in diverse natural resources. There are such deposits of minerals as oil, natural gas, salt, ozokerite, peat,
and building materials (gravel, stone), hydrominerals, forest resources.
The forest area of the district is 41,3
thousand hectares, that constitutes 52 %
of the total area. The rivers Bystrica Solotvyns’ka and Bystrica Nadvirnian’ska ﬂowing
through Bohorodchany district, belong to
the catchment – basin of the River Dniester
Population of the district is 68 973 people and 7 554 in town of Bogorodchany.

Богородчанське виробниче управління підземного зберігання газу
Bohorodchany production department of underground gas storage
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У передгір’ї українських Карпат, на південний захід від
обласного центру розташований Богородчанський район.
Його адміністративним центром є селище міського типу
Богородчани, яке знаходиться у 18-ти кілометрах від ІваноФранківська. У фізико-географічному плані територія району
неоднорідна і ділиться на три ландшафтні зони: рівнинна, передгірська та гірська. Його найвища точка – гора Сивуля, що
має висоту 1818 м.
Район багатий на різноманітні природні ресурси. Тут є поклади таких корисних копалин, як нафта, природний газ, кухонна сіль, озокерит, торф, а також будівельні матеріали (гравій, камінь), гідромінеральні, лісові ресурси.
Через територію Богородчанщини протікають річки Бистриця Солотвинська та Бистриця Надвірнянська, які належать до басейну ріки Дністер.
Населення – 68 973 тис. чоловік у районі та 7 554 тис. у
смт. Богородчани. Богородчанський район має цікаву і багату
історію. Про давність заселення цього краю свідчать результати археологічних розкопок на території села Старуні, в результаті яких тут виявлено десять стоянок первісних людей.
Окрім цього, археологами в 1907 р. та 1929 р. знайдені залишки мамонта і носорога, скелети котрих зберігаються в музеях
Кракова та Львова. Проживали на території Підгірського краю
і племена часів трипільської культури (середини 4 – кінця 3 тисячоліття до нашої ери).
Найстарішими поселеннями на Підгірщині, згідно з першими писемними згадками, є такі села як Грабовець, Жураки,
Ляхівці (нині Підгір’я), Монастирчани, Старуня. У ГалицькоВолинському літописі згадується про поселення Краснопіль
(нинішній Солотвин).
На Богородчанській землі творили або народилися відомі діячі: Антін Могильницький – поет, автор поеми «Скит Манявський» (1811-1873 р. р.); Юліан Целевич (1843-1892 р. р.),
автор праці «Історія Скита Манявського; письменник Михайло Петрушевич (1869-1895 р. р.); Олексій Заклинський, автор
«Записок пароха Старих Богородчан» (1819-1881р. р); Іван Капущак, посол до Віденського парламенту (1807-1868 р. р.); ху-

Манявський Скит
Manyava Monastery

Державна адміністрація району
77701, Івано-Франківська обл.,
Богородчанський район
м. Богородчани, вул. Шевченка, 66
тел.: (03471) 2-42-99
e-mail: bogo-org@ukr.net

дожник Модест Сосенко (1875-1920 р. р.); класик української
літератури Михайло Яцків (1873-1861 р. р.); колишній міністр
земельних справ в уряді ЗУНРу Михайло Мартинець.
На території району знаходиться пам’ятка архітектури
ХVІІ ст. – Манявський Скит, заснований у 1606 р. уродженцем
Тисмениці Й. Княгиницьким, вихованцем Афонського монастиря. За вірогідними джерелами, у Скиті похований гетьман
України І. Виговський.
На території району знаходяться унікальні природні об’єкти:
– Манявський водоспад з висотою падіння води 16 м, що є
одним з найвищих у Карпатах;
– «Блаженний камінь» з цілющим джерелом у с. Манява;
– Грязевий вулкан та сольова криниця в селі Старуня.
Промисловість є однією з провідних галузей економіки
району. Промисловий комплекс району представлений підприємствами добувної, обробної промисловості та з виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла і води.
Промисловий потенціал району утворюють підприємства: ТОВ «Богородчанський молокозавод», Солотвинське
державне лісогосподарське підприємство, ДП завод «Промекс» (ВАТ «Івано-Франківськпромприлад»), Дзвиняцька філія
ТОВ «Уніплит», ДП «Богородчанинафтогаз».
Найбільшу питому вагу (63 %) у загально районному обсязі виробництва займає Дзвиняцька філія ТОВ „Уніплит». Філія
займається виготовленням: шпону лущеного із різних порід
дерева (бук, береза, вільха, ялина), шпону струганого (дуб, бук,
явір, ясень, горіх), фанери клеєної, гнутоклеєних деталей.

Манявський водоспад
Manyavsa waterfall

District state administration
66, Shevchenko str., Bohorodchany
Ivano-Frankivsk region, 77701
tel.: +38 (03471) 2-42-99
e-mail: Bogo-org@ukr.net

Population density is 87 people per 1 km2.
The district area constitutes 798,95 km2.
that makes 5,7 % of Ivano-Frankivsk region
territory.
Industry is one of the leading businesses of the district. The industrial sector
of the district is represented by the mining,
manufacturing and production and distribution of electricity, gas, heat and water.
The industrial potential of the district
form of enterprises «Bohorodchany Milk»,
Solotvyn State Forestry Enterprise, Branch
Plant «Promeks» of PSC «Ivano-Frankivskpromprylad», Dzvynyach Branch Company
of Ltd «Uniplit», Branch Company of «Bohorodchanynaftogas».
The largest share (63 %) in the overall
regional output makes Dzvynyach Branch
Company of Ltd «Uniplit». Branch is manufacturing the rotary cut veneer from diﬀerent types of wood (beech, birch, alder, ﬁr);
sliced veneer (made of oak, beech, sycamore, ash, walnut), plywood, plywood elements details.

Богородчанське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів
Bohorodchany linear production department of of gas mains
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Верховинський район

Verkhovyna district
The district center – Verkhovyna town
(until 1962 – Zhabye village) is located at
the altitude of 600-620 m above sea level
in Zhabye tectonic reduction, 125 km
from Ivano-Frankivsk and 32 km from the
nearest railway station in the village of
Vorohta.
The ﬁrst written mentioning of Verkhovyna dates back to 1424. In ancient
times, locals were engaged in cattle breeding, hunting and farming. In the XVXVIth centuries the main occupation was
grazing sheep, cows and horses.
In 1772, as a result of the ﬁrst division
of Poland between Russia, Prussia and
Austria, to the latter went the present
Verkhovyna land. Stratiﬁcation, national
oppression, increased exploitation of
people in mountain villages caused mass
rebellion among the peasants. A kind of
struggle and of spontaneous peasants
protest against the existing order was
the so called «opryshky» movement.
Many residents of Zhabye village were
participants of folk avengers’ groups
with Ivan Pysklyviy, Oleksa Dovbush Ivan
Boychuk, Vasil Bayurak at the head.
The following types of tourism are
the most popular on the territory of the

У письмових джерелах Верховина вперше згадується в
1424 р.
Районний центр – селище Верховина (до 1962 р. – село
Жаб’є) розташоване на висоті 600 – 620 м. над рівнем моря
у Жаб’євському тектонічному зниженні в 125 км від м. ІваноФранківська, та в 32 км від найближчої залізничної станції в
селищі Ворохта.
У районі нараховується 455 річок загальною протяжністю
понад 2000 км. Найбільшою річкою є Черемош, утворений двома річками: Чорним Черемошем, який стікає з північних схилів
Чивчинських гір (довжина 86 км., площа басейну 0,86 тис. км2)
і Білим Черемошем (довжина 50 км, площа водозабору
0,6 тис. км2).
Площа вкритих лісовою рослинністю земель Верховинщини складає 86 130 га, з яких ліси І групи займають площу
62 821 га. Ліси району підвідомчі державним підприємствам
«Верховинське лісове господарство», «Гринявське лісове господарство», Верховинському районному лісгоспу та Карпатському природному національному парку.
Найбільшою туристичною базою в районі є лікувальнооздоровчий комплекс «Верховина» обласного підприємства
«Івано-Франківськтурист», який одночасно може прийняти
280 осіб. Найбільш популярним в районі є сільський зелений
туризм, популярні також: пішохідний (подорожування по горах пішки), гірськолижний (катання на гірських лижах), водний (сплав по гірських ріках на катамаранах, каяках, рафтах)
та гірський (зимові подорожі по Чорногірському хребту).
Основна галузь промислового виробництва – переробка деревини. Деревообробна галузь району представлена
14-ма промисловими підприємствами, які здійснюють фінансово-господарську діяльність у цій царині. Найбільша
частка від загального обсягу промислового виробництва
належить державним підприємствам «Гринявське лісове господарство», «Верховинське лісове господарство»,
ТОВ СП «Крона», МП «Лескул», МП «Оріон», Верховинський районний лісгосп. Середньомісячна заробітна плата працівника

Гірське поселення /Свято виходу на полонину /Руїни польської обсерваторії на г. Піп Іван
Mountain village /Celebration of the departure of shepherds to mountain pastures /Ruins of a Polish observatory on Pip Ivan mountain
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середньооблікової чисельності в промисловості складала за
перший квартал 2010 р. 1 049 грн., в еквіваленті повної зайнятості – 1 308 грн.
Структура аграрного комплексу району складає 58 фермерських господарств – найбільші ТОВ «Водограй», КСП
«Заготівельник» та близько 11 тис. господарств населення.
Працівники аграрного сектора економіки працюють над реалізацією Комплексної програми розвитку агропромислового
комплексу та розвитку сільських територій. У районі реалізується «Проект створення підприємства з розведення овець
гірсько-карпатської породи з круглорічним утриманням
поголів’я на високогірних пасовищах». Метою даної програми
є нарощування поголів’я овець гірсько-карпатської породи,
збільшення чисельності племінного поголів’я овець, популяризація галузі вівчарства та запобігання зменшення площі
високогірних пасовищ, придатних для випасання сільськогосподарських тварин. Разом з тим заплановано збільшити
поголів’я овець у найближчі 5 років до 15 тис. голів, а в подальшому вийти на показник початку 80-х років, тобто 30 тис.
Підприємництво є важливою ланкою в соціальному та економічному середовищі району. В районі зареєстровано 1558
суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 366 – юридичні особи. Введено в дію 6 торгівельних закладів, а також
першу чергу реконструйованого ринку в селищі Верховина.
Деревообробна галузь району залишається однією із перспективних. Реформування галузі передбачається в напрямку
поглиблення переробки деревини з безвідходним виробництвом, випуску конкурентоспроможної продукції і з метою
виходу з нею на євроринок.
На даний час на підприємствах уже помітні позитивні зрушення щодо нарощування обсягів реалізації деревообробної продукції. Кращих результатів досягли ТОВ СП «Крона»,
ПМП «Лескул», ПМП «Оріон», ДП «Гринявський лісгосп».

Гірська ріка/Гуцульська церква
Mountain river/Hutsuls’ church

Районна державна адміністрація
78700, Івано-Франківська обл.
смт. Верховина, вул. І. Франка, 20
тел.: (03432) 2-12-42
www.gov.if.ua/verhovynska/ua/#
e-mail: verhovina_rda@ukr.net
District state administration
20, Ivan Franko str., Verkhovyna
Ivano-Frankivsk region, 78700
tel.: +38 (03432) 2-12-42
www.gov.if.ua/verhovynska/ua/#
e-mail: verhovina_rda@ukr.net
district: hiking (travel about the mountains on foot), ski (Alpine skiing), water
(rafting along mountain rivers on catamarans, kayaks, rafts) and mountaineering
(winter travel about the Chornogora mountain range).
Main branch of industry is processing
of wood. Woodworking business is represented by 14 industrial enterprises engaged in this area. The largest share of total
industrial production is state-owned enterprises «Hrynyava forestry», «Verkhovyns’ka forestry», LC Joint Venture «Krona»,
ﬁrms «Leskul», «Orion», Forestry of Verhovina district. Average monthly salary per
worker in this industry was 1049 UH, in the
ﬁrst quarter of 2010, with the equivalent of
full employment – 1 308 UH.
Woodworking industry remains one of
the most perspective. The reforming of this
industry is going to ake place with the aim
of improving process of non-waste timber
production, of competitive products and
to represent them at Euromarket.

Музей І. Франка в с. Криворівня
Museum of Ivan Franko in the village of Kryvorivnya
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Галицький район

Halych district
In Ukraine there are towns which have
been crowned with glory for ages. Among
them is Нalуch.
Over the centuries, scientists try to explain the secret of the city name origin, the
ﬁrst mentioning of which dates back to the
year of 898. But they haven’t reached the
common opinion yet.
The peak of Нalуch and Нalician land
prime was achieved over the ruling of Yaroslav Osmomysl and Danylo Нalytskyy.
Now Нalуch is a district center, located
in the north-eastern part of Ivano-Frankivsk
region.
The population comprises 61 940 inhabitants. Local government is represented
by district administration, district council,
two urban and 38 rural councils,to which
71 settlements are reported.
For rational use and conservation of
unique natural complexes of Precarpathia,
the National Nature Park was created in the
district.
70 % of the district territory is occupied
by agricultural land. The biggest industrial
enterprises of the area are Burshtyn TES, Plc
«Domobudivnyk», Private company «Limnytsya», specializing in producing electric
power, construction materials, processing
of agricultural raw materials.

