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Вітаю Вас в Івано-Франківську, в мальовничому та неповторному 
місті з багатовіковою історією, високими національними цінностями, 

унікальними скарбами культури і мистецтва, народними традиціями та 
сприятливим інвестиційним середовищем.

Івано-Франківськ – один з відомих економічних, культурних та 
промислових центрів Західної України. Вдале географічне розташування 

міста створює сприятливі умови для багатостороннього розвитку та 
євроінтеграції.

За пропагування європейських цінностей Івано-Франківськ отримав всі 
чотири високі нагороди Парламентської Асамблеї Ради Європи –

Європейський диплом, Почесний прапор, Почесний знак та Приз Європи.
Влада міста проводить прозору та відкриту інвестиційну політику, що є 

основою для плідного та довготривалого міжнародного
співробітництва, поєднання інтересів інвестора та громади. Ми завжди 

ідемо на зустріч бізнесу в реалізації перспективних проектів.
Позитивний інвестиційний клімат, який існує в місті впродовж багатьох 

років, сприяє успішній діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, 
таких як ТОВ «Електролюкс Україна», ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн 

Лімітед», ДП ВО «Карпати» (проект Делфі),
ТОВ «Імперово Фудз» та інші.

Ми сподіваємось на подальшу співпрацю та готові до нових цікавих 
пропозицій вітчизняних та зарубіжних інвесторів.

Дякуємо Вам за виявлену увагу до нашого міста!

З повагою,
Міський голова 

Івано-Франківська                          
Руслан Марцінків

Sincerely,
Mayor of
Ivano-Frankivsk
Ruslan Martsinkiv

I welcome you to Ivano-Frankivsk, a beautiful and inimitable city with a 
centuries-old history, high national values, unique treasures of art and culture, 
folk traditions and favourable investment environment.
Ivano-Frankivsk is one of the leading economic, cultural and industrial centres 
of Western Ukraine. The convenient geographical location creates favourable 
conditions for multilateral development and European integration.
For the European values promotion Ivano-Frankivsk received all four high 
awards of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe – the European 
Diploma, the Flag of Honour, the Plaque of Honour and the Europe Prize.
The city’s authorities conduct an open and transparent investment policy, 
which is the basis for fruitful and long-term international cooperation,
combining the interests of the investor and the community. We always meet 
the interests of business in the implementation of prospective
projects.
A positive investment climate that exists in the city for many years, contributes 
to the success of enterprises with foreign investments, such as of LLC 
“Electrolux Ukraine”, LLC “Tyco Electronics Ukraine Limited”,
State Enterprise “Karpaty” (project Delphi), LLC “Imperovo Foods” and others.
We look forward to further cooperation and we are open for the new 
interesting proposals of domestic and foreign investors.
Thank you for your interest in our city!

www.invest-if.com



IНВЕСТИЦIЙНА  АКТИВНIСТЬ  ТА  ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНА  ДIЯЛЬНIСТЬ INVESTMENT AND FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Іноземні країни виявляють значну зацікавленість до економічного, культурного 
та туристично-рекреаційного потенціалу Івано-Франківська, свідченням чого є 
постійні візити до міста зарубіжних делегацій, організація міжнародних форумів. 
Це сприяє налагодженню ділових контактів з представництвами економічних 
підрозділів іноземних посольств та консульств в Україні. Місто Івано-Франківськ 
має документально оформлені поріднені зв’язки з 24 місцевими органами 
самоврядування зарубіжжя, а саме з містами Польщі, Угорщини, Чехії, Молдови, 
Румунії, Білорусі, Литви, Латвії, США, Португалії, Грузії.

У місті реалізовується близько 20 міжнародних проектів в рамках програм 
Європейського Союзу, Програми Розвитку ООН, Світового Банку, Європейського 
Банку Реконструкції та Розвитку, Агентства міжнародного співробітництва у сфері 
розвитку Уряду Швеції (SIDA), Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО, 
Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), а також транскордонної 
співпраці з містами – побратимами.

Інвесторами виступають 44 країни світу. Так, у підприємства промисловості 
інвестовано 71,5% загального обсягу акціонерного капіталу, у підприємства 
оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів 
залучено 102,2 млн. дол. (20,5%), підприємства будівельної діяльності – 22,4 млн. 
дол. (4,5%), організації, що здійснюють операції з нерухомим майном – 6,4 млн. 
дол. США (1,3%).

Підприємства Івано-Франківська активно здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність із 90 країнами світу. В обласних обсягах експорту товарів питома вага 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності міста склала 38%, в обсягах імпорту 
– 36,2%.

Foreign countries show great interest in the economic, cultural, tourist and 
recreational potential of Ivano-Frankivsk, the evidence of which are the regular visits 
of foreign delegations and іnternational forums that take place in Ivano-Frankivsk.
It facilitates business contacts with the trade offices of foreign embassies in Ukraine. 
The city of Ivano-Frankivsk has documented twinning relations with local self-
governments of 24 countries, namely: Poland, Hungary, Czech Republic, Moldova, 
Romania, Belarus, Lithuania, Latvia, USA etc.
The city is implementing about 20 international projects in the framework of 
European Union, UNDP, World Bank, European Bank for Reconstruction and 
Development, the Agency for International Development Cooperation of the
Government of Sweden (SIDA), Nordic Environment Finance Corporation NEFCO,
the German International Cooperation (GIZ) and cross-border cooperation with
twin cities.

Investors are from 44 countries. 71.5% of stock capital was invested in the 
industrial enterprises, in the wholesale and retail trade, repair of motor 
vehicles and motorcycles was attracted 102.2 million USD (20.5%), in building 
companies – 22.4 million USD (4.5%), in the organization engaged in real 
estate – 6.4 million USD (1.3%).

Ivano-Frankivsk enterprises carry out foreign economic activity with 90 
countries. In the regional exports of goods the share of foreign economic
activity of the city was 38%, in imports – 36.2%.

2000  USD

foreign investments

per capita

Івано-Франківськ підтримує інвестиційну привабливість для інвесторів, свідченням 
чого є один з найвищих показників іноземних інвестицій у розрахунку на одного 
мешканця у порівнянні, як із загальним показником по Україні, так і з обласними 
центрами західного регіону, який складає майже 2 тис. дол. США.

Також вже впродовж десяти років на території Івано-Франківська успішно 
працюють такі підприємства з іноземними інвестиціями, як: ТОВ «Електролюкс 
Україна», ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед», ДП ВО “Карпати” (проект Делфі), 
ТОВ “Імперово Фудз” та інші.

Іноземні інвестори направили в розвиток економіки міста  близько 500 млн. 
дол. США, надаючи при цьому перевагу підприємствам переробної промисловості 
та оптової торгівлі, в які було інвестовано понад 92% загального обсягу залучених 
інвестицій.

Ivano-Frankivsk supports investment attractiveness for investors, as evidenced by 
one of the highest index of foreign investments calculating per capita comparing 
with the overall figure in Ukraine, as well as with regional centres of the western
regions: nearly 2 000 USD.
Enterprises with foreign investments LLC “Electrolux Ukraine”, LLC “Tyco Electronics 
Ukraine Limited” and State Enterprise “Karpaty” (project Delphi) and others have 
been successfully operating over ten years in Ivano-Frankivsk.
Foreign investors directed about 500 million USD to the city’s economy, preferring 
processing industry and wholesale trade, where they invested more than 92% of the 
total volume of investments.

СТРУКТУРА 
ПРЯМИХ IНОЗЕМНИХ IНВЕСТИЦIЙ 

В ЕКОНОМIКУ IВАНО-ФРАНКIВСЬКА 
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Обсяги прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста 
Direct foreign investments (stock capital)

млн.дол.США
million USD 456,3 498,1

Частка прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) міста в загальнообласному 
обсязі
Share of direct foreign investments (stock capital) in regional volume

% 55,2 54,8

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у розрахунку на одну особу 
Direct foreign investments (stock capital) per capita

дол.США
USD 1823,7 1967,2



The main export sectors of the economy are engineering, food and chemical 
industries, which account 89% of total exports. Thus, in 2017 the enterprises 
have exported the products worth 252.7 million USD, and have imported – in 
the amount of 232.4 million USD.
An important factor in the stability of the city’s economy is a focus of Ivano-
Frankivsk business mainly on European markets. In particular, in 2017 exports 
to the EU amounted to 77.6% of total exports. The largest export deliveries 
were made to Romania (37.6%), Czech Republic (12.4%), Poland (6.5%), 
Netherlands (5%), Turkey (3.7%), Spain (3.4%), Egypt (3.3%), Belgium (3.1%), 
Italy (3.1%).

3.6 thousand economically active entrepreneurial entities opeate in the city 
that is 137 units per 10 000 population.
The share of large enterprises amounted to 0.1% of the total quantity, 
middle – 3.5% and small – 96.4%.
About 46 thousand persons are engaged in the industrial enterprises of 
the city.

More than 150 industrial enterprises are part of the so-called “main circle” of 
enterprises, which in 2017 sold industrial products in amount of 10914.3 million 
UAH and in 2016 in amount of 10,365.5 million UAH  which is 105% of growth rate.

*Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

The largest exporting industrial enterprises are LLC “Imperovo Foods”, State 
Enterprise “Karpaty”, LLC ”Electrolux Ukraine“, LLC “Tyco Electronics Ukraine
Limited”, JSC “Ivano-Frankivsk sewing company “Galychyna” etc.
The city maintains and supports the implementation of new important 
investment projects. The information about the investment and economic 
potential of the city is provided on the official website of the city www.mvk.
if.ua, as well as on www.invest-if.com in Ukrainian and English languages. 
Investment opportunities and city’s proposals can also be found in Tourism 
and Investment Centre, which operates in the building of City Hall on Rynok
square.

ПРОМИСЛОВIСТЬ МIСТА IВАНО-ФРАНКIВСЬКА / INDUSTRY IN IVANO-FRANKIVSK

В місті діє 3,6 тисячі економічно активних підприємств-суб’єктів 
підприємницької діяльності, що у розрахунку на 10 тисяч наявного населення 
складає 137 одиниць.

Частка великих підприємств склала 0,1% від загальної кількості, середніх – 
3,5%, малих – 96,4%.

На промислових підприємствах міста працює близько 46 тис.осіб.

Понад 150 промислових підприємств входить до так званого «основного 
кола» підприємств, якими у 2017 році реалізовано промислової продукції на 
10914,3 млн.грн. проти 10365,5 млн.грн. за 2016 рік (темп росту становить 105%).

2015 2016 2017

Усього найманих працівників (осіб), у тому 
числі на:
employed persons incl.:

39608 45780 44301

Великих підприємствах / Large enterprises 4588  4738 Дані не 
oприлюднюються*

Середніх / Middle 20800 25553 Дані не 
oприлюднюються

Малих / Small 14220 15489 16126

2014 2015 2016 2017

Обсяг реалізованої продукції та послуг, 
усього (млн.грн.), у тому числі:
Sales volume,
total (million UAH), including:

23151,6 32402,9 38304,7 38588,9

Великих підприємствах / Large enterprises 1932,8 4143,1 10013,1 Дані не 
oприлюднюються*

Середніх / Middle 16090,6 21998,1 18901,5 Дані не 
oприлюднюються*

Малих / Small 5128,2 6261,7 9390,1 10815,2

Обсяг реалізованої промислової продукції (млн. грн.)
Industrial products sales volume (million UAH) 4348,1 10175,3 10365,5 10914,3

Основними експортними галузями економіки Івано-Франківська є 
машинобудівна, харчова та хімічна промисловість, частка яких становить 89% 
міського експорту. Так, за 2017 рік підприємства міста експортували продукції на 
суму 252,7 млн. дол. США, а імпортували – на суму 232,4 млн. дол. США.

Важливим фактором стійкості економіки міста є орієнтація івано-франківських 
підприємств переважно на ринки країн Європи. Зокрема, у 2017 році експорт 
товарів до країн Європейського Союзу становив 77,6% від загального обсягу 
експорту. Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії (37,6%), Чехії 
(12,4%), Польщі (6,5%), Нідерландів (5%), Туреччини (3,7%), Іспанії (3,4%), Єгипту  
(3,3%), Бельгії (3,1%), Італії (3,1%).