Руїни древньогалицької фортеці
Ruins of the ancient Halych castle
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Протягом багатьох сторіч вчені намагаються пояснити
таємницю походження назви міста (перша згадка про яке датується 898 р.). Що стосується Галицького князівства – воно
бере свій початок від знаменитого Любецького з’їзду князів
1097 р. Згідно з його рішенням, Галич і Галицька земля переходили в управління нащадкам князя Ростислава Володимировича – онука київського князя Ярослава Мудрого.
Галич багатів і розвивався. Нове місто постало на місці
княжої пристані на Дністрі. 1374 р. одержало Магдебурзьке
право і стало центром Галицької землі у складі Руського воєводства.
У наш час пам’ять про давню велич Галича зберігають писемні пам’ятки, залишки потужних укріплень, архітектурні
споруди, історичні назви урочищ. Понад сторіччя вчені проводять тут археологічні дослідження, але підземний архів Галича невичерпний.
Нині Галич – районний центр, який утворений 1940 р. і
знаходиться у північно-східній частині Івано-Франківської області.
Населення налічує 61 940 жителів. Район розташований
у вигідному економічно-географічному положенні, між промисловими центрами Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль,
Стрий, Калуш, з якими з’єднаний густою мережею сполучень.
Адміністративний центр – місто Галич знаходиться на віддалі
26 км по автомагістралі та 29 км залізницею від міста ІваноФранківська.
Найбільшими річками є Дністер, Гнила Липа, Лімниця, Луква.
Для технічних потреб Бурштинської ТЕС збудовано водосховище площею 1,4 тис. га. Площа водного дзеркала району має
3,5 тис. га, що становить близько 70 % водного плеса області.
У районі функціонує 63 загальноосвітні школи, 19 дитячих
садків, Бурштинський енергетичний коледж, Мала академія народних ремесел, Бурштинське вище професійне училище торгівлі і ресторанного сервісу, мережа лікувальних установ, 68 бібліотек, 16 Народних домів, 38 клубів, 8 Будинків культури, 3 дитячі
музичні школи, дитяча юнацько-спортивна школа, дитячий лікувально-оздоровчий комплекс «Сокіл», відділення 6-ти банків.

Сучасна техніка на ланах району
Modern machinery on the fields of the district

На базі комплексу пам’яток історії та культури району створено Національний заповідник «Давній Галич», головним завданням якого є дослідження, відновлення, збереження та популяризація історико-культурної спадщини району.
Серед історико-архітектурних пам’яток району церква Пантелеймона (1194 р., с. Шевченкове), церква Різдва Христового
(ХІІІ ст., м. Галич), Галицький замок (ХVІІ ст., м. Галич), костели
(ХVІІ ст. смт. Більшівці, ХVІІІ ст., с. Кукільники) церква Успіння Пресвятої Богородиці (ХVІ ст.), Церква Воздвиження Чесного Хреста (1773 р., с. Перлівці), Церква Воздвиження Чесного Хреста
(1802 р., м. Бурштин).
У районі функціонують музеї історії давнього Галича, народної архітектури і побуту Прикарпаття, історії караїмської
громади, визвольних змагань Галицького району, історикоетнографічний музей «Берегиня», експонати яких входять до
Національного фонду України.
Місцеву владу представляють районна державна адміністрація, районна рада, 2 міських, 38 сільських і 1 селищна
рада, яким підпорядковано 71 населений пункт.
Район багатий покладами корисних копалин вапняку, мергелю, торфу. Одним з найцінніших багатств району є ліси, площа яких становить 12,2 тис. га.
Для раціонального використання та збереження унікальних лісових та лісостепових природних комплексів Прикарпаття в районі створено Національний природний парк.
Найбільшими промисловими підприємствами району є
Бурштинська ТЕС, ВАТ «Домобудівник», ПП «Лімниця», які спеціалізуються на виробництві електричної енергії, будівельних
матеріалів, переробці сільськогосподарської сировини.
Протягом минулого року збільшився обсяг прямих іноземних інвестицій за рахунок збільшення статутного фонду
ПП «Айскомагро» (с. Перлівці); ПП «Більшівці»; ТОВ «Автовіра»
(м. Галич).
Сьогодні в районі реалізується проект ЄС/ПРООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду».
70 % всієї території Галицького району займають землі
сільськогосподарського призначення. У районі налічується
37,4 тис. га ріллі. Працює 39 агроформувань всіх форм власності і господарювання, 52 фермерські господарства.

Пам‘ятник королю Д. Галицькому м. Галич
Monument to D. Halytskyy the town of Halych

Районна державна адміністрація
77100, Івано-Франківська обл.
м. Галич, площа Волі,1
тел.: (03431) 2-13-94
District state administration
1, Ploshcha Volya, Halych
Ivano-Frankivsk region, 77100
tel .: +38 (03431) 2-13-94
The district is constantly working to
attract foreign investors. Projects aimed for
improving community development have
been carried out.
The District has 63 schools, college of
Energetics, Higher Vocational School of Trade and Restaurant Service, a network of
medical institutions, cultural and educational establishments, youth sports school.
On the basis of historical and cultural
complex there was created the National
Preserve «Ancient Нalуch» in the district.
Among the historical and architectural
monuments of the district are Church of
Saint Panteleimon (built in 1194,in the village of Shevchenkove), Nativity Church (built in the XIII century, in Halych), Halytskyy
Castle (built in the XVII century, in Halych).
Besides, there is museum of Нalуch history, museum of Precarpathian Folk Architecture, museum of the Karaime community history, museum of the struggle for Нalician district liberation, historical and ethnographic museum «Beregynya» (tutilar).
Today people of Нalуch district do their
best to contribute into our independent
state and to become an integral part of the
European community.

Народні святкування в районі
Folk festival in the district
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Городенківський район

Horodenka district
Territory of Horodenka district belongs
to a peculiar geographical region – Transdnistrian Pokuttia which is the part of
the Volyn-Podilsk Upland. Together with
Snyatyn, part of Tlumach and Tysmenytsya administrative units, they form a big
ethnographic area with great melodic
name – Pokuttya. It is a picturesque corner of the Carpathians. Here one can meet
legends shrouded ancient castles and
buildings, colorful dialect, sweet-voiced
folk songs.
Horodenka district is known as an agricultural capital of Ivano-Frankivsk region, being famous for its wheet, sugar
and milk production. It is located 109 km
from the regional center. Railway and
highways to Chernivtsi – Kyiv, Kolomyya,
Ternopil, Ivano-Frankivsk. Run through
the town. Before 1939 Horodenka was a
district town. It is a district center since
1939. Horodenka is one of the ancient
cities of the Carpathians, located in southern Galician Pokuttya 15 km from the
niester. Therefore Horodenka land is called Transdnistria today. Its area is 742 km2.

Дністровський каньйон, с. Незвисько
The Dnister Canyon in the village of Nezvysko
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Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина

Територія Городенківського району належить до своєрідної фізико-географічної області – Придністровське Покуття,
яка є частиною Волинсько-Подільської височини. Спільно з
Снятинським, Коломийським, Тлумацький, частково Тисменицьким адміністративними одиницями входить у великий
етнографічний регіон з мелодійною назвою – Покуття.
Це мальовничий закуток Прикарпаття. Тут легендами оповиті старовинні замки й будівлі, колоритна говірка, дзвінкоголоса народна пісня.
Городенківщина пшенична житниця, цукрово-молочна
столиця Івано-Франківщини. Знаходиться за 109 км від обласного центру. Через місто проходить залізниця та автомагістралі на Чернівці-Київ, Коломию, Тернопіль, Івано-Франківськ. До 1939 р. Городенка була повітовим містом. Районний
центр з 1939 р.
Місце Городенківщини в області ( у відсотках): територія –
4,2 %; населення – 4,9 %; виробництво промислової продукції – 4,5 %.
Городенка – одне із старовинних міст Прикарпаття, розташоване в південній частині Галицького Покуття, за 15 км
від Дністра. Саме тому Городенківщину сьогодні називають
Придністров’ям. Його площа – 742 тис. км2.
Найдавніші сліди життя на території Городенківщини належать до пізнього палеоліту (давньокам’яний вік) 40-25 тис.
років тому.
1743 р. в Городенці на кошти Миколи Потоцького розпочато будівництво великого римо-католицького костелу Непорочного зачаття Діви Марії і Монастиря місіонерів при ньому.
Тоді ж було зведено великий мурований триарочний міст через річку Ямгорів, відомий і по сьогодні як «Три мости».
Миколинська церква, мурована в 1793 році. Це єдина
культова споруда на Фільварковому куті, зведена на місці
дерев’яної церкви, з такою ж назвою.
З історією Городенки пов’язана громадсько-культурна діяльність письменників – А. Крушельницького, О. Левицького,
І. Плешкана, художниці О. Плешкан. У 1900 р. у селі Чортовець
жив і працював український письменник В. Стефаник.

Пам'ятник Левку Бачинському, с. Серафинці
Monument to L. Bachynsky of Serafyntsi

У районі діє 50 храмів, 4 пам’ятки національного значення
та 40 пам’яток архітектури.
24 серпня 1992 р. з нагоди дня Незалежності в Городенці відкрито пам’ятник Т. Шевченку, а згодом, до святкування
50-річчя УПА було встановлено меморіальні дошки генералхорунжому УПА Р. Шухевичу та сотнику УПА, командиру старшинської школи в Городенці П. Васкулу.
В місті багато пам’ятників та пам’ятних знаків, зокрема
меморіальна дошка на відзнаку перебування козаків в місті,
пам’ятник-Герб міста, меморіальну дошку сім’ї Крушельницьких на будинку гімназії, пам’ятник С. Бандері, пам’ятник січовим стрільцям на Монастирському куті. Пам’ятники: Михайлу
Колодзінському у с. Поточище, Роману Шухевичу у с. Тишківцях, Івану Борковському у с. Чортовець, обеліск примирення
воїнів другої світової війни та ОУН-УПА в с. Торговиця.
Провідною галуззю економіки району є агропромисловий
комплекс. Господарську діяльність на Городенківщині у царині сільського господарства ведуть 48 агроформувань різних
форм власності, які мають в користуванні 25,5 тис. га ріллі, 28
фермерських господарств, у яких 5,7 тис. га ріллі, а 18,9 тис. га
знаходяться в особистих селянських господарствах. Всього в
обробітку 44,5 тис. га ріллі.
Активно втілюються в життя інвестиційні проекти щодо залучення до виробництва тваринницької продукції в колишні
колгоспні тваринницькі комплекси, які викуплені ТОВ «Снятинська нова», ЗАТ «Птахофабрика «Авангард», Івано-Франківський м’ясокомбінат. Промислово-аграрне виробництво
району представляють такі підприємства: ВАТ «Городенківський сирзавод», ВКФ «Городенківський цегельний завод»,
ТОВ «Перспектив», ПП «Дажбог», ПАФ «Вільхівці», ПФГ «Поточище», ДП «Обрій». У 2010 році відновив свою роботу Городенківський цукровий завод.
За останні роки інвестиції у промислову галузь району
склали 34 млн. грн. Обсяг реалізованої інноваційної продукції
склав 1,6 млн. грн.
Сприятливе географічне розташування, кліматичні умови,
наявність низки історико-культурних пам’яток, природних
парків закладають великі передумови розвитку туристичної
галузі в центрі Покутському краю.

Колектив «Покутянка» /с. Городниця
Group «Pokutyanka»/The village of Horodnytsya

Районна державна адміністрація
78100, Івано-Франківська обл.
м. Городенка, вул. І. Богуна,11
District state administration
11, Ivan Bohun str., Horodenka
Ivano-Frankivsk region, 78100

The leading branch of the district is agroindustrial complex. Business activity of
Horodenka district in the ﬁeld of agricultureis performed by 48 agricultural
enterprises of diﬀerent ownership forms
which use 25,5 ha of arable land, 28
farms, which use 5,7 ha of arable land and
18,9 ha are in the operating of individual
farms. The total area of arable land on the
territory of the district constitutes 44,5 ha.
Investment projects involving livestock
production have been developing rapidly into the former collective-farm livestock complexes, which now are owned
by Ltd «Snyatynska Nova», LLC «Poultry «Avanguard», Ivano-Frankivsk Meat
Processing Factory. Industrial and agricultural productions area represented by the
following companies: PLC «Horodenka
Syr», ﬁrm «Horodenka Brick Plant», Ltd
«Perspektiv», private company «Dazhboh»,
ﬁrms «Vil’khivtsi», «Potochysche», state
company «Obriy». In 2010, Horodenka sugar factory has renewed its production.

Костел Непорочного Зачаття Діви Марії, м. Городенка
Church of the Immaculate Conception of the Virgin Mary in Нorodenka
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Долинський район

Dolyna district
Dolyna district is located in the west
of Ivano-Frankivsk region, 58 km from its
regional center total area of the district
is 1,25 thousand km2. There are 44 settlements with the population oi thousand
people on the territory of the district.
Today Dolyna district is one of the leading industrial areas. The vast majority
of businesses beloi oil and gas industry,
which pays the largest share to the district
budget. The area is rich in forest, it has a
strong wood processing potential, the
consuming, pharmaceutical and food industries and a developed agriculture.
Small business improves the economic
position of the area.
As it’s stated on 1 January, 2010, in the
area there were 308 small businesses and
3 053 small bus owners, making up 75 people more in comparison to the previous
year. The share of production i sector of
the district economic output is growing
rapidly. The current data prove that the
sha small businesses production is 15 %.

Музей Тетяни і Омеляна Антоновичів
Museum of Tetyana and Omelyan Antonovych

180
180

Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина

Долинський район розташований в західній частині ІваноФранківської області та знаходиться на відстані 58 км від обласного центру. Загальна площа території району – 1,25 тис.
км2. У районі нараховується 44 населені пункти з чисельністю
населення 69,3 тис. чоловік.
Місто Долина виникло у другій половині X ст. і належить
до найстаріших міст Прикарпаття. Заселення цих земель
скоріше за все зумовлено тим, що тут виявлені поклади
солі, а ліси багаті на ділову деревину, гриби та ягоди. Перші згадки про Долину пов’язані з правлінням польського
короля Владислава Ягайла. 1525 р. на клопотання городян
Долині було надане Магдебурське 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 1950 р. розпочалося промислове
виробництво нафти. Нафтовою називають її і сьогодні.
Сьогодні Долинщина – один із провідних промислових
районів області. Переважна більшість підприємств належить
нафтогазопромисловому комплексу, який вносить найбільшу частку до бюджету району. Долинщина багата лісовими
угіддями, має потужний деревообробний потенціал, підприємства легкої, хімічної та харчової промисловості, розвинуте
індивідуальне сільське господарство.
ТОВ «Уніплит» є провідним підприємством деревообробної галузі та єдиним в Україні з виробництва деревинно-волокнистих плит мокрим способом, тут працює котел бельгійської фірми «Vyneke» на відходах деревообробного виробництва,
що дозволяє щорічно економити 12 млн. грн. Вартість інвестиційного проекту склала 45 млн. грн.
З метою підвищення якісних показників і конкурентоспроможності продукції підприємствами району здійснюється модернізація та оновлення основних засобів, введено в
експлуатацію товарний парк для зберігання скрапленого газу
і відновлено роботу компресорної станції Пасічнянського виробництва газопереробного заводу, завдяки чому вдалося
збільшити завантаженість виробничих потужностей заводу
на 56,5 %.