Найбільшими промисловими підприємствами-експортерами є: ТОВ «Імперово 
Фудз», ДП ВО «Карпати», ТОВ «Електролюкс Україна», ТОВ «Тайко Електронікс 
Юкрейн Лімітед», ПАТ «Івано-Франківське виробничо-торгівельне швейне 
підприємство «Галичина» тощо.

В місті здійснюється активна робота в напрямку супроводу та сприяння 
реалізації нових важливих інвестиційних проектів. На офіційному Інтернет-сайті 
міста www.mvk.if.ua, а також на www.invest-if.com українською та англійською 
мовами розміщено інформацію про інвестиційний та економічний потенціал м. 
Івано-Франківська. Про інвестиційні можливості та пропозиції міста також можна 
дізнатись у Туристично-інвестиційному центрі, який діє в приміщенні міської Ратуші, 
що знаходиться на Площі Ринок.

ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНА  ДIЯЛЬНIСТЬ / FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

EXPORTS 1-st half 2017

Romania ItalyCzech Republic BelgiumPoland Netherlands Turkey Spain Egypt

37.6%
3.1%

12.4%
3.1%

6.5% 5% 3.7% 3.4% 3.3%



ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ

ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ

FOOD AND PROCESSING INDUSTRY

FOOD AND PROCESSING INDUSTRY7

ПАТ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА 
КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА 

«ЛАСОЩІ»

PJSC “PRODUCTION AND 
TRADING CONFECTIONERY 

COMPANY “LASOSCHI”

Мардила Мачей Єжи

вул. Ленкавського, 12a

тел./факс: +38 (03422) 41214, +38 (0342) 559458, +38 (0342)  720611

e-mail: office@lasoschi.if.ua, www.lasoschi.if.ua

Основні види продукції: кондитерські вироби

Mardyla Machei

12a, Lenkavskoho St. 

tel./fax: +38 (03422) 41214, +38 (0342) 559458, +38 (0342)  720611

e-mail: office@lasoschi.if.ua, www.lasoschi.if.ua

Key products: confectionery

ТДВ «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКИЙ 

МІСЬКМОЛОКОЗАВОД»

“IVANO-FRANKIVSKYI 
MISKMOLOKOZAVOD” SLC

Мазурик Микола Михайлович

вул. Ушинського, 2

тел./факс: +38 (0342) 546181, +38 (0342) 773446

e-mail: moloko@com.if.ua

Основні види продукції: масло тваринне, сиpи жиpнi, 

продукція з незбираного молока, казеїн

Mykola Mazuryk

2, Ushynskoho St.

tel./fax: +38 (0342) 546181,  +38 (0342) 773446

e-mail: moloko@com.if.ua

Key products: butter, cheese, 

whole milk, casein
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ТДВ 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 

ХЛІБОКОМБІНАТ»

“IVANO-FRANKIVSKYI 
KHLIBOKOMBINAT” SLC

Криворучко Світлана Миронівна

вул.С.Петлюри, 17

тел./факс: +38 (0342) 784410

e-mail: kalachif@ukrpost.ua

Основні види продукції: хлібобулочна продукція

Svitlana Kryvoruchko

17, Petliury St. 

tel./fax: +38 (0342) 784410

e-mail: kalachif@ukrpost.ua

Key products: bakery products

FOOD AND PROCESSING INDUSTRY

FOOD AND PROCESSING INDUSTRY ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ

ТДВ «ПОЛОНИНА» “POLONYNA” SLC

Гасяк Ганна Олексіївна

вул. Промислова, 25

тел./факс: +38 (0342) 559590, 

+38 (0342) 559500

e-mail: polonyna_if@ukrpost.ua

Основні види продукції: сиpи жирні (плавлені), 

майонез столовий,  гірчиця, маргарин

Hanna Hasiak

25, Promyslova St.

tel./fax: +38 (0342) 559590, 

+38 (0342) 559500

e-mail: polonyna_if@ukrpost.ua

Key products: melted cheese, mayonnaise, 

mustard, margarine

ТОВ «ЛІГОС» “LIGOS” Ltd.

Матвєєва Лілія Володимирівна

вул. Вовчинецька, 192

тел.: +38 (0342) 591080, +38 (050) 373 86 95

e-mail:ligos@ligos.if.ua, https://www.ligos.ua

Основні види продукції: круасани, печиво здобне

Liliya Matveyeva

192, Vovchynetska St. 

tel.: +38 (0342) 591080,  +38 (050) 373 86 95

e-mail:ligos@ligos.if.ua, https://www.ligos.ua

Key products: croissants, butter biscuit 

ПАТ  «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 
ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА»

Крицун Роман Михайлович
вул. Крайківського, 1
тел./факс: +38 (0342) 779191, 
+38 (0342) 77-91-84
e-mail: ksenija6362@gmail.com, www.ksenija.ua
Основні види продукції: вироби кoндитepcькі 
та східні солодощі

Roman Krytsun
1, Kraikivskoho St.

tel.: +38 (0342) 779191,  
+38 (0342) 77-91-84

e-mail: ksenija6362@gmail.com, www.ksenija.ua
Key products: confectionery and east sweets

PJSC “IVANO-FRANKIVSKA 
KHARCHOSMAKOVA 

FABRYKA”



“RESEARCH AND
PRODUCTION COMPANY

“ELITFITO” PE
Дзюбанюк Назарій Олександрович
вул. Надвірнянська, 30
тел.: +38(067) 2355566, +38(067) 2355508
тел./факс 722742
e-mail: info@elitphito.com
Основні види продукції: виробництво 
натуральних рослинних олій, шроту, борошна 
та дієтичних сумішей

Nazariy Dziubaniuk
30, Nadvirnianska St. 

tel.: +38(067) 2355566, +38(067) 2355508
tel./fax 722742

e-mail: info@elitphito.com
Key products: natural vegetable oil, oilcake, 

flour and dietary supplement
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FOOD AND PROCESSING INDUSTRY ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ

ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 
ФІРМА «ЕЛІТФІТО»

Фундитус Володимир Ярославович
вул. Гетьмана Мазепи, 183, корпус 1
тел.факс: +38 (0342) 774340, +38 (0342) 753093
е-mail: fitolikltd@ukr.net
Основні види продукції: виробництво 
рослинних олій, дієтичних добавок та 
рослинної сировини

Volodymyr Fundytus
183, H.Mazepy St.

tel./fax: +38 (0342) 774340,  +38 (0342) 753093
е-mail: fitolikltd@ukr.net

Key products: production of vegetable oils, 
dietary supplements and plant raw material

ТОВ «ФІТОЛІК» “FITOLIK” Ltd.

ТОВ  «ПРОДОВОЛЬЧА 
КОМПАНІЯ «ЕКОПРОДУКТ»

“EKOPRODUCT” Ltd.

Поліщук Сергій Петрович
вул. Торгова, 1
тел./факс: +38 (0342) 556261, 
тел.: +38 (0342) 773942, +38 (0342) 773943
e-mail: teacarpathian@gmail.com, 
www.ecoproduct.if.ua
Основні види продукції: фіточай

Serhiy Polischuk
1, Torhova St. 

tel./fax: +38 (0342) 556261, 
tel.: +38 (0342) 773942, +38 (0342) 773943

e-mail: teacarpathian@gmail.com, 
www.ecoproduct.if.ua

Key products: herbal teas

ТОВ «ЗАЛІЗНИЧНА 
ПЕКАРНЯ»

“ZALIZNYCHNA PEKARNYA” Ltd.

Карач Марія Мар’янівна
вул. Пекарська, 3
тел./факс: +38 (0342) 711291, 
факс +38 (0342) 41042
e-mail: zalpek1@meta.ua
Основні види продукції: вироби хлібобулочні

Maria Karach
3, Pekarska St. 

tel./fax: +38 (0342) 711291, 
fax: +38 (0342) 41042

e-mail: zalpek1@meta.ua
Key products: bakery products

ТОВ «ІМПЕРОВО ФУДЗ»

“IMPEROVO FOODS” Ltd.

Марчук Василь Дмитрович
вул. Промислова, 29
тел./факс: +38 (0342) 716076, +38 044 393 40 50
e-mail: secretar.imp@avangardco.ua,
www.imperovo.com.ua
Основні види продукції: сухі яєчні продукти

Vasyl Marchuk
29, Promyslova St. 

tel./fax: +38 (0342) 716076, +38 044 393 40 50
e-mail: secretar.imp@avangardco.ua, 

www.imperovo.com.ua
Key products: dry egg products
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ 
УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
УТОГ

ТОВ «КОНФЕЦІОНІ РОЗА»

ДОЧІРНЄ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«ХРТ ТЕКСТИЛЬ»

ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ 
ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ  
ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ГАЛИЧИНА»
IVANO-FRANKIVSK TRAINING AND 
PRODUCTION ENTERPRISE “UTOH”

“KONFECIANI ROZA” Ltd.

SC HRT TEXTILE

PJSC PTSE “HALYCHYNA”
Остяк Ігор Михайлович

вул. Коновальця, 205
тел./факс: +38 (0342) 523031, 

+38 (0342) 7892541
e-mail: utog_ifanofran@ukr.net

Основні види продукції: 
верхній жіночий одяг

Варик Марія Миколаївна
вул. Коновальця, 260
тел.: +38 067 3408750

Основні види продукції: 
виробництво одягу

Бичишин Назар Миронович
вул.Вовчинецька, буд.225, корпус 1

тел.: +380 322 540191,
 +380 050 3708821

e-mail: nby@hrtua.dk,  www.hrt.dk,    
www.hrtprint.com

Основні види продукції: 
виробництво трикотажного одягу, 

оздоблення текстильних виробів 

Igor Ostiak
205, Konovaltsia St. 
tel./fax: +38 (0342) 523031,
+38 (0342) 789254
e-mail: utog_ifanofran@ukr.net
Key products: 
women overclothes

Mariia Varyk
260, Konovaltsia St. 
tel.: +38 067 3408750
Key products: 
clothing production

Nazar Bychyshyn
Vovchynetska str. 225, building 1
tel. +380 322 540191, 
+380 050 3708821
e-mail: nby@hrtua.dk, www.hrt.dk   
www.hrtprint.com
Key products: 
production of knitted garments 
from tolling raw 

Ковбас Галина Несторівна
вул. Галицька, 87

тел./факс: +38 (0342) 785265
e-mail: shvejna87@mail.ru, 

www.galyсhyna.biz
Основні види продукції:  

пaльтa та напiвпaльтa чоловічі та жіночі, 
інший верхній одяг

Halyna Kovbas
87, Halytska St.
tel./fax: +38 (0342) 785265
e-mail: shvejna87@mail.ru, 
www.galyсhyna.biz
Key products: 
coats and semi-coats for women 
and men, other overclothes
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ 
УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО УТОC

КП ФІРМА «ЛІК»

IVANO-FRANKIVSK 
TRAINING AND 

PRODUCTION ENTERPRISE 
“UTOS”

COMPANY “LIK”

Кравець Галина Григорівна

вул. С.Петлюри, 9

тел.: +38 (0342) 757890 факс: +38 (0342) 757901

e-mai: utosif@meta.ua

Основні види продукції: папки та швидкозшивачі 
з паперу чи картону

Луців Василь Іванович

вул. Василіянок, 48

тел.: 38 (0342) 548011, факс: +38 (0342) 548027

е-mail: kpf.lik@gmail.com

Основні види продукції:  поліграфічна продукція, 
товари  канцелярські

Halyna Kravets

9, Petliury St. 

tel.: +38 (0342) 757890, fax: +38 (0342) 757901

e-mai: utosif@meta.ua

Key products: folders and binders made 
of paper or paperboard

Vasyl Lutsiv

48, Vasylianok St.

tel.: 38 (0342) 548011, fax: +38 (0342) 548027

e-mail: kpf.lik@gmail.com

Key products: printed products, stationery

ВИДАВНИЧА ГАЛУЗЬ

PUBLISHING 
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ТОВ «МІСТО-НВ»

ТОВ «КУВЕРТ-УКРАЇНА»

“MISTO-NV” Ltd.

“KUVERT-UKRAINE” Ltd.