Готельний комплекс «Князь Олег»
Hotel complex «Prince Oleg»

ПОСП «Долинський теплично-овочевий комбінат» вирощує овочі закритого ґрунту на площі 7,2 га по малооб’ємній
технології, за системою крапельного зрошення та живлення,
де сучасне комп’ютерне обладнання дозволяє забезпечити
дотримання завданих параметрів усіх агротехнічних вимог,
щодо поливу, підживлення рослин та регулювання мікроклімату. Валове виробництво овочів 2009 р. склало 2 845 тонн.
У районі діє 308 малих підприємств та 3 053 громадян-підприємців, питома вага продукції малого бізнесу складає 15 %.
У бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві
району приділяється увага впровадженню заходів з енергозбереження в рамках реалізації Програми енергоефективності
району, введено в експлуатацію 4 автономні котельні, відновлено та прокладено 32 км газових мереж. Проведено реконструкцію водопровідних мереж загальною протяжністю 187 м
та збудовано і введено в експлуатацію 282 м водопроводів.
При розробці Стратегії економічного та соціального розвитку Долинського району до 2015 р. туризм визначено одним із її пріоритетних напрямів.
У районі функціонує декілька першокласних туристичних
об’єктів, що відповідають європейським стандартам. Це готельні комплекси: «Князь Олег», «Нафтовик», «Софія», відпочинковий комплекс «Бескид» у с. Мислівка, а також бази відпочинку «Високий Перевал» та «Ялинка» у с. Вишків, де добре
розвинута гірськолижна інфраструктура.
Відомим брендом Долинського району є туристичні подорожі вузькоколійною залізницею «Карпатський трамвай» по
мальовничих куточках вздовж гірської річки Мізунка. Вбачаючи
значні перспективи Долинського району в розвитку туризму
розроблено грандіозний проект розвитку рекреаційної території району, спортивно-оздоровчих, туристично-відпочинкових
комплексів – проект «Горгани», який охоплює площу близько
10 тис. га. В цьому проекті об’єднані проекти Шевченківської, Вишківської, Сенечівської та Старомізунської сільських рад.
Проект «Горгани» на сьогоднішній день включає в себе
будівництво гірськолижних та відпочинкових комплексів в
с. Мислівка, будівництво бази підготовки спортсменів олімпійського резерву в с. Вишків та облаштування території
Торунського перевалу як відпочинкової розважально-пізнавальної зони відпочинку і музею І та ІІ світових війн. У задумах
відродження і відбудова Долинської вузькоколійки.

Верстат-качалка НГВУ «Долинанафтогаз»
A pumping unit of «Dolynanaftogas» company

Районна державна адміністрація
Івано-Франківська область
м. Долина, пр. Незалежності, 5
тел.: (03477) 2-70-04,
2-70-06, 2-70-60, 2-70-62
e-mail: drdafmukr.net, dolinvest(a), ukr.net
District state administration
5, Nezalezhnosti ave., Dolyna
Ivano-Frankivsk region
tel: +38 (03477)2-70-04,
2-70-06, 2-70-60, 2-70-62
e-mail: drdafmukr.net, dolinvest(at), ukr.net

Currently, the district has some ﬁrst
class tourist facilities meeting European
standards. The hotel complexes: «Prince
Oleg», «Petroleum», «Soﬁa», recreation
complex «Beskid» in the villa ge Myslivka
and holyday centres «Vysokyi Pereval»
and «Yalynka» in the village of Vyshkiv, ski
infrastructure are well-developed.
Dolyna district is famous for its tourist
route along the narrow-gauge railway the
«Carpathian tram» i about picturesque
places along the mountain river Mizunka.
Seeing great prospects in the Dolina district for tourism developing, grand project
has been des on tourism and recreational
facilities development – project «Gorgan»,
which covers an area of 10 ha in the district.
The project involves the eﬀorts of Vyshkiv,
Senechiv Staromizun v councils. Other village councils are supposed to join the
project as well.

Виробничі потужності ТОВ «Уніплит»
Production capacity Ltd company «Uniplyt»
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Калуський район

Kalush district
Kalush district is located in north-west
of Ivano-Frankivsk region in Precarpathia,
35 km from the regional center. District
has a wavy relief. On the district territory
there can be identiﬁed Kalush plain and
Voynyliv hill. The climatic conditions are
moderate-continental. The ground mainly
consists of sod-ashen, sod-brown, brownashen, meadow and marsh soils.
There has been invested in 12 992 UH
and about 1 million UH of extra budgetary
funds into the social and economic development of the distric.
District budget plan has been completed with exceeding income at the
amount of 1 165,5 UH in district centre and
1 024,1 UH in the villages and other setllements of the district.
The industrial potential of the area is
represented by 10 enterprises, 9 of which
belong to the processing sphere, 1 to the
providing heating. During 11 months,
their industrial output and services made
up 36 667,7 UH at current prices.
In 2009, all categories of farms in the
area laboured 21,1 ha of the land. Over the
year, meat production by farms increased
up to 53 % and amounted to 4 326 tons,
the number of pigs at Ltd «Danosha» in

Стенд на святкуванні дня району в с. Войнилів
Stand at the celebration of the district’s day in the village of Voinyliv
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Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина

Калуський район розташований в північно-західній частині Івано-Франківської області в зоні Прикарпаття, на відстані
35 км від обласного центру. Рельєф району хвилястий. На території району можна виділити Калуську рівнину та Войнилівську височину. Кліматичні умови помірно-континентального
типу. Грунтовий покрив в основному складається з дерновопідзолистих, дерново-буроземних, буроземно-підзолистих,
лучних та болотних грунтів. Територія 64,700 тис. м2, кількість
населення 60 949 осіб, відстань до обласного центру 35 км,
загальна протяжність доріг району 255 км.
Калуська райдержадміністрація проводила роботу щодо
забезпечення виконання програми економічного і соціального розвитку району та першочергових невідкладних заходів щодо мінімізації негативного впливу фінансової кризи на
економіку району. Основна увага була зосереджена на пошуку резервів наповнення бюджету, економії наявних фінансових та матеріальних ресурсів, здійсненні енергозберігаючих
заходів.
У соціально-економічний розвиток району вкладено
12 922,0 тис. грн та близько 1млн. грн. позабюджетних коштів.
Бюджет району по власних доходах в порівнянні з планом перевиконано на 2 189,6 тис. грн., зокрема районний на
1 165,5 тис. грн., сільські і селищний – на 1 024,1 тис. грн.
Повернуто більше 7 млн. грн. за відновлювальні роботи на
об’єктах, що постраждали внаслідок повені, яка сталася 23 –
27 липня 2008 року, відновлено мости в с. Ріп’янка і с. Довга
Калуська.
Калуський район зайняв 10 місце серед 19 адміністративних одиниць згідно комплексної оцінки за 46-ма основними
показниками. Забезпечено виконання значного об’єму робіт
в галузях освіти, медицини, культури.
За кошти держбюджету (870 тис. грн.) завершено реконструкцію приміщення Новицького НВК.
Відкрито НД с. Кадобна, проведено капітальний ремонт НД
с. Мислів та с. Томашівці.
У 9 населених пунктах району збудовано більше 50 км газових мереж.

Виступи народних колективів
Performances of folk ensembles

Проведено капітальний ремонт інфекційної лікарні та харчоблоку у Калуській районній лікарні.
Відкрито спортивний майданчик зі штучним покриттям у
с. Боднарів, в с. Тужилів проведено всі підготовчі роботи для
встановлення штучного покриття.
Розпочато і в багатьох селах частково виконано роботи зі
встановлення вуличного освітлення.
Проведено свято «День району» та започатковано концерти «Від села до села».
Розпочато збір твердих побутових відходів в селах району.
Вперше запроваджено рейтингове оцінювання територій
сільських рад та бюджетних установ.
Серед сільських рад 1 місце зайняла Студінська, 2 – Верхнянська, 3 – Томашівська.
Кращими амбулаторіями загальної практики сімейної
медицини визнано в селах Студінка, Завій, Кропивник, фельдшерсько-акушерським пунктами – с. Грабівка, Перевозець та
Мостище.
Перші три позиції серед закладів культури посіли: Народні
доми с-ща Войнилів, с. Голинь, с. Завій; бібліотеки с. Бондарів,
с-ща Войнилів, с. Верхня.
Переможцями рейтингу серед загальноосвітніх шкіл І-ІІІ
ст. визнано Довговойнилівську, Голинську та Підмихайлівську.
Кращі школи І-ІІ ст. – Копанківська, Кропивницька, Сівко-Калуська. Премію отримала також Кудлатівська ЗОШ І ст. На преміювання переможців рейтингу у всіх номінаціях спрямовано
122,0 тис. грн.
Промисловий потенціал району у звітному періоді складали 10 підприємств, з яких 9 – обробної промисловості,
1 – надання послуг з теплопостачання. За 11 місяців ними реалізовано промислової продукції, робіт, послуг на 36 667,7 тис.
грн. у діючих цінах.
Всіма категоріями господарств району оброблялось
21,1 тис. га. землі. У звітному році виробництво м’яса сільськогосподарськими підприємствами зросло на 53 %. і склало
4 326 т, поголів’я свиней на ТОВ «Даноша» становило 50 124
голів.
В економіку району залучено 339,5 млн. дол. США прямих
іноземних інвестицій.

Районна державна адміністрація
77300, Івано-Франківська область
м. Калуш, вул. Шевченка, 6
тел.: (03472) 6-03-01
факс: (03472) 6-00-23
е-mail: rda@kl.if.ua
District State Administration
6, Shevchenko str., Kalush
Ivano-Frankivsk region, 77300
tel.: +38 (03472) 6-03-01
fax.: +38 (03472) 6-00-23
e-mail: rda@kl.if.ua
comparison to the year of 2008, has increased 2,7 times in 2010 and amounted to
50 124 heads.
As it’s estimated in 2010, the economy
of the area involved $ 339,5 million USA
of foreign direct investments, accounting
for $ 5556,2 USA per capita since the beginning of the investing period.
To implement the resolution of the
Cabinet of Ministers of August 5, 2009
№ 844, there have made 5 390 state land
regulations and 4 181 of them issued to
the citizens.
In 2009, the Regional Fund for Environmental Protection invested into the district
great amount of money. There have been
purchased containers for collecting waste,
backhoe, chipper of thermoplastics, packing press machine; the work on clearing
pass channel along the bank line of the
river Bolohivka in the village of Zavadka
after ﬂoods in June 2009, and part of the
coastal protection works along the bank
line of the river Lukva in the village of Zaviy
have been completed.

Пам’ятник С. Бандері, с. Старий Угринів / Історико-меморіальний музей С. Бандери, с. Старий Угринів
Monument to S. Bandera in the village of Staryy Uhryniv / Historical and memorial Museum of Stepan Bandera in the village of Staryy Uhryniv
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Коломийський район

Kolomyya district
Kolomyya district is a peculiar corner
of our country, which combines Pokuttia
and Gutsuls’ lands. This is the pearl of the
Carpathians. It is located in the south-east
of Ivano-Frankivsk region. The district covers an area of over 1,026 thousand km2,
the population is 104,3 thousand people.
The relief of the area is not homogeneous,
so Kolomyya district is one of the most picturesque spots of Ukraine.
The district has a well developed social
infrastructure with 63 secondary schools,
24 pre-schools, 4 public museums, two
museums of regional subordination, 2 hospitals, 17 out-patient clinics, 1 dispensary,
48 ambulant clinics.
The priority in the area is given to agriculture, especially grain and livestock
production. There are 81 agriciltural ﬁrms,
53 farms in the district. Total agricultural
area is more than 69 hectares.
In the village of Sloboda, there is a children’s recreation camp «Carpathian stars»
which can receive more than 80 children at
a session. There is an opportunity to build

Районна школа
District school
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Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина

Коломийщина – своєрідний куточок нашого краю, який
поєднав у собі Покуття і Гуцульщину. Це – перлина карпатського краю. Утворений 1939 р. Розташований на південному сході Івано-Франківської області, займає площу понад
1,026 тис. км2., кількість населення складає 104,3 тис. осіб. У
складі району: с. Гвіздець, Отинія, Печеніжин та 80 сільських
населених пунктів. Рельєф району не однорідний, завдяки
чому Коломийщина є одним з наймальовничіших куточків
України. В напрямку Косівського та Надвірнянського районів виділяється гориста місцевість, більшість території – рівнинна. Корисні копалини: буре вугілля, сірка, глина, пісковики. Територією району протікає р. Прут, його притоки –
Пістинька з Лючкою, Коломийка з Козачевим, Тлумачик, Турка. Створено 135 ставків. Загальна площа водного дзеркала –
347,9 га. Грунти дерновопідзолисті, буроземи опідзолені,
опідзолені чорноземи. Площа лісів – 23,6 тис. га (бук, дуб,
граб). Клімат тут помірно-континентальний, вологий, з відносно м’якою зимою і помірно теплим літом. Все це створює
хороші передумови для розвитку туризму та рекреаційних
можливостей.
Про багате історичне минуле Коломийщини свідчать пам’ятки архітектури, що збереглись до наших днів: церква
Св. Дмитрія (1629 р.), дзвінниця церкви, школа дяківка (ХVІІ ст.,
смт. Печеніжин), костел Бернардинів (1723-1725 рр., смт. Гвіздець), римо-католицький костел (1905 р.), меморіальна дошка
на честь Грюнвальдської битви (1410 р., смт. Отинія), церква
Різдва Пресвятої Богородиці (1808 р., с. Н. Вербіж).
На території району добре розвинена інфраструктура є
63 загальноосвітні заклади, 24 дошкільні навчальні заклади,
2 ПТУ, 2 допоміжні школи інтернати, 73 клубні установи, 75
бібліотек, 6 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 4 громадські музеї, 2 музеї обласного підпорядкування, 2 лікарні, 3 поліклініки, 17 амбулаторій, 1 диспансер,
48 фельдшерсько-акушерських пунктів.
Працює 16 промислових підприємств, більшість із них – у
лісовій і деревообробній галузях. У трійку найпотужніших підприємств та найбільших платників податків входить спільне