Онуфріїв Роман Михайлович

вул. Незалежності, 53

тел.: 38 (0342) 556413, тел./факс: +38 (0342) 559493

е-mail: mistonw@gmail.com, www.misto-nv.if.ua

Основні види продукції: друкування газет, журналів, книг, 
брошур, листівок

Дідійчук Віталій Іванович

вул. Макухи, 6

тел.: +38 (0342) 522127, тел./факс: +38 (0342) 775310

е-mail: info@kuvert.if.ua, www.kuvert.com.ua

Основні види продукції: поштові конверти та пакети, 
бандерольні пакети, конверти для СD

Roman Onufriiv

53, Nezalezhnosti St.

tel.: 38 (0342) 556413, tel./fax: +38 (0342) 559493е-mail: mis-

tonw@gmail.com, www.misto-nv.if.ua

Key products: printing of newspapers, magazines, 
books, brochures, leaflets

Vitaliy Didiychuk

6, Makukhy St. 

tel.: +38 (0342) 522127, fax: +38 (0342) 775310

е-mail: info@kuvert.if.ua, www.kuvert.com.ua

Key products: postal envelopes and packages, 
parcels, CD envelopes

ТОВ «ФОЛІАНТ» “FOLIANT” Ltd.
Ihor Darmonuk

DEPARTMENT OF OPERATIONAL POLYGRAPHY
Ivano-Frankivsk, Starozamkova St, 2

tel.:+38 096 380 05 60, +38 099 380 05 60
tel./fax: +38 (0342) 50-21-65

DEPARTMENT OF OFFSET PRINTING (the manufacture)
Ivano-Frankivsk regoin, Dragomyrchany village, Myru St,33

tel.:+38 067 248 10 41, +38 050 710 85 05
+38 067 343 38 91 - (Ihor Darmonchuk)

e-mail: foliant.drukarnja@gmail.com, web:  www.foliant.if.ua
Key products: printing wares (visit cards, booklets, restaurant 

menu, catalogues,  etiquettes, blanks), paper packing

Журавчак Олег Любомирович

вул. Крайківського, 1

тел./факс: +38 (0342) 777278

е-mail: 0342777278@ukr.net, galpak.business.site/

Основні види продукції: виготовлення картонної 
та гофрокартонної тари

Дармонук Ігор Володимирович
ВІДДІЛ ОПЕРАТИВНОЇ ПОЛІГРАФІЇ
м.Івано-Франківськ, вул. Старозамкова, 2
тел.: +38 096 380 05 60, +38 099 380 05 60
тел./факс: +38 (0342) 50-21-65
ВІДДІЛ ОФСЕТНОГО ДРУКУ (виробництво)
Івано-Франківська обл.,с. Драгомирчани, вул. Миру,33
тел.:+38 067 248 10 41, +38 050 710 85 05
+38 067 343 38 91 - директор (Ігор Володимирович Дармонук)
e-mail: foliant.drukarnja@gmail.com, www.foliant.if.ua
Основні види продукції: друкування журналів, книг, 
ресторанних меню, брошур, листівок, етикеток, виготовлення 
картонної упаковки

Oleg Zhuravchak

1, Kraykivskoho St. 

tel./fax: +38 (0342) 777278

e-mail: 0342777278@ukr.net, galpak.business.site/

Key products: cardboard and corrugated 
board packaging

ТОВ «ГАЛ-ПАК» “GAL-PACK” Ltd.

17

ВИДАВНИЧА ГАЛУЗЬ

ВИДАВНИЧА ГАЛУЗЬ PUBLISHING 

PUBLISHING 



ХIМIЧНА ГАЛУЗЬ CHEMICAL INDUSTRY  

19

ХIМIЧНА ГАЛУЗЬ
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Голод Тетяна Петрівна

вул. Петлюри, 15 a

тел.: +38 (0342) 527968, 
факс: +38 (0342) 527967

е-mail: golcomp@ivf.ukrpack.net
golcomp.com.ua

Основні види продукції: товари 
побутової хімії

Tetiana Holod
15A, Petliury St. 

tel.: +38 (0342) 527968, 
fax: +38 (0342) 527967

е-mail: golcomp@ivf.ukrpack.net
golcomp.com.ua

Key products: household chemicals

ПП ФІРМА «ГОЛКОМП»

COMPANY “HOLKOMP” PE

ТДВ «ПОЛІМЕР»

“POLIMER” SLC

Кіщук Василь Васильович

вул. Максимовича, 14

тел.: +38 (0342) 779332, +380677290059, 
факс: +38 (0342) 717636

e-mail: polimerif@ukr.net

Основні види продукції: ялинкові прикраси, 
гумово-технічні вироби

Vasyl Kischuk
14, Maksymovycha St. 

tel.: +38 (0342) 779332,  380677290059, 
fax: +38 (0342) 717636

e-mail: polimerif@ukr.net
Key products: New-Year tree decorations, 

rubber goods

Романов Ярослав Михайлович
вул. Гарбарська, 29
тел.: +38 (0342) 720800, 
факс: +38 (0342) 777465
e-mail: galchim@optima.com.ua, 
www.galchim.com.ua
Основні види продукції: модифікатори 
адгезиви та автохімія, цегла керамічна, 
засіб для відмоки шкіри, тосол, хімзасоби 
для чистки автомобілів

Yaroslav Romanov
29, Harbarska St. 

tel.: +38 (0342) 720800, 
fax: +38 (0342) 777465

e-mail: galchim@optima.com.ua, 
www.galchim.com.ua

Key products: аdhesive modifiers and 
autochemistry, ceramic bricks, cleanser for skin, tosol, 

chemicals for cleaning cars

ТОВ «ГАЛХІМСЕРВІС»

“HALKHIMSERVIS” Ltd.



ТОВ «ТАЙКО ЕЛЕКТРОНІКС 
ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД»

“TYCO ELECTRONICS 
UKRAINE LIMITED” Ltd.

Олександр Гьотц
вул.Марковецька, 3
тел.: +38 (0342) 717160, факс: +38 (0342) 717036

e-mail: Info_TycoUA@te.com

Основні види продукції: комплекти електрокабельних 
виробів  для автомобілів

Oleksandr Gyotsc
3, Markovetska St. 

tel.: 38 (0342) 717160, fax: +38 (0342) 717036
e-mail: Info_TycoUA@te.com

Key products: automobile electric cable sets

МАШИНОБУДУВАННЯ MACHINE-BUILDING
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МАШИНОБУДУВАННЯ 

MACHINE-BUILDING

ТОВ 
«ЕЛЕКТРОЛЮКС УКРАЇНА»

“ELECTROLUX 
UKRAINE” Ltd.