Дерев’яна церква
Wooden church

підприємство «Нафтогазова компанія «Дельта», яке працює з
1996 р. До цього часу на Коломийщині ніхто не займався видобутком нафти і газу. Щорічно «Дельта» видобуває від 40 до
60 млн. м3 газу та понад 400 тон нафти. В розвиток нафтового
родовища Слобода-Рунгури та Черемхівського, Дебеславцівського, Струпківського газових родовищ вкладено майже 20
млн. доларів іноземних та внутрішніх інвестицій. ТОВ «АБОМІКС», на розвиток якого залучено понад 15 млн. грн. інвестицій, вироблено продукції майже на 115 млн. грн., сплачено
податків до бюджетів всіх рівнів понад 10 млн. грн. Добре
працює в районі ТОВ «Теракота», що спеціалізується на виробництві кольорового пічного кахелю, який в області більше ніде не виробляється. Цей кахель використовується для
спорудження камінів, печей, різних опалювальних приладів.
Тут постійно розробляються нові взірці декоративних вставок до камінів і печей з палітрою оригінальних гуцульських
орнаментів, що створюються відомими на теренах області
художниками.
Та все ж таки пріоритетним на Коломийщині є сільське господарство, передусім виробництво зерна та тваринницької
продукції. У районі працює 81 сільськогосподарське підприємство, 53 фермерських господарства. Загальна площа сільськогосподарських земель складає понад 69 тис. га.
Одним з провідних агроформувань є ЗАТ «Степан Мельничук». Особливо добре тут розвивається такий напрямок,
як садівництво. Площа садів становить понад 110 га. Є своя
пасіка, вирощують навіть чорниці, виноград. У власних ставках займаються промисловим розведенням риби: коропів,
товстолобиків, щуки. Добре працює в районі багатогалузева
агрофірма «Прут». Особливо славляться вироби ковбасного
цеху с. Загайпіль. М’ясо для виробництва ковбас береться
безпосередньо з агрофірми або закуповується в населення.
Щомісяця цех переробляє 25-30 тон м’яса. Продукція агрофірми користується попитом не лише в Коломийського споживача, адже вона смачна, і що важливо, натуральна. Щоденно в асортименті цеху є 25-30 видів ковбас, коптять тут і курячі
стегенця, готують м’ясо для шашлику. Є на Коломийщині й
багато інших підприємств та сільгоспфірм, адже люди тут працьовиті, справжні трударі.

Знак пам’яті
Memorial plate

Районна державна адміністрація
78200, Івано-Франківська обл.,
м. Коломия, вул. Верещинського, 17
тел.: (03433) 4-70-30, 4-70-31
е-mail: nadia@krr.if.ua
District State Administration
17, Vereshchynsky str., Kolomyya
Ivano-Frankivsk region, 78200
tel.: +38 (03433) 4-70-30, 4-70-31
е-mail: nadia@krr.if.ua
the ski resort. In the tract «Knyazhdvir»,there
is a unique botanical garden of the national value «Kniazhdvir», which has the area
of 208 hectares and is the largest in Europe,
where are about 22 thousand of yew trees,
precious red wood kind. On the territory of
botanical garden, there is the museum of
fauna and minerals of the Carpathians. In
addition, this is a great resort spot.
Kolomyya district attracts tourists. In the
village of Markivka, near the place where
the national hero Alex Dovbush was born,
there is a healing natural source of «White
fountain», which improves vision, cures sore
eyes. The old-timers remember as people
who had washed their eyes with the water
of the sorce, could see again.
Many talented people were born in Kolomyya, it is rich in historic landmarks, historic sites, cultural traditions, wonderful nature.
Architectural monuments that have been preserved up to now, witness rich historic past of Kolomyya district. In villages and
towns of the district,there are 54 buildings
valuable for their style and method of construction.

Погруддя Олекси Довбуша
Bust Monument to Oleksa Dovbush
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Косівський район

Kosiv district
Kosiv land is the heart of Hutsuls’area,
pleased to welcome guests, curious tourists, with outstanding and historic monuments, private and state museums,
tourist and holiday centres, green tourism
estates waiting for visitors with hospitality
and comfort to make their staying here
unforgettable.
The important role in conservation of
artistic heritage of the local community
in the ﬁeld of decorative and applied arts,
in search of new ways of decorative and
applied arts, in search of new ways of its
development plays a good art school
which operates within the walls of Kosiv
institute and Сollege of Decorative and
Applied Arts of Lviv National Academy
of Arts. This institution has another feature: unique models of craft and decorative arts are stored in its walls. They are
exposed in museums. Subtle, elegant,
natural and artiﬁcial beauty can be noted in everything that makes semantic
Pantheon of Hutsulsland. Probably, the
unique genotype of highly spiritual, talen-

Відпочинковий комплекс «Легенда Карпат»
Recreation complex «Legenda Karpat»
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Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина

Косівщина – чарівний куточок суходолу вицяцькуваний
різнобарв’ям природних кольорів, що манять до себе щирих,
небайдужих людей. Неповторний край талановитих, мудрих
та працьовитих гуцулів, які понад усе дорожать автентичною
культурою, котра передається з покоління в покоління і несе
в собі велич генетичної пам’яті – оберегу від духовного каліцтва.
У цьому райському привіллі, де величавими господарями
просторів підносяться гірські вершини, де заколисують ритмічними передзвонами стрімкі потічки, що вириваються бурхливим шумом водограїв у чистих водах Черемоша, Рибниці,
Пістинки, Лючки, Акри та Ратунзяви, буяє різноцвіття лугових
та полонинських трав, що є цілющою поживою для овець, кіз і
корів, а потім потрапляють у газдовиті руки ватагів запашним
молоком – основою будзів, вурди, гуслянки та банушу.
Та найголовнішим у житті краян є духовна цільність, яка,
майже, не піддається випробуванню часом і живе у віруваннях, побуті та обрядах. Де ще в світовому багатоманітті можна
відшукати таку спільноту, котра в кожному населеному пункті
мала б власну народну нішу, свою колористику та орнаментну базу у вишивці, неповторну мелодику карпатських переспівів, автентичні танці, колядки, гаївки. А гуцульські весілля
в традиційних строях, з обрядовими магічними дійствами, з
урочистими виїздами на конях весільної процесії, очолюваної князем та княгинею, дружбами та дружками, хіба можна
ще десь зустріти поза Косівщиною? У середовищі з глибоким
християнським корінням із правдивою вірою і вірністю церковним настановам побутують елементи поганських дійств,
котрі вив’язуються у ланцюжок молодіжних ворожінь та ігор
на Андрея, Меланії, Катерини, Зелених свят та Івана Купала –
це теж характерна риса нашої традиції.
Велику роль у збереженні мистецьких набутків територіальної громади у сфері декоративного та прикладного мистецтва, у пошуку новітніх шляхів їх розвитку, відіграє добра мистецька школа, яка функціонує в стінах Косівського інституту
та училища ДПМ Львівської національної академії мистецтв.
Дана установа має ще одну особливість, у її стінах зберігають-

Відпочинковий комплекс «Волійський замок»
Recreation complex «Voliyskyy Zamok»

ся унікальні зразки ужиткового і декоративного мистецтва, які
вкладаються у різножанрові музейні експозиції.
У районі діє 5 лікарняних закладів на 641 ліжко, 15 лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів на 912 відвідувань
за зміну та 40 фельдшерсько-акушерських пунктів, 8 санаторно-курортних закладів на 610 місць.
Медичне обслуговування населення здійснюють 267 лікарів та 811 особи середнього медичного персоналу.
Косівський район, як один з гірських районів області має
незначні площі сільськогосподарських угідь – 39,6 тис. га або
44 %, з яких близько 30 % припадає на орні землі, 63,3 % – на
пасовища та сінокоси, 7,8 % – на багаторічні насадження. Виробництвом сільськогосподарської продукції в основному
займаються індивідуальнi господарства населення, 23 фермерських господарств, в тому числі 3 оперативно-звітуючих
сільськогосподарських підприємства.
Пріоритетною є тваринницька галузь. У господарствах всіх
категорій утримується 18 112 голів ВРХ (в т. ч 11 512 корів, 8 485
голів свиней, 1 376 голів овець, 1 748 голів кіз, 1 225 голів коней,
1 229 шт. кролів, 5 213 бджолосімей., 68 576 шт. птиці).
Промисловість району представляють 5 промислових
підприємств: МП «Левеня» , МП «Тирлич», ПП «Звіробій», ПП
«Інтекс», ПП «Юніор». У структурі обсягів реалізованої продукції переважна частка припадає на підприємства з виробництва та розприділення електроенергії, газу, тепла та води –
82,2 %.
Туристична галузь – одна із найбільш перспективних сфер
економіки Косівщини. Район має об’єктивні і вагомі передумови для її розвитку. Природа Карпат має визначне значення
для розвитку туризму, рекреації. З 9-ти курортів обласного
значення 2 знаходяться в Косівському районі – це с. Шешори
та м. Косів. У районі успішно працюють 18 туристично-оздоровчих закладів з них 4 готелі, 2 лікувально-оздоровчі комплекси, 2 санаторії, 52 садиби сільського зеленого туризму.
Косівщина – осередок Гуцульщини, з радістю зустріне гостей, допитливих туристів, яких чекають визначні та історичні
пам’ятки, приватні та державні музеї, туристичні та відпочинкові бази, садиби зеленого туризму, котрі гостинністю і комфортом доповнять неповторність відвідин.

Маєток Святого Миколая, с. Пістинь
St. Nicholas estate, Pistyn village

Районна державна адміністрація
78600, Івано-Франківська область
м. Косів, майдан Незалежності, 11
тел.: (03438) 2-10-42
District State Administration
11, Nezalezhnosti str., Kosiv
Ivano-Frankivsk region, 78600
tel.: +38 (03438) 2-10-42

ted, honest and patriotic individuals who
exalted and exalt Kosivsland appears out
of this spiritual and material harmony.
Spirit of deﬁance and national dignity polished thousands of truth lovers who did
not givup to none of outland regimes feeling comfortably in our land. The spirit of
creativity, love of beauty and parental land
enriched Ukrainian culture by works in
literature and art. Nine of our countrymen
became the National Shevchenko Prize
laureates. Kosiv land is, famous for its
unique gifts: People’s teacher of Ukraine,
People’s Artist of Ukraine. In this heavenly
pasture with peaks towering by their
grand masters of spaces, steep streams
lulling by their rhythmic bells and breaking away of their tempestuous noise
of waterfalls in clean waters of the rivers
Cheremosh, Rybnytsya, Pistynka, Lyuchka,
Acra and Ratunzyava, there are many
meadow and ﬁeld herbs feeding sheep,
goats and cows which in the hands of a
herdsman give fragrant milk, the basis of
many traditional dishes of local cuisine.

Відпочинковий комплекс «Байка»
Recreation complex «Bayka»
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Надвірнянський район

Nadvirna district
The town of Nadvirna is located on
the right bank the Nadvirnianska Bystrica
river, on the foothills of the Ukrainian Carpathians. It’s also devided by the Strymba
river. Two peaks are rising high on the left
bank of the Bystrica river, Gorodyschche
and Scala or Potoky, as it’s also called. The
district’s industrial companies distributed
their goods worth 1 241,9 million UH at
retail prices (excluding VAT and excise tax)
or 12 % of the total regional amount. In calculating the per capita, the volume of industrial output amounted to 10 967,7 UH.
There have been mined 119,0 thousand tons of oil, which is 8,2 % more
than over the corresponding period of
the last year, and 174,9 million m3 of gas.
The company «Naftokhimik Prykarpattya» processed 155,3 thousand tons of
oil. Ltd company «Interplyt Nadvirna»
produced 168,8 thousand cm3 of rough
boards and 77,4 thousand m3 of laminated chipboard. The state company
«Promin-Karpaty» manufactured 982 m2
of wood products and furniture amounting to 3 673 thousand UH. Mining
company of nonmetal minerals produced 327,7 thousand m3 of non-metallic
building materials.

Садиба «Любава»
«Lyubava» household
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Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина

Місто Надвірна розташоване на правому березі річки Бистриці Надвірнянської, що у передгір’ї Українських Карпат.
Його розділяє на дві частини річка Стримба, притока Бистриці. На лівому березі Бистриці височіють дві гори – Городище і
Скала або Потоки. На північному сході від Надвірної розташовані села Назавизів, Перерісль, на південному сході – Верхній
Майдан, Красна, на півдні – Стримба і Лоїва, на заході – селище
Битків, на північному заході – село Молодків, на півночі – Гвізд,
на південному заході – Пнів, Пасічна.
Перші поселенці на теренах Надвірної з’явилися у ІІ тис.
до н. е. За містом, на східному пагорбі, виявилено поселення бронзового віку, яке було зруйноване під час будівництва
Пнівського замку. Через відсутність джерел не можна точно
визначити які саме племена жили на цій території. На території міста залишки укріпленого валами городища Х – ХІІІ ст. Городище розташоване на північно-західній околиці Надвірної
на високому відрозі гори Городище на лівому березі Бистриці.
Вважається, що виникнення міста пов’язане із Пнівським
замком. Наприкінці XV ст. пнівським маєтком володів шляхетський рід Куропатвів. Уперше згадується місто 1589 р. в
протестації, яку подав до суду М. Куропатва. В місті Надвірна збережено інфраструктуру галузі, яка налічує 35 клубних
закладів, 41 бібліотеку, 3 музеї, 5 початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів.
Підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 1 241,9 млн. грн. у відпускних цінах (без ПДВ
та акцизу). В розрахунку на одну особу населення району обсяг
реалізованої промислової продукції склав 10 967,7 грн.
Підприємствами району видобуто 119,0 тис. тонн нафти,
газу – 174,9 млн. м3. ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» перероблено 155,3 тис. тонн нафти. ТОВ «ЛК Інтерплит Надвірна» вироблено 168,8 тис. м3 плити ДСП необробленої та 77,4 тис. м3
плити ДСП ламінованої. ДП «Промінь-карпати» вироблено
982 м2 столярних виробів, меблів на суму 3 673 тис. грн. Підприємствами з видобутку нерудних корисних копалин видобуто 327,7 тис. м3 нерудних будівельних матеріалів.

В’їзд в Надвірнянський район
Entrance to Nadvirna District

У сільському господарстві всіма категоріями господарств
вироблено 38,4 тис. т молока. ТОВ «Добробут Прикарпаття»
поставило на вирощування (три посадки молодняка птиці) загальною кількістю 82,3 тис. голів птиці індика. За рік вирощено
854 т мяса.
Протягом року на реалізацію програми «Покращення родючості сільського-подарських угідь», оплату робіт з вапнування кислих ґрунтів фермерським господдарствам «Земля»,
«Прикарпаття» та «Мрія» з обласного бюджету профінансовано 52,6 тис. грн.
У господарствах населення проідентифіковано та занесено до державного реєстру 3 420 голів великої рогатої худоби.
Уведено в експлуатацію 8 550 тис. м2 житла, 10,97 км газопроводів.
Уведено в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок житловою площею 3 598,1 м2, введено в дію після реконструкції перший пусковий комплекс Прикарпатського
військово-спортивного ліцею на 360 учнівських місць.
Ведеться будівництво другої черги газопроводу високого
тиску Надвірна – Ланчин (закільцювання). У звітному році на
будівництво 5,8 км. вуличних водогонів в смт. Ланчин з обласного бюджету профінансовано 500,0 тис. грн.
Громадами району в поточному році реалізувався проект
ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». На
сьогоднішній день всіма громадами завершено виконання
основних робіт. Залишилось отримати кінцевий розрахунок
за виконані роботи зі сторони проекту ПРООН. Всього в році
на виконання робіт профінансовано 670,689 тис. грн., в т.ч.:
350,952 тис. грн. – кошти програми ПРООН; 250,0 тис. грн. –
кошти районного бюджету та 99,737 тис. грн. – кошти громад.
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньо-економічної
діяльності склали 17,1 млн. дол. США, імпорту – 34,7 млн. дол.
США.
Зареєстровано 4 284 суб’єктів малого підприємництва, з
них 300 – юридичні особи та 3 984 – фізичні особи. Суб’єктами
малого бізнесу до бюджетів всіх рівнів сплачено 17,6 млн. грн.

Надвірнянський лісокомбінат
Nadvirna wood-working complex

Районна державна адміністрація
78400, Івано-франківська обл.
м. Надвірна, майдан Шевченка, 33
тел.: (03475) 2-23-82
District State Administration
33, Shevchenko square, Nadvirna
Ivano-Frankivsk region, 78400
tel.: +38 (03475) 2-23-82
In agriculture, the district produced
38,4 thousand tons of milk. Meat storage increased up to 5 %. Productivity of
cows got 4 % higher.
Ltd company «Dobrobut Prykarpattya»
deals with poultry breeding, total amount
of wnich is 82,3 thousand turkeys. During
the year 854 tons of meat have been grown.
During the year, to implement the program on «Improving the Fertility of Agricultural Lands» farms «Earth», «Carpathian»
and «Dream» have been paid from the regional budget 52,6 thousand UH to chalk
the acid soils.
In households there have been identiﬁed and listed 3 420 heads of cattle into
the State Register. 8 550 thousand m2 of
residential space has been put into service,
10,97 km of pipelines have been put into
operation, a block of ﬂats with living area
of 3 598,1 m2 has been commissioned, after the reconstruction ﬁrst complex of Carpathian Military Sport School for 360 pupils
have been also set into operation.
The amount of goods exported by international trading companies totalled
$ 17,1 million USA, import constituted $ 34,7
million USA.

Готель «Смарагд»
Hotel «Smaragd»
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Рогатинський район

Rohatyn district
Rohatyn district is located in Western
Ukraine in the north of Ivano-Frankivsk
region. Its area is 815,7 km2, where 45,1
thousand people live, in urban settlements
dwell 9,6 thousand people, in rural – 35,5
thousand people (by estimation of 2009).
There are 89 settlements, 45 local councils
on the district territory.
The peculiarity of Rohatyn geographical
location – is its equidistance to IvanoFrankivsk – 61 km, to Ternopil 89 km, and
to Lviv – 78 km.
The area is crossed by net of roads, railways, including two intersecting highways of international importance.
Today Rohatyn district is famous for
its historic and architectural monuments,
museums, health resort treatment, clean
water bodies and forest reserves. This land
is rich for its historical heritage, national
spiritual traditions, talanted people.
Signiﬁcant natural resources, skilled local people, advantageous geographical
location, create favourable conditions for
economic development.
Industry of the area is mainly represented by enterprises of processing industry

Адміністративний центр м. Рогатин
Administrative Center, Rohatyn
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Рогатинський район розташований на території Західної
України в північній частині Івано-Франківської області. Територія становить 815,7 км2 (5,89% території області). У районі
проживає 45,1 тис. осіб, у тому числі в міських поселеннях –
9,6 тис. чол., у сільській місцевості -35,5 тис. чол. (за 2009 р.).
Налічується 89 населених пунктів, 45 місцевих рад.
Рогатинщина лежить у межах Західно-Подільського горбогір’я (Опілля). Територія району – плесова хвилясто-пасмова височина, розчленована долинами річок Гнила Липа,
Нараївка, Свірж. У південно-західній частині Рогатинського
району протікає р. Дністер, яка є найбільшою водною артерією західної України.
Районний центр – старовинне місто Рогатин, що розкинулось на березі річки Гнила Липа (ліва притока Дністра). Особливість географічного положення Рогатина – його рівновіддаленість від Івано-Франківська – 61 км, Тернополя – 89 км та
Львова – 78 км.
На сході та північному сході район межує з Бережанським
районом Тернопільської області. На заході та північному заході – з Жидачівським і Перемишлянським районами Львівської
області. На півдні – з Галицьким та Калуським районами ІваноФранківської області.
Про багате історичне минуле Рогатина свідчать пам’ятки
архітектури: Церква Різдва Пресвятої Богородиці ХІІІ-ХІV ст.,
оборонні мури з брамою ХІІІ-ХІV ст., Святодухівська церква
ХVІІ ст., костел Святого Миколая, побудований у готичному
стилі і в стилі пізнього ренесансу.
Діють 60 лікувально-профілактичних закладів, з них: центральна районна лікарня з поліклінікою, Букачівська міська
лікарня з поліклінікою, 11 сільських лікарських амбулаторій, у
тому числі 9 амбулаторій лікаря загальної практики – сімейної
медицини, 47 фельдшерсько-акушерських пунктів, які підпорядковані сільським радам. У с. Данильче працює відділення
медико-соціальної реабілітації для одиноких непрацездатних
громадян району. В с. Черче – відомий центр санаторно-курортного лікування – ДП «Санаторій «Черче». В с. Добринів –
оздоровчий табір «Опілля».

Костел Св. Анни
Catholic Church of St. Anne

У районі функціонує 55 загальноосвітніх шкіл, 2 позашкільні заклади, 8 дошкільних закладів, які забезпечують доступність і розвиток дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, працює Рогатинський державний аграрний
коледж.
Значні природні ресурси, кваліфіковані кадри, вигідне географічне розташування створюють сприятливі передумови
для розвитку економіки.
Промисловість району в основному представлена підприємствами переробної промисловості (харчова, легка,
хімічна, оброблення деревини та виробництво виробів з
деревини, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції).
Промисловими підприємствами району реалізовано продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах (без ПДВ та акцизу) на
300,4 млн. грн., що складає 2,8 % від загальнообласного показника. Серед реалізованої продукції добувної та переробної промисловості переважає сировинна продукція – 62,4 %,
товари широкого використання становлять 37,6 %.
Продукція місцевого виробництва реалізовується у межах
України та експортується за кордон (Італія, Киргизстан, Молдова, Польща, Словаччина, Білорусь, Німеччина). Експортовано продукції на суму 4,5 млн. дол. США. Питома вага району в
загальних обсягах експорту області становить 1,3 %.
Розвинута промисловість видобування будівельних матеріалів (пісок, глина, будіельний та вапняковий камінь).
Пріоритетним напрямком діяльності є розвиток малого та
середнього бізнесу.
Район характеризується інтенсивним розвитком сільського господарства. Проведено роботу щодо реформування
аграрного сектору економіки, яка дала, відповідно, позитивні
результати.
У районі працює 14 агроформувань, 64 фермерські господарства та 19 тисяч особистих господарств населення, якими
обробляється 43 360 га ріллі.
У с. Воскресинці завершено І стадію будівництва елеватора, потужністю 50 тис. т зерна, де хлібороби зможуть скористатись очисткою, сушарками, лабораторією з визначення
якості зерна.

Пам’ятник Роксолані Лісовській
Monument to Roksolana Lisovska

Районна державна адміністрація
77000, Івано-Франківська обл.
м. Рогатин, вул. Галицька, 65,
тел.: (03435) 2-43-00
факс: (03435) 2-47-32
е-mail: orgviddil_rog@mail.ru
District state administration
65, Halytska str., Rohatyn
Ivano-Frankivsk region, 77000
tel.: +38 (03435) 2-43-00
fax: (03 435) 2-47-32
e-mail: orgviddil_rog @ mail. ru
(food, light, chemical, wood processing
and production wooden wares of other
nonmetallic mineral products).
Mining industry of building materials
(sand, clay, limestone and constructing
stone). Іs well developed in the district.
The economic priority is given to the
development of small and medium businesses .
The district is characterized by intensive
development of agriculture. Today there
are 14 agricultural enterprises, 64 farms
and 19 000 individual farms on the territory
of the district, which handle 43 360 ha of
arable land.
In 2009, there was invested 75.5 mln.
UH of capital investments, $ 387,8 USA of
foreign investments into the development
of the district. The district takes part in
various projects, in order to create favourable conditions for sustainable socialeconomic development at local level by
means of self-organization and self-governing of communities .

Елеватор в м. Воскресінці
Elevator in the village of Voskresintsi
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Рожнятівський район

Rozhnyativ district
Rozhnyativ district (the district centre
is town of Rozhnyativ) was formed in
1940. Rozhnyativ has been known since
the XIIth century. The ﬁrst settlement –
Old Village appeared in the XIIth century.
Up to now there has been preserved the
reconstructed building of Count Skarbko’s former castle (the XIVth century). To
the ancient settlements of Rozhnyativ
land also belong Broshniv Osada (XVIth
century), Perehinske (ﬁrst written mentioning dates back to 1292), the village
of Tsineva (1636-37), Krasne (1450). The
are is also known for ancient settlements,
burial mounds of Carpathian ﬁndings (IIIII centuries BC) in the village of Nyzhniy
Strutyn.
District industry is represented by companies which specialize in wood carving,
producing boards and laminating, paper
bags, rubber and plastic products, book
and magazine products, furniture, mirrors.
The biggest part of the production area
are concentrated in Broshniv Branch LLC
«Krono-Ukraine» (created with the involvement of Swiss investment holding «Krono-Group» and is the largest manufac-

Адміністративний центр району – м. Рожнятів
Administrative center of the district, Rozhnyativ
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Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина

Рожнятівський район (районний центр – селище міського
типу Рожнятів) утворено 1940 р. Відомий Рожнятів з XII століття. Перше поселення – Старе село – виникло в мальовничій долині річки Дуба XII ст. До наших днів збереглася в реконструйованому вигляді будівля колишнього замку графа
Скарбка (XIV ст.). Відома Рожнятівщина і прадавніми поселеннями – знахідками Карпатських курганів (ІІ-III тисячоліття до
н.е.) в районі с. Нижній Струтин.
Територія району знаходиться в Передгірській зоні ІваноФранківської області. Більш як дві третини території (69 %)
складають ліси та лісовкриті площі. Район розташований у
західній частині області і межує з Долинським, Калуським і
Богородчанським районами Івано-Франківської області, а по
гірському хребті – із Закарпатською областю. Рожнятівщина
займає площу 1,3 тис. км2 і охоплює південно-східну частину
Карпатських Бескидів, частину Горган і більшу частину басейну річки Лімниці та її приток. Горгани – найбільш заліснений і
найменш освоєний гірський масив Українських Карпат. На території району знаходиться найвища вершина Горган – гора
Сивуля Велика (1 836 м) та найбільш відомі вершини: г. Грофа
(1 748 м), г. Висока (1 805 м), г. Попадя (1 740 м), г. Ігровець (1
807 м), хребет Аршиця (довжина понад 26 км, висота г. Ґорґан
Ілемський 1 587 м). Природно-заповідний фонд Рожнятівщини – особливий і надзвичайно багатий. Передусім, це державні заказники: гідрологічний – «Турова дача», ботанічний –
«Яйківський» та «Конвалія», інші державні пам’ятки природи,
заповідні урочища «Лопушна», «Яла», «Лужки», «Котелець»,
«Сокіл», «Кораловий корінь», «Яйко» .
Історична і культурна спадщина району має значний потенціал. Урочище Підлюте поблизу села Кузьмінець відоме
резиденцією українських греко-католицьких митрополитів
«Кедрові палати», завдячуючи митрополитам Сильвестру
Сембратовичу та Андрею Шептицькому. Заслуговує на увагу
історична пам’ятка, яка не має аналогів в Україні – комплекс
споруд доменної печі в Ангелові. У селі Ясень розташований
Хрест «Святої тверезості», який, за легендою, встановили жін-