Роман Рубльовський
вул. Юності, 23а

тел.: +38 (0342) 558800, +38 (0342) 558826, 
факс: +38 (0342) 558812
e-mail: ilona.bekish@electrolux.com

Основні види продукції:  машини пральні, aвтоматичні

Roman Rublyovskyi
23a, Yunosti St.

tel.: +38 (0342) 558800, +38 (0342) 558826, 
fax: +38 (0342) 558812

e-mail: ilona.bekish@electrolux.com

 Key products: washing machines
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ПАТ «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКИЙ 

АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

PJSC “IVANO-FRANKIVSKYI 
ARMATURNYI ZAVOD”

Шилюк Сергій Володимирович
вул. Коновальця, 229
тел./факс +38 (0342) 775360, +38 (0342) 775319
e-mail: mail@ifaz.com.ua, www.ifaz.com.ua
Основні види продукції:  загальнопромислова арматура, 
клинові засувки, клапани герметичні

Serhii Shyluk
229, Konovaltsia St. 

tel./fax: +38 (0342) 775360, +38 (0342) 775319
e-mail: mail@ifaz.com.ua, www.ifaz.com.ua

Key products: valves for general industry, block valves, rotary 
valves, hermetic valves

МАШИНОБУДУВАННЯ 
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ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ  
КОТЕЛЬНО-

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ЗАВОД»

STATE ENTERPRISE 
“IVANO-FRANKIVSKYI 

KOTELNO-ZVARIUVALNYI 
ZAVOD”

Гунчак Ольга Олександрівна
вул. Хриплинська, 11
тел.: +38 (0342) 75-23-36, факс: +38 (0342) 22148
e-mail: : Ifkzz.63@gmail.com
Основні види продукції:  промислові та побутові котли

Olha Gunchak
11, Khryplynska St.

tel.: +38 (0342) 75-23-36, fax: +38 (0342) 22148
e-mail: : Ifkzz.63@gmail.com

Key products: domestic and industrial boilers

ДП “ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “КАРПАТИ”

STATE ENTERPRISE 
“PRODUCTION ASSOCIATION 

“KARPATY”
Втерковський Дмитро Дмитрович
вул. Галицька, 201
тел./факс: +38 (0342) 571008
e-mail: vokarpaty@ukr.net, www.dpkarpaty.com.ua

Основні види продукції:  комплекти кабельної продукції для 
автомобілів, світильники світлодіодні

Dmytro Vterkovskyi
201, Halytska St. 

tel./fax: +38 (0342) 571008
e-mail: vokarpaty@ukr.net, www.dpkarpaty.com.ua

Key products:  sets of cables for cars, LED lamps

ТОВ «МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД «АВТОЛИВМАШ»

“MASHYNOBUDIVNYI ZAVOD 
“AVTOLYVMASH” Ltd.

Зуб Анатолій Григорович
вул. Юності, 23
тел./факс: +38 (0342) 787755 
е-mail: SKTY-IF@ukr.net

Основні види продукції:  виробництво обладнання для 
переробки твердих побутових відходів

Anatoliy Zub
23, Yunosti St. 

tel./fax: +38 (0342) 787755 
е-mail: SKTY-IF@ukr.net

Key products: production of equipment for the domestic 
waste processing plants, equipment for casting and brick lines



ТОВ «ЕКО ЕНЕРГІЯ ЦЕНТР» “ECO ENERGY CENTER” Ltd.

Новіков Ігор Альбертович
вул. Лепкого, 6а
тел.: +38 (050) 433-0060,
+38 (067) 543-0060, +38 (034) 252-6060
e-mail: eko.energy.aes@gmail.com, 
www.eco-energy.kb.ua

Основні види продукції:  проектування, продаж, встановлення 
та обслуговування  геліосистем, сонячних колекторів, сонячних 
електростанцій, твердопаливних котлів, світлодіодного освітлення, 
електричного опалення, енергозберігаючих вікон, утеплення 
фасадів та ін.

 Ihor Novikov
6a, Lepkoho St.

tel.: +38 (050) 433-0060, 
+38 (067) 543-0060, +38 (034) 252-6060

e-mail: eko.energy.aes@gmail.com, 
www.eco-energy.kb.ua

 Key products: design, sale, installation 
and maintenance of solar systems, solar collectors, solar power 

plants, solid fuel boilers, LED lighting, electric heating, energy 
saving windows, insulation of facades, etc.
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ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПКТІ 
ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

PJSC “UKRAINSKYI PKTI 
LISOVOI PROMYSLOVOSTI”

Хандога Василь Йосипович
вул. Максимовича, 14а
тел.: +38 (0342) 500521, +38 (0342) 750564 факс: +38 (0342) 68650
е-mail: pkti@yandex.ru
Основні види продукції:  обладнання для переробки відходів 
деревини (преси брикетувальні, рубальні машини барабанного типу), 
проектні роботи деревообробних підприємств

Vasyl Khandoha
14a, Maksymovycha St.

tel.: +38 (0342) 500521, +38 (0342) 750564, fax: +38 (0342) 68650
е-mail: pkti@yandex.ru

Key products: equipment for wood wastes processing 
(briquetting presses, cutting machines of drum type), 

design for woodworking enterprises

ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ  
ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ  

ЗАВОД»

PJSC “IVANO-FRANKIVSKYI 
LOKOMOTYVOREMONTNYI 

ZAVOD”

Терешко Руслан Володимирович

вул. Залізнична, 22

тел.: +38 (0342) 532370, факс: +38 (03422) 43335

e-mail: info@lrz.if.ua, www.lrz.if.ua

Основні види продукції:  ремонт рухомого залізничного 
складу, виготовлення автомотрис

Ruslan Tereshko
22, Zaliznychna St.

tel.: +38 (0342) 532370, fax: +38 (03422) 43335
e-mail: info@lrz.if.ua, www.lrz.if.ua

Key products: repair of railway vehicles, production of motorailers 

ПАТ «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД 

«ПРОМПРИЛАД»

PJSC “IVANO-FRANKIVSKYI 
ZAVOD “PROMPRYLAD”

Колісник В’ячеслав Іванович
вул. Академіка Сахарова, 23
тел.: +38 (0342) 750592, факс: +38 (0342) 784201

e-mail: prylad@prylad.com.ua, ekoprylad@ukr.net 
www.prylad.com.ua
Основні види продукції:  прилади і засоби автоматизації, 
лічильники газу

Viacheslav Kolisnyk
23, Akademika Sakharova St. 

tel.: +38 (0342) 750592, fax: +38 (0342) 784201
e-mail: prylad@prylad.com.ua, ekoprylad@ukr.net 

www.prylad.com.ua
Key products:  devices and automation facilities, 

gas meters

MACHINE-BUILDING МАШИНОБУДУВАННЯ 
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ТОВ «СВІЧА» “SVICHA” Ltd.