Пам’ятник Вагілевичу
Monument to Vahylevych

ки у 1874 р. на місці спаленої ними корчми. Варті уваги також
численні старовинні бойківські храми.
Промисловість району представлена підприємствами,
які спеціалізуються на обробленні деревини, виробництві
деревостружкових плит та їх ламінуванні, паперових мішків, гумових та пластмасових виробів, книжково-журнальної
продукції, меблів, дзеркал. Найбільшу частку в структурі виробництва продукції району займають Брошнівська філія
ТОВ «Кроно-Україна» (створено із залученням інвестицій
швейцарського холдингу «Кроно-груп» є найбільшим виробником деревостружкових плит) та ТОВ УРСП «Памібро» (2009
р. відкрито нову надсучасну лінію з виробництва паперових
мішків, освоївши значні інвестиційні ресурси). Ефективно
працюють підприємства, ЗАТ «Поліком», ПП «Сивуля», МПП
«Таля», ПП «Роман», ВКП «Дзеркало». Успішно працюють підприємства, які спеціалізуються на виробництві та переробці
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування:
ТОВ «Агрокомпанія «Копійка», ТОВ «Ганц», ПВП «Молокозавод
«Карпати», ПП «Крона».
Площа земель сільськогосподарського призначення району займає 29 % від всієї території району, рілля – 12 %. Враховуючи специфіку гірського району, сільське господарство
має перспективу для розвитку скотарства та вирощування
рослин, для яких сприятливі дані природні умови – льон, ріпак та ін.
Проведені дослідження підтверджують, що район має
можливість розвиватись в майбутньому в широкому діапазоні: розширяти багатогалузеве промислове виробництво
на базі власних природних ресурсів, значно підняти і спеціалізувати сільськогосподарський комплекс з тим, щоб в
основному забезпечувати потреби населення власними
продуктами харчування. Враховуючи кліматичні, бальнеологічні умови та наявність великої кількості джерел мінеральних лікувальних вод тут є можливість розвивати оздоровчий
комплекс, використовуючи рекреаційні можливості зони
Карпат.
Туристична галузь набуває дедалі більшого значення для
розвитку економіки та соціальної сфери району.

Доменна піч в с. Ангелові
Blast-furnace in the village of Angelov

Районна державна адміністрація
77600, Івано-Франківська обл.
м. Рожнятів
смт. Рожнятів, вул. Шкільна, 1
тел.: (03474) 2-05-45
www.gov.if.ua/rojnyatynska
District state administration
1, Shkilna str., Rozhnyativ
Ivano-Frankivsk region, 77600
tel.: +38 (03474) 2-05-45, 2-05-38
www.gov.if.ua/rojnyatynska

turer of wooden boards) and company
«Pamibro» (in 2009 it opened a new line of
paper bags super production, having used
the large investments). The enterprises
«Poliks», «Syvulya», «Talуа», «Roman», «Dzerkalo» are functioning eﬀectively, specializing in producing and processing agricultural products and foodstuﬀs, manufacturing consuming goods.
The area of agricultural land area occupies 29 % of the total district territory, arable and constitutes 12 %. Because of the
of mountain area particularity, agriculture
holds promise for development of cattle
breeding and cultivation of plants for
which natural conditions are favourable,
sush as ﬂax, canola, etc.
Tourist industry has become increasingly important for economic development and social sector of the district and
is a considerable source for enriching district budget.

Санаторій «Ясень»
Health resort «Yasen»
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Снятинський район

Snyatyn district
Snyatyn district is located in the south
eastern part of Ivano-Frankivsk region. The
rivers of Prut and Cheremosh run through
Snyatyn land. The area is represented by
ﬁelds, meadows, valleys, hayﬁelds. This
part is a breadbasket of Pokuttia land. The
western territory of the district is ﬂat and
the eastern one is hilly. In 2008, Snyatyn
celebrated its 850 anniversary.
The industrial companies of the district
distributed their goods worth 252,5 million UH.
The production of meat stock, bakery
products, metal structures, bedding goods increased in the area due to the activity of ﬁrms of the diﬀerent ownership
forms.
Financial results of the industry improved signiﬁcantly accounting for 7,4 million UH proﬁt. Amount of received proﬁts
has increased up to 46,8 thousand UH and
makes up 9,4 million UH.
Exports of goods amounted to $ 2 448,2
thousand USA or 87 % over the same period in comparison to the last year. Import
accounted for $ 2 338,7 thousand USA. For
the ﬁrst time in recent years the balance
of foreign trade is positive and constitutes
$109,5 thousand USA.

Снятинська районна держадміністрація
Snyatyn district state administration
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Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина

Снятинський район розташований у південно-східній частині Івано-Франківської області. Через Снятинщину із заходу
на схід тече річка Прут. Вона ділить район майже на дві рівні частини – північну й південну. В південній частині з правої
сторони по кордоні з Вижницьким районом Чернівецької області пливе оспіваний в народних піснях і легендах прудкий
Черемош. Через район протікають річки: Рибниця, Дубовець,
Турка, Чернявка, Лукач, Белелуйка, Потічок-притоки Прута.
Лівобережна Снятинщина – це поля, на крутосхилах водних
артерій розкинулися невеликі ліси-хащі, пасовища, а в заплавах річок і потоків-луги, левади, сінокоси. Ця частина Покуття
є житницею Снятинщини. Західна територія району-більш рівнинна, а східна-горбиста. 2008 р. славне місто Снятин відсвяткувало свій 850-літній ювілей.
Забезпечено виконання основних показників Програми
соціально-економічного розвитку.
Пріоритетами в діяльності районної державної адміністрації, її управлінь та відділів було забезпечення економічного зростання, збільшення доходів місцевих бюджетів, підвищення реальних доходів населення, реалізація державної
політики в галузі соціального забезпечення незахищених
громадян.
Промисловими підприємствами району в році реалізовано продукції в сумі 252,5 млн. грн. Зросло виробництво
м’ясопродуктів (ВАТ «Варто»), хлібобулочних виробів (ПП Гнатюк), металевих конструкцій (ПП Гаврилюк), постільної білизни (ТОВ «Версаль»).
Значно покращились фінансові результати підприємств
промисловості, складали 7,4 млн. грн. Сума одержаних прибутків зросла на 46,8 тис. грн. і складає 9,4 млн. грн.
Продовжується робота щодо впровадження системи управління якістю. Системи ДСТУ ISO 9001 (система управління
якістю харчових продуктів) та ДСТУ ISO 22000 (система управління безпечністю харчових продуктів) впроваджено на ДП
«Залучанський спиртзавод» та ЗАТ «Птахофабрика Снятинська Нова».

Центральна частина м. Снятин
Snyatyn city centre

Сприяння розвитку підприємництва в районі здійснюється через реалізацію районної Програми підтримки малого
підприємництва.
На виконання заходів даної програми профінансовано
10 тис. грн. Фінансовано бізнес-проекти на конкурсних засадах з районного бюджету та Регіонального фонду підтримки
підприємництва на паритетній основі, придбано статистичні
бюлетені; фінансовано навчально-освітні програми через Інформаційний бізнес-центр.
Зросли надходження до районного бюджету від діяльності
малого підприємства і склали в звітному періоді 10,4 млн.грн.,
що становить 24,3 % в загальній сумі надходжень.
Завдяки виваженій бюджетній політиці забезпечено надходження до зведеного бюджету в сумі 42,9 млн. грн.
Обсяг експорту товарів склав 2 448,2 тис. дол. США. Обсяг
імпорту склав 2 338,7 тис. дол. США, або 39,7 %. Вперше за
останні роки сальдо зовнішньоекономічної діяльності є позитивним і становить 109,5 тис. дол. США.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,05.
Питому вагу в загальному обсязі експорту займає деревина і вироби з дерева (50,9 % загального обсягу експорту
району). Найбільші експортери: ТОВ «Техноліс» та ВКФ «Ол
Пас» – розпиляна та перероблена деревина твердих порід
(явір, дуб, бук, модрина), підприємства співпрацюють з Францією. МП «Вектор 49», основний профіль його виробництва –
переробка деревини (дошка обрізна і необрізна, брус, заготовки для столярних виробів і дошки для підлоги), підприємства співпрацюють з Польщею.
ПП «Лідер VTM» – найбільший експортер виробів з полімерних матеріалів (10,4% в загальних обсягах експорту по
району) до Молдови.
ТзОВ ВКФ «Версаль» експортує вироби з текстилю (пошиття подушок), співпрацюють з Францією.
Основні імпортери – ВАТ «Варто», та ТОВ «Птахофабрика
Снятинська Нова» (40,0 % загального обсягу імпорту) – молодняк курчат бройлерів та гусей завозиться з Угорщини та
Словаччини.

Пам’ятник Т. Шевченку
Monument to T. Shevchenko

Районна державна адміністрація
78300, Івано-Франківська обл.
м. Снятин, пл. Незалежності, 1
тел. : (03476) 2-50-35
е-mail: snt_rda@i.ua
www.gov.if.ua/snyatynska
District State Administration
1, Nezalezhnosti str., Snyatyn
Ivano-Frankivsk region, 78300
tel.: +38 (03476) 2-50-35
е-mail: snt_rda@i.ua
www.gov.if.ua/snyatynska

The biggest share in the export is
contributed by wood processing companies (50,9 % of total export amount of the
area). Major exporters are Ltd «Technolis»
and ﬁrm «Ol Paz» produsing cut and recycled hardwood (sycamore, oak, beech,
larch), cooperate with France. «Vector
49» company, basic proﬁle production
of which is wood processing (eaves and
unedged timber, wood products and
batten), collaborates with Poland.
Private company «Leader VTM» is the
largest exporter of polymeric materials
(10,4 % of total exportamount in the area)
to Moldova. Ltd company «Versailles»
exports textile goods (sewing pillows),
cooperates with France. Main importers
OJSC «Varto» and LLC «Poultry Factory
Snyatynska Nova (40,0 % of total import
amount) bring in young broiler chickens
and geese imported from Hungary and
Slovakia.

Музей Касіяна
Museum of Kasiyan
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Тисменицький район

Tysmenytsya district
Tysmenytsya district was formed in
1939. The district center is town of Tysmenytsya. The ﬁrst mentioning of Tysmenytsya can be found in Ipatievs’ chronicle
in 1 143.
The industrial sector of the district
is represented by the mining, processing
production and companies distributing
electricity, gas, heat and water. Manufacturing industry includes diﬀerent sectors, namely: chemical, light industry,
metallurgy, manufacture of fabricated
metal products and diﬀerent nonmetallic
mineral products, as well as of food products.
Industry of the district is formed by
the following enterprises: PLC «IvanoFrankivskcement», LLC «Padana Chemical
Compounds», PLC «Tire-repairing factory», SE «Yamnytsia», «Barva», PLC «Fur
«Tysmenytsia», LLC «Dеnа Metal Ukraine»,
LLC «Keramikbudservice», Ltd «Arion»,
JV «Tykafurlux-N», JV «MRV-Ukraine».
The district’s enterprises distributed
industrial output amounting to 955,7 mln.
UH.
Attracting foreign investment is an
important component of foreign economic activityof the area, foreign investment
in the district amounted to $ 10,1 mln.

Площа Ринок, м. Тисмениця
Rynok Square, Tysmenytsya
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Тисменицький район утворено 1939 р. Районний центр –
місто Тисмениця. Перші згадки про Тисменицю вміщено в
Іпатіївському літописі 1143 р. Тисменицький район розташований в межах Східноєвропейської платформи (Волино-Подільське плато) у центрі Івано-Франківщини, менше як за 150
кілометрів від географічного центру Європи. Рельєф – горбистий, порізаний глибокими долинами річок. Найвища точка – 435 м н. р. м. Район межує з Галицьким на півночі, Коломийським та Надвірнянським на півдні, Тлумацьким на сході,
Богородчанським на південному заході. На північному сході
є невелика смуга межі з Тернопільською областю. Територія –
731 км2. (5,3 % території області). Населення 83,2 тис. осіб (6 %
населення області). Міське 15,5 тис. осіб (18,6 % населення
району). Сільське 67,7 тис. осіб. (81,4 % населення району).
Відстань до м. Івано-Франківська – 11 км.
Завдяки вдалому географічному розміщенню навколо обласного центру, район спеціалізується на промисловості.
Промисловий комплекс Тисмениччини представлений
підприємствами добувної, переробної промисловості, виробництва та розподілення електроенергії, газу, тепла і води. Переробна промисловість включає різні галузі, а саме: хімічну,
легку, металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, виробництво іншої неметалевої мінеральної
продукції, виробництво харчових продуктів.
Промисловість району формують підприємства: ВАТ «Івано-Франківськцемент», ЗАТ «Падана Кемікал Компаундс», ВАТ
«Шиноремонтний завод», ДП «Ямниця», ЗАТ ТОС «Барва», ВАТ
«Хутрофірма «Тисмениця», ТОВ «Дена Метал України», ТОВ
«Керамікбудсервіс», ТОВ «Аріон», СП «Тикаферлюкс-Н», СП
«МРV-ЮКРЕЙН».
За рік підприємствами району реалізовано промислової
продукції в сумі 955,7 млн. грн.
Залучення іноземних інвестицій є однією з важливих складових зовнішньоекономічної діяльності району. Відновлюється довіра іноземних інвесторів – приріст прямих іноземних
інвестицій в економіку району склав 10,1 млн. дол. США, в
результаті на одну особу, наростаючим підсумком з початку

Україно-Нідерландське СП «Тикаферлюкс-Н»
Ukrainian-Dutch JV «Tykaferlux-N»

інвестування, припадає 383,6 дол. США. Серед інвесторів до
п’ятірки найбільших входять Австрія, Німеччина, Італія, Данія,
Польща.
У галузевому розрізі найбільшою є частка вкладень іноземних інвестицій у промислові підприємства, яка постійно
зростає і складає сьогодні близько 85 %.
Завдяки іноземним інвестиціям, які залучені 28 підприємствами району, технологічно оновлено ряд виробництв, розширено асортимент продукції.
Підприємства з іноземним капіталом в переважній більшості є експортоорієнтованими. Позитивне сальдо зовнішньої
торгівлі товарами підприємств склало майже 17 млн. дол. США.
Основний пріоритет розвитку інвестиційної діяльності
району – реалізація інвестиційних проектів різних галузей.
Так, на даний час на території району впроваджуються проекти:
– «Застосування новітніх технологій у будівництві енергозберігаючих ЕКО-будинків преміум класу, у виробництві елітних дубових енергозберігаючих віконних систем. Створення
інфраструктури відпочинкового і спортивно-туристичного
центру». Вартість проекту – 20,0 млн. євро. Реалізує проект
ПП «Кала»;
– «Біогазова установка загальної потужності 2 МВт». Вартість проекту – 7,3 млн. євро. Реалізує – ТОВ «Агроенерготехнології»;
– «Вирощування та використання енергетичної рослини Miscanthus», вартість проекту – 17,0 млн. євро. Реалізує –
«ІС-Холдинг»;
– «Перехід на органічне землеробство». Вартість проекту –
близько 5,0 млн. грн. Реалізує – ДП «Ямниця»;
– «Розширення та модернізація цементного виробництва
на ВАТ «Івано-Франківськцемент». Вартість проекту – 8,0 млн.
дол. США. Реалізує – ВАТ «Івано-Франківськцемент».
У районі значна увага приділяється підтримці і розвитку
малого підприємництва. На території району налічується (за
оперативними даними) 321 мале підприємство та 3 325 тис.
фізичних осіб-підприємців. Із загальної кількості діючих малих
підприємств фактично реалізовують продукцію та надають
послуги 48 %.

Територія ВАТ Хуторофірма «Тисмениця»
The territory of PJSC fir company «Tysmenytsyа»

Районна державна адміністрація
77400, Івано-Франківська обл.
м. Тисмениця, вул. Галицька, 17
тел.: (03436) 2-43-36, 2-55-76
факс: (03436) 2-43-67
www.tsm.if.gov.ua
е-mail: admin@tsm.if.gov.ua
State district administration
17, Halytska str. Tysmenytsya
Ivano-Frankivsk region, 77400
tel.:+38 (03436) 2-43-36, 2-55-76
fax: (03436) 2-43-67
www.tsm.if.gov.ua
e-mail: admin@tsm.if.gov.ua

USA, as a result, since the beginning of
investment process, the amount of investment constitutes $ 383,6. USA per person.
Among the ﬁve largest investors are
Austria, Germany, Italy, Denmark, Poland.
Their biggest investments are made
into industrial enterprises, growing steadily
and accounting now about 85 % for the
total amount of foreign capital.
Due to foreign investments, attracted
by 28 enterprises of the district, new technologies have been introduced, product
range has expanded. Companies with
foreign capital are mostly export oriented.
Local authority pays considerable attention and gives support to small business. The district has (according to current data) 321 small enterprises and 3 325
individual entrepreneurs. Of the total
number of existing small ﬁrms, 48 % of
them manufacture products and provide
services actually.

Виробничі потужності ЗАТ ТОС «Барва»
Production area of the «Barva» company
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
Рейтингове видання/Ділова Івано-Франківщина
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Тлумацький район

Tlumach district
Tlumach district is located in the east
of Ivano-Frankivsk region. Distance in the
north-east from the regional center to
Ivano-Frankivsk is 25 km. Borders of the
district are lined in the northeast by
meander of the Dnister, which is a natural frontier between Tlumach and Monastyrysk, Buchach districts of Ternopil region. In the east the district borders on Horodenka, in the south-west and south –
on Kolomyya district and in the west – to
Tysmenytsya district.
The industrial sector of the district is
represented by the companies with a
signiﬁcant sales volume: Tlumach-milk
(branch of «Alma Vita» 10,6 % or 2408,3 UH;
LLP «Prombudservis» – 3,9 % or 899,3 UH,
«Tlumachbudindustriya» – 0,4 % or 85,7
thousand UH; «Carpathian» – 2,8 % or 2,8
thousand UH. «Accord» – 1,6 % or 55,2
thousand UH, «Armalyt» – 0,6 % or 147,2
thousand UH; Tlumach REM – 0,04 %, 9,2
thousand UH; «Branch Manufacturing of
Ceramic Products» – 0,7 % or 150,4 thousand.

Поля ТОВ «Штерн-Авто» обробляє сучасна техніка
Modern machinery on the fields of the Ltd company «Shtern-Avto»
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Тлумацький район розміщений на сході Івано-Франківської
області. Відстань до обласного центру м. Івано-Франківськ –
25 км. Межі району на північному сході звиваються по меандрах Дністра. Даним природним рубежем проходить межа з
Монастириським і Бучацьким районами Тернопільської області. На сході район межує з Городенківським, на південному
заході і півдні – з Коломийським, а на заході – з Тисменицьким
районами. Населення – 49,7 тис. осіб. Щільність населення –
73 особи на км2. Площа – 68354,8 га.
Тлумач – місто районного підпорядкування, розташоване
на березі р. Тлумачик, за 25 км від обласного центру та залізничної станції Івано-Франківськ, відстань до столиці України (м. Київ) – 578 км. Тлумач належить до древніх міст Прикарпаття.
Промисловий комплекс Тлумацького району презентують
підприємства з питомим внеском в обсяги реалізації: філія
«Тлумач-молоко» ПП «Альма Віта» – 10,6 % (2 408,3 тис. грн.),
ТОВ «Промбудсервіс» – 3,9 % (899,3 тис. грн.), ЗАТ «Тлумачбудіндустрія» – 0,4 % (85,7 тис. грн.), ТКП «Прикарпаття » – 2,8 %
(632,8 тис. грн.), РВК «Злагода» – 1,6 % (355,2 тис. грн.), ВП «Армалит» – 0,6 % (147,2 тис. грн.), Тлумацький РЕМ - 0,04 % (9,2
тис. грн.), Філія «Виробництва керамічних виробів» – 0,7 %
(150,4 тис. грн.), Тлумацьке УЕГГ – 63,9 % (14 582,4 тис. грн.),
КП «Дирекція теплопостачання» – 12,7 % (2 902,0 тис. грн.), КП
«Тлумач-водоканал» – 2,6 % (603,3 тис. грн.).
Обсяг реалізованої промислової продукції склав 22 826,1
тис. грн. У районі працює 50 підприємств агропромислового комплексу. До збирання зернових і зернобобових культур
всього в районі підлягало 14 681 га, що становить 108 %, з них
у сільськогосподарських підприємствах 7 736 га. Агроформування району посіяли 1 990 га ріпаку. Найбільше посіяли
озимих культур в ТОВ «Штерн-Агро» 1 050 га озимої пшениці
та 950 га озимого ріпаку і ТОВ «Агрокультура» (м. Івано-Франківськ) – 602 га озимої пшениці та 345 га озимого ріпаку.
У агроформуваннях поголів’я корів збільшилось на 156 гол.
в т. ч. «Агроцех Долинський» – 126 корів, державі продано
2 643 т молока і 500 т м’яса.

Будівля районної держадміністрації та районної ради
Building of the District Administration and the District Council

Районна державна адміністрація
78000, Івано-Франківська обл.
м. Тлумач, вул. Макуха, 12
тел.: (03479) 2-20-13
е-mail: tlumachekonomika@rambler.ru

Виконані роботи з будівництва та капітального ремонту
об’єктів соціально-культурного розвитку, зокрема: будівництво спортивного залу в с. Олеша, реконструкція лікарської
амбулаторії під стаціонарне відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян в с. Петрів, введено в експлуатацію дитячі садки на 30 місць в с. Гостів та Делева, проведено ремонт системи опалення і водопостачання
сільських амбулаторій в с. Олеша, завершено реконструкцію
полігону твердих побутових відходів в м. Тлумач, придбано
та встановлено три спортивні (мініфутбольні поля) споруди
в селах Делева, Гостів та Кутище. Проведено реконструкцію
будівлі ФАПу під дитячий садок в с. Делева та реконструкцію
приміщення сільської ради під дитячий садок в с. Гостів. Введено в експлуатацію 1 км газопроводу в с. Одаїв та 5 км підвідного газопроводу с. Нижнів – Смерклів.
З метою залучення інвестиційних коштів у розвиток галузей району, розроблено та розміщено на офіційному сайті
райдержадміністрації Інвестиційний паспорт Тлумацького
району, який містить інвестиційні пропозиції та базу даних
про продукцію і послуги, запропоновані підприємствами району та інвестиційну енциклопедію району, яка містить базу
даних про вільні об’єкти нерухомості (земельні ділянки, незавершене будівництво, будівлі та приміщення).
Реалізувався Проект Європейського Союзу та Програми
розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду».
Впроваджувався ІІ етап Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», для участі відібрано Обертинську селищну раду, Петрівську сільську раду, Жуківську сільську раду.
Країнам Європи серед інших країн належить пріоритетне
місце в інвестуванні підприємств району – частка їх вкладень
становить 97,5 % загального обсягу. Основними серед них є
партнери з Німеччини, які інвестували 95,8 % іноземного капіталу.
Найбільш інвестиційно привабливими для іноземних інвесторів виявилися підприємства сільського господарства.

Volume of industrial production amounted to 22826.1 thousand UH.
To collect grains and legumes, 14 681 ha
of lands, 7736 ha of which belonged to
agricultural enterprises. As it’s estimated
by January 2010, in the agricultural enterprises livestock has increased up to 156
heads, including «Agrotseh Dolinsky» owning 126 cows.
In 2009 there was sold 2 643 tons of
milk and 500 tons of meat to the state.
European Union, countries are the leaders of investing into business district –
the share of their investments is 97,5 % of
total volume. The main among them are
partners from Germany, which invested
95,8 % of foreign capital ito the district.
Agricultural enterprises appeared to
be the most attractive in the way of investments for the foreign business partners.

Районний народний дім, м. Тлумач (пам’ятка архітектури)
District People’s House, Tlumach (monument of architecture)

ТОВ «Прикарпатський торговий дім», м. Тлумач
Shopping center of the Ltd company «PTD» in Tlumach

District state administration
12 Makuha str., Tlumach
Ivano-Frankivsk region, 78000
tel.:+38 (03479) 2-20-13
e-mail: tlumachekonomika@rambler.ru
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КОРОТКА ЕКОНОМІЧНА ДОВІДКА

The Ivano-Frankivsk region is an area
with considerable industrial, recreational
and human potential.
The region is characterized by formed
market relations, signiﬁcant reserves of
mineral resources, developed energy and
transport infrastructure, as well as favourable geographical location.
Industry plays a leading role in the
economy of the region, with the share of
almost 30 % in gross revenue.
The rich natural conditions favour development of tourism, eco-vacations, and
recreation.
The nature reserve «Gorgany», and
the national parks «Halytskyy», «Hutsulschyna», and «Karpatskyy» are of national
signiﬁcance. The region is second in the
state by the amount of protected areas.
Their territory of 102,8 hectares serves as a
Структура
валової доданої вартості
за основними видами
економічної діяльності
за 2008 р.

29,8
%
29,8%
31,0
%
31,0%

І

вано-Франківщина – регіон із значним промисловим,
рекреаційним та людським потенціалом.
На початок 2010 р. чисельність наявного населення області становила 1 380,7 тис. осіб, що в розрахунку на
1 км2 складає 99 проти 76 осіб в середньому по Україні. На
фоні демографічної ситуації в державі Прикарпаття входить
в «четвірку» регіонів з найвищими показниками народжуваності та в «трійку» – з найнижчими показниками смертності
населення.
Область характеризується сформованими ринковими
відносинами, значними запасами мінерально-сировинних
ресурсів, розвинутою енергетичною та транспортною інфраструктурою, вигідним географічним положенням.
Провідна роль в економіці належить промисловості, внесок
якої у створення валової доданої вартості складає близько 30 %.
Багаті природні умови Прикарпаття дають можливість
успішно розвивати індустрію туризму, екологічного відпочинку та оздоровлення.
На Івано-Франківщині функціонують природний заповідник «Горгани», національні природні парки: «Галицький»,

ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
2008

2009

I півріччя 2010

Кількість постійного населення
1378,4
(на кінець періоду), тис. осіб
Кількість зайнятих економічною діяльністю, тис. 541,9
осіб
Промислові види діяльності
Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець 30,9
періоду), тис. осіб
Сільське господарство, мисливство,
Рівень
зареєстрованого безробіття, у % до насе3,7
лісове
господарство
лення працездатного віку
Будівництво
Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн. 1543

1378,0

1377,8

526,3

526,9

17,0

13,8

2,1

1,7

1627

1815

105,5

118,8

Індекс номінальної заробітної плати

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових
виробів
та предметів
вжитку
Індекс
реальноїособистого
заробітної
плати

10,3
10,3%%

10,6%
10,6
%
13,4%
13,4
%

4,9%
4,9
%

Промислові види діяльності
Сільське господарство,
мисливство,
лісове господарство
Будівництво
Торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та
предметів особистого вжитку
Діяльність транспорту
та зв'язку
Інші види економічної
діяльності

130,8
105,2

91,2

110,0

Діяльність
та зв'язку
Індекстранспорту
інфляції по
Україні (грудень до грудня попе-

122,3

112,3

103,311

ІншіІндекс
види економічної
діяльності
споживчих
цін по

121,8

110,3

103,11

12354,6

11161,92

5011,93

9162,4

8234,3

3629,43

2357,5

2556,8

…

1706

1852

…

5949,6

3447,0

1430, 6

4314,1

2501,1

1038,0

516,6

380,6

222,0

3745,7

2761,7

1611,0

11474,4
2110,4

11240,2
2243,6

5858,8
1065,4

1583,7

1624,7

771,8

747,5
813,8

355,9
273,3

170,0
168,0

реднього року), відсотків

області (грудень до грудня попереднього року), відсотків
Обсяг реалізованої промислової продукції (у діючих цінах), млн. грн.
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу, грн.
Продукція сільського господарства (у порівняльних цінах 2005 р.), млн. грн.
Продукція сільського господарства у розрахунку
на одну особу, грн.
Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах),
млн. грн.
Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах) у
розрахунку на одну особу, грн.
Введення в експлуатацію загальної площі житла,
тис. м2
Введення в експлуатацію загальної площі житла на
10 тис. населення, м2
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.
Обсяг реалізованих послуг (у фактичних цінах) 4, млн.
грн.
Обсяг реалізованих послуг (у фактичних цінах)4, на
одну особу, грн.
Експорт товарів і послуг, млн. дол. США
Імпорт товарів і послуг, млн. дол. США

______________
1
Червень 2010 р. у % до грудня 2009 р.
2 Дані наведено без урахування зміни підприємствами основного виду діяльності.
3 Дані наведено по підприємствах, що включені в щомісячне статистичне cпостереження.
4 Включаючи ПДВ.
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«Гуцульщина» та «Карпатський», що мають загальнодержавне
значення. За кількістю заповідних територій регіон займає
друге місце в державі (після Автономної республіки Крим). На
цих територіях, площа яких складає 102,8 тис. га, збереглося
117 видів рідкісних рослин та 75 видів зникаючих тварин, занесених до Червоної книги України, налічується 45 видів рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України.