Вульчин Тарас Андрійович
Незалежності, 67
тел./факс: +38 (0342) 750896, 
+38 (0342) 22202, +38 (0342) 230330
e-mail: svicha.ltd@gmail.com

Основні види продукції:  вузли верстатів для 
оброблення металів

Taras Vulchyn
67, Nezalezhnosti St.

tel./fax: +38 (0342) 750896, 
+38 (0342) 22202, +38 (0342) 230330

e-mail: svicha.ltd@gmail.com
Key products: assemblies for metal-working 

machine

ТОВ «МІКРОЛ»

ПП «ВОДОЛІЙ-ЯП»

“MIKROL” Ltd.

“VODOLII-YAP” PE

Демчина Богдан Степанович
вул. Автоливмашівська, 5
тел.: +38 (0342) 504410, 
факс: +38 (0342) 502705
е-mail: microl@microl.ua, www.microl.ua

Основні види продукції:  прилади та 
апаратура для автоматичного регулювання та 
керування

Bohdan Demchyna
5, Avtolyvmashivska St. 
tel.: +38 (0342) 504410, 
fax: +38 (0342) 502705

е-mail: microl@microl.ua, www.microl.ua
Key products: facilities of automation 

of production processes

ПП  «ІНСТРУМЕНТ» “INSTRUMENT” PE

Іванців Степан Петрович
вул. Симона Петлюри, 8Б
тел.: +38 (0342) 510242
факс: +38 (0342) 757860
e-mail: pp-instrument@ukr.net
www.instrument-if.at.ua
Основні види продукції:  інструментальне 
виробництво: виготовлення пресформ і штампів

Oleg Tenitskyy
178a/79, Vovchynetska St. 

tel.: +38 (0342) 510242
fax: +38 (0342) 757860

e-mail: pp-instrument@ukr.net
www.instrument-if.at.ua

Key products: tools production: press molds 
and stamping tools

Яцьків Петро Петрович
вул. Д.Дудаєва, 26
тел.: +38 (0342) 750768
тел./факс: +38 (0342) 750752
e-mail: vodoliy.buh@gmail.com
Основні види продукції:  вироби  кріпильні  
ненарізні  з  металів  чорних, садово-городній 
інвентар

Petro Yatskiv
16, Dudaieva St.

tel.: +38 (0342) 750768, 
tel./fax +38 (0342) 750752

e-mail: vodoliy.buh@gmail.com
Key products: plane fastening items of  ferrous 

metals, gardening equipment 

MACHINE-BUILDING МАШИНОБУДУВАННЯ 



КП «ГЕФЕСТ» COMPANY “HEFEST”

Клочко Михайло Володимирович
вул. Київська, 33
тел./факс: +38 (0342) 522692,
+38(050) 3737775
hefest2003@ukr.net

Основні види продукції: виготовлення 
ковальські виробів, встановлення автоматичних 
воріт

 Mykhailo Klochko
33, Kyivska St.

tel./fax: +38 (0342) 522692,
+38(050) 3737775

e-mail: hefest2003@ukr.net
 Key products: manufacturing of blacksmith 

products, installation of automatic gates
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ПП «ЛЕВ» “LEV” PE

Лазорів Андрій Васильович
вул. Д. Дудаєва, 24А
тел./факс: +38 (0342)775625, +38 (050) 3735704
e-mail: levif.com.ua@gmail.com, http://lev-if.com.ua/
Основні види продукції:  виробництво та встановленням 
металопластикових виробів

Andrii Lazoriv
24A, D. Dudaieva St.

tel./fax: +38 (0342)775625, +38 (050) 3735704
e-mail: levif.com.ua@gmail.com, http://lev-if.com.ua/

Key products: manufacture and installation 
of metal-plastic products

ПП «КОРУНД» “KORUND” PE

Заболотний Орест Михайлович

вул. Пресмашівська, 8

тел./факс: +38(0342)787421, +38(050)3734276

https://korund.uaprom.net

Основні види продукції: виготовлення абразивного інструменту

Orest Zabolotnyi
8, Presmashivska St.

tel./fax: +38(0342)787421, +38(050)3734276
https://korund.uaprom.net

Key products: manufacturing of abrasive tools

MACHINE-BUILDING МАШИНОБУДУВАННЯ 

ПП «РЕКЛАМА-ЦЕНТР» “REKLAMA CENTER” PE

Шкляр Ігор Михайлович
вул. Яновича, 16
тел.: +38 (0342) 548025, 
факс: +38 (0342) 777555
е-mail: rc@ukrpost.net, www.rc.if.ua

Основні види продукції:  візуальна реклама – 
вироби з пластику, металу, нержавіючої сталі

Igor Shkliar
16, Yanovycha, St. 

tel.: +38 (0342) 548025, 
fax: +38 (0342) 777555

е-mail: rc@ukrpost.net, www.rc.if.ua
Key products: visual advertising –

 products made of plastic, metal,  stainless steel



ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО “КОМЕЛ”

ТОВ «ІФ-ФІЛЬТР» ТОВ «ПВП НАСОСЕНЕРГОПРОМ» ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНИЙ 
ЦЕХ ЛЬВІВСЬКОГО КЕПЗПІП

“RESEARCH AND PRODUCTION 
COMPANY “KOMEL” PE

“IF-FILTER” Ltd. “PVP NASOSENERHOPROM” Ltd. IVANO-FRANKIVSK 
ORTHOPEDIC WORKSHOP OF 

LVIV KEPZPIP

Теніцький Олег Григорович
вул.Вовчинецька, 178а/79
тел./факс: +38 (0342) 559162
e-mail: komel@utel.net.ua, http://komel.if.ua