Промисловість

Івано-Франківщина входить в число найбільш промислово
розвинених областей західного регіону країни. Промисловий
потенціал утворюють підприємства хімічної, нафтохімічної,
харчової промисловості, з добування паливно-енергетичних
корисних копалин, обробки деревини, виробництва продуктів нафтопереробки, неметалевої мінеральної продукції,
електроенергії.
У державному поділі праці Івано-Франківщина вирізняється виробництвом хутрових виробів, лінолеуму, тафтингового
покриття, шиферу, плит деревостружкових та деревоволокнистих, пластмас у первинних формах, барвників синтетичних, газу нафтового попутного, нафти сирої, палива дизельного, мазуту паливного, забезпечуючи від 10 до 100 % їх випуску
в Україні.
За підсумками І півріччя 2010 р. індекс промислової продукції становив 86,5 %. Відставання від рівня відповідного періоду 2009 р. спостерігалося у виробництві та розподіленні
електроенергії на 20,5 %, добувній промисловості – на 9,9 %.
У переробній промисловості, де індекс промислової продукції за січень–червень 2010 р. склав 91,5 %, з приростом
обсягів працювали підприємства машинобудування (15,4 %),
хімічної та нафтохімічної промисловості (9 %), целюлозно-паперового виробництва (4,9 %), з обробки деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів (3,6 %).

Сільське господарство

Івано-Франківщина володіє природно-ресурсним потенціалом, необхідним для належного функціонування і розвитку
сільського господарства.
Сільськогосподарські угіддя займають 631,7 тис. га або
45 % території області, з яких 61 % припадає на орні землі.
Внесок регіону в загальнодержавні обсяги продукції
сільського господарства в середньому за рік складає 2,5 %.
2009 р. в області забезпечено приріст виробництва валової
продукції сільського господарства в порівнянні з попереднім
роком на 8,5 %. По виробництву продукції сільського господарства в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь
(508,6 тис. грн. у 2009 р. проти 468,2 тис. грн. у 2008 р.) область
знаходилась на другому місці в державі (після Закарпатської).
За I півріччя 2010 р. загальне виробництво продукції сільського господарства в області збільшено проти відповідного
періоду 2009 р. на 1,4 %. При переважаючих позиціях господарств населення продовжує зростати питома вага агроформувань, яка склала: у валовій продукції сільського господарства – 31 %, у т. ч. у виробництві м’яса – 28 %, яєць – дві
третини.

home to 117 species of rare plants and 75
species of endangered animals registered
in the Red Book of Ukraine; there are 45
types of plant groups registered in the
Green Book of Ukraine.
The region is among the most industrialized area of Western Ukraine.
These are the plants of the chemical
and petrochemical industries, food processing, mining energy minerals, wood processing industries, production of reﬁned oil
products, non-metallic mineral products
and electricity.
The region is among the leaders in
Ukraine by production of fur, linoleum,
tufting covering, slate, particle boards
and ﬁbreboards, plastics in primary forms,
synthetic dyes, petroleum gas, crude oil,
diesel fuel, and heating oil fuel, providing
10 to 100 % of their production in Ukraine.
The region has a potential for the proper functioning and development of agriculture. Agricultural lands occupy 631,7
thousand ha or 45 % of the territory, of
which 61 % are arable. In the ﬁrst half of
2010, the total production of agriculture
in the region increased by 1,4 % in comparison with the same period of 2009.
With the prevailing positions of farms, the
share of agricultural enterprises continues
to grow, which amounts to: 31 % in the
gross output of agriculture, including meat
production – 28 %, eggs – 75 %.
Forest area is 636,5 thousand hectares
(or 46 % of the territory of the region), representing 6 % of the total forest area of
the state. Each inhabitant of the region
accounts for nearly 0.5 hectares of forest
compared to 0,2 hectares on average in
Ukraine. The region produces 5 % of the
national amount of products and services
of forestry.
Індекси промислової продукції
(відсотків до 1990 р.)
120
89,5

100

104,1

94,7

90,8

70,1

80
60

99,3

67,5

40

45,6

71,3

55,2

56,8

20
0
1990

1995 2000

2001

2002 2003

2004 2005

2006

2007 2008

2009

Виробництво основних видів продукції сільського господарства

Зернові культури (включаючи кукурудзу)
Цукрові буряки (фабричні)
Картопля
Овочі
Плоди та ягоди
М’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі)
Молоко
Яйця, млн. шт.
Вовна, т

2008
398,5
54,2
551,5
106,6
32,0
98,0
495,1
622,8
19

(тис. т)
2009
402,0
18,3
818,8
118,8
36,3
92,8
485,5
634,2
18
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In the ﬁrst half of 2010, investments in
ﬁxed assets in the economy increased by
24,3 % compared to the same period last
year, and the volume of commissioned
housing increased 1,7 times.
In the ﬁrst half of 2010, the IvanoFrankivsk region took the second place
among the regions of Ukraine by the volume of commissioned housing, 11th place
by the investments in the ﬁxed assets, and
16th place by ﬁnished construction works.
With the result of positive changes in
the economy in 2010, foreign trade became more active in the area. Within six
months of 2010, exports of goods and services increased compared to the corresponding period of 2009, by 19,6 % and
38,9 %, respectively. Foreign trade balance
remained positive.
The region’s investors were representatives of 47 countries. The ﬁve major investing countries, accounting for almost
Рубки лісу та заготівля деревини
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Заготівля деревини від усіх видів рубок, тис. м3
Площа рубок, тис. га

Структура інвестицій в основний капітал
за видами економічної діяльності 2009 р.
(у відсотках до загального обсягу)

22,8 %
38,4 %

Лісове господарство

Лісовий фонд області займає 636,5 тис. га (або 46 % території), що складає 6 % площі лісів держави. На одного жителя
регіону припадає майже 0,5 га лісу проти 0,2 га в середньому
по Україні. В області виробляється 5 % загальнодержавних
обсягів продукції, робіт та послуг лісового господарства.
2009 р. в основний капітал лісового господарства та пов’язаних з ним послуг було інвестовано 7,8 млн. грн. (за I півріччя 2010 р. – 4,6 млн. грн. проти 0,2 млн. грн. за відповідний
період попереднього року).
Обсяги заготівель ліквідної деревини, на яку в загальній
кількості заготівлі припадає 84 %, збільшились у І півріччі
2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. на 11% і
склали 372,9 тис. м3.

Інвестиційна та будівельна діяльність

Наслідки світової фінансової кризи негативно позначились на інвестуванні економіки області: якщо у 2000-2008 рр.
(за винятком 2005 р.) спостерігалося щорічне зростання капіталовкладень, то 2009 р. порівняно з попереднім роком вони
скоротилися на 48,4 %. Обсяги будівельних робіт зменшились
на 59,6 %.
Протягом І півріччя 2010 р. обсяги інвестицій в основний
капітал у розвиток економіки зросли на 24,3 % проти відповідного періоду попереднього року, обсяги введеного в експлуатацію житла – в 1,7 раза.
Будівельних робіт виконано на 36,1 % менше, ніж у січні–
червні 2009 р.
Серед регіонів України Івано-Франківщина у І півріччі
2010 р. за обсягами введеного в експлуатацію житла посіла
четверте місце, інвестицій в основний капітал – 11 місце, виконаних будівельних робіт – 16 місце.

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішня торгівля товарами та послугами. У 2009 р.
зовнішньоторговельна діяльність здійснювалася з нерезидентами зі 118 країн світу. Географія зовнішньої торгівлі товарами охоплювала 91 країну, послугами – 96. Загалом, обсяги
експорту товарів та послуг суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності області за 2009 р. становили 355,9 млн. дол. США,
імпорту – 273,3 млн. дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої
торгівлі склало 82,6 млн. дол. США., тоді як у державі, в цілому,
сальдо було негативним.
У результаті позитивних змін в економіці, 2010 р. активізувалась зовнішня торгівля області. За шість місяців 2010 р.
обсяги експорту товарів та послуг збільшились порівняно з
відповідним періодом 2009 р., відповідно на 19,6 % та 38,9 %.
Сальдо зовнішньої торгівлі залишилось позитивним.
Вагомі країни-партнери області в експорті-імпорті
товарів 2009 р.

5,7 %

(у відсотках до загального обсягу)
Італія

10,5 %
22,6 %
Промисловість
Промисловість
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та
надання
послугз підприємцям
Операції
нерухомим майном, оренда,
інжиніринг
та надання
послуг підприємцям
Діяльність
транспорту
та зв'язку

Діяльність
зв'язку виробів та
Торгівля,
ремонттранспорту
автомобілів,тапобутових
предметів особистого вжитку
Інші види
діяльності
Торгівля,
ремонт автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого вжитку
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Прямі іноземні інвестиції. В економіку області станом
на 1 липня 2010 р. було залучено 5 101 млн. дол. США прямих
іноземних інвестицій.
У розвиток підприємств 2008 р. надійшло 137 млн. дол.
США іноземного капіталу, 2009 р. – 139,3 млн. дол., у січні–
червні 2010 р. – 38,1 млн. дол.
Інвесторами області виступили нерезиденти з 47 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає майже 72 % загального обсягу прямих інвестицій, входять: Нідерланди – (36,8 %), Польща – (16,1 %), Сербія – (7,3 %), Кіпр – (6,0
%), Данія – (5,7 %).Значна частка (21 %) капіталу інвестована нерезидентами Німеччини, Італії, Швеції, Британських, Вірґінських
Островів, Сполученого Королівства, Канади.

Торгівля

У регіоні поряд з торговою мережею та мережею ресторанного господарства юридичних осіб широко розвинута
мережа фізичних осіб-підприємців, яка у загальній кількості
об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства
забезпечує більше половини обсягу продажу споживчих товарів.
Загальний обсяг оптового товарообороту підприємств
області 2009 р. склав 8 070,5 млн. грн., або майже на чверть
більше, ніж 2008 р., оборот роздрібної торгівлі (включаючи
розрахункові обсяги продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) – 11240,2 млн. грн., що становило
2,6 % від загальнодержавного показника. За I півріччя 2010 р.
оборот роздрібної торгівлі зріс на 16,6 % у порівнянні з аналогічним періодом 2009 р., що обумовило збільшення реалізації товарів у розрахунку на одну особу в середньому за
місяць з 719 грн. у 2009 р. до 744 грн. у січні–червні 2010 р.

Прямі іноземні інвестиції в підприємства області за
видами економічної діяльності на 1 липня 2010 р.
(у відсотках до загального обсягу)
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Важливою складовою економіки області є підприємства
малого бізнесу, якими 2009 р. реалізовано більше п’ятої частини (5,3 млрд. грн.) загальнообласного обсягу продукції (робіт, послуг).
У цій сфері було зайнято 40,8 тис. найманих працівників
або 38,7 % від загальної кількості працівників підприємствсуб’єктів підприємницької діяльності. Кожен четвертий із загальної кількості зайнятих на малих підприємствах працював
у промисловості та торгівлі, кожен шостий – у будівельних
організаціях та підприємствах, що займаються операціями з
нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям.
На 10 тис. осіб наявного населення 2009 р. припадало 57
малих підприємств (2008 р. для порівняння– 54).

Структура обсягів реалізованої продукції
(робіт, послуг) малими підприємствами
за видами економічної діяльності
у 2009 р.
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72 % of total direct investment, were: the
Netherlands (36,8 %), Poland (16,1 %),
Serbia (7,3 %), Cyprus (6,0 %), and Denmark
(5,7 %). A signiﬁcant proportion (21 %) of
capital was invested by non-residents of
Germany, Italy, Sweden, the British Virgin
Islands, the United Kingdom, and Canada.
In the ﬁrst half of 2010, retail trade
turnover increased by 16,6 % compared to
the same period of 2009, which caused an
increase in sales of goods per person per
month on average from 719 USD in 2009
to 744 USD, in January-June 2010.
Small business constitutes an important part of the region’s economy. 40,8
thousand people are employed in this
area, or 38,7 % of the total number of employees.
57 small enterprises accounted for 10
thousand people in 2009 (54 – in 2008).
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Дані наведено з урахуванням обсягів прямих інвестицій, отриманих на підставі інформації НБУ та ФДМУ (щодо різниці між ринковою та
номінальною вартістю акцій, майна тощо, не облікованої у статистичній
звітності окремих підприємств).
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