Основні види продукції:  прилади та 
апаратура для автоматичного регулювання 
та керування

Сеньчук Валерій Володимирович
вул. Гуцульська, 9
тел.: +38 (0342) 722923, тел./факс: +38 (0342) 772608
е-mail: ifpro@com.if.ua, http://protez.com.ua
Основні види продукції:  засоби реабілітації 
інвалідів – взуття, протези, ортези, корсети

Лисів Андрій Степанович
вул. Б.Хмельницького, 69
тел.: +380342720765, +380342720775
е-mail: burtsev@if-filter.com.ua
http://if-filter.com.ua/
Основні види продукції:  фільтри та 
фільтруючі елементи для легкових і вантажних 
автомобілів

Якубовський Геннадій Юрійович
вул. Коновальця, 227а/2
тел.: +380 (97) 4722555, +380 (66) 8610805
е-mail: nasosenergoprom@ukr.net,
https://nep.ibud.ua/ua
Основні види продукції:  насосне 
обладнання промислового застосування

Oleg Tenitskyy
178a/79, Vovchynetska St. 

tel./ fax: +38 (0342) 559162
e-mail: komel@utel.net.ua, http://komel.if.ua

Key products: instruments and 
apparatus for automatic  regulation and 

control

Valeriy Senchuk
9, Hutsulska St.

tel.: +38 (0342) 722923, tel./fax: +38 (0342) 772608
е-mail: ifpro@com.if.ua, http://protez.com.ua

 Key products: equipment for rehabilitation of 
disabled people: shoes, prostheses and corsets

Andrii Lysiv
69, B. Khmelnyckoho St.

tel.: +380342720765, +380342720775
е-mail: burtsev@if-filter.com.ua

http://if-filter.com.ua/
 Key products: filters and filter elements 

for cars and trucks

Henadii Yakubovskyi
227а/2, Konovalca St.

tel.: +380 (97) 4722555, +380 (66) 8610805
е-mail: nasosenergoprom@ukr.net,

https://nep.ibud.ua/ua
 Key products: pumping equipment

for industrial applications

ТОВ «ФАБРИКА 
ДУХОВИХ МУЗИЧНИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ»

“WIND 
INSTRUMENTS FACTORY” Ltd.

Дідух Орест Омелянович
вул. Максимовича, 15
тел./факс: +38 (0342) 711671
e-mail: ilona.marukhnii@yahoo.com
Основні види продукції:  туба, 
валторна, труба, тромбон

Orest Didukh
15, Maksymovycha St.

tel./fax: +38 (0342) 711671
e-mail: ilona.marukhnii@yahoo.com

Key products: wind instruments 
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ТОВ «ІНТЕЛКОМ»

“INTELKOM” Ltd.

Окрепкий Володимир Ярославович
вул. Микитинецька, 7а
тел./факс: +38 (0342) 503585
e-mail: office@intelkom.net.ua, 
http://www.technoktoys.com
Основні види продукції:  всі види 
металообробки, вироби з пластмас (дитячі 
іграшки, господарські товари)

Volodymyr Okrepkyi
7a, Mykytynetska St. 

tel./fax: +38 (0342) 503585
e-mail: office@intelkom.net.ua, 

http://www.technoktoys.com
Key products:  all kinds of metal working, 

plastic products (toys, household goods)

MACHINE-BUILDING МАШИНОБУДУВАННЯ 
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УКРАЇНСЬКО-ДАТСЬКЕ 
СП «ПОРСА-УКРАЇНА»

UKRAINIAN-DANISH JOINT 
VENTURE “PORSA-UKRAINE”

Кубарич Володимир Теодозійович
вул. Василіянок, 48
тел./факс: +38 (0342) 559578, 
+38 (0342) 559579
е-mail: porsa@meta.ua, www.porsa.com.ua
Основні види продукції:  
меблі медичні, лабораторні

Volodymyr Kubarych
48, Vasylianok St. 

tel./fax: +38 (0342) 559578, +38 (0342)  559579
е-mail: porsa@meta.ua, www.porsa.com.ua

Key products:  medical and laboratory furniture

ПП «ФІРМА «КОЛЕКТОР»

COMPANY “KOLEKTOR”  PE

Кравчук Галина Дмитрівна
вул. Польова, 5
тел./факс: факс +38 (0342) 759093, 
+38 (0342) 759267
е-mail: colector@ukrpost.ua
Основні види продукції: 
фриза та дошка обрізна дубові

Halyna Kravchuk
5, Pоliova St.

tel./fax: факс +38 (0342) 759093, 
+38 (0342) 759267

е-mail: colector@ukrpost.ua
Key products: sawmilling and planning

production,  soakage of wood

ТОВ «ДЕРЕВООБРОБНА 
КОМПАНІЯ ВУД-ІФ»

“DEREVOOBROBNA 
KOMPANIYA “VUD-IF” Ltd.

Крохмалюк Лілія Миколаївна
вул. Лепкого, 34
тел./факс: +38 (0342) 750501
e-mail: audiif@ukrpost.ua
Основні види продукції: 
паркетна заготовка («фриз»)

 Liliya Krokhmaliuk
34, Lepkoho St.

tel./fax: +38 (0342) 750501
е-mail: audiif@ukrpost.ua

 Key products: parquet workpiece (“frieze”)



35 PRODUCTION OF WOOD 
AND WOODEN PRODUCTS34ДЕРЕВООБРОБНА ГАЛУЗЬ

PRODUCTION OF WOOD 
AND WOODEN PRODUCTS

ТОВ «ДРІАДА-ІФ» “DRIADA-IF” Ltd.

Іванців Василь Дмитрович

вул. Січових Стрільців, 42а/5

тел./факс: +38 (0342) 500150, +38 (0342) 525189

e-mail: edem03548@ukr.net, https://driada.all.biz/

Основні види продукції:  дерев’яний шпон

Vasyl Ivantsiv 

42a/5, Sichovykh Striltsiv St.

tel./fax: +38 (0342) 500150, +38 (0342) 525189

e-mail: edem03548@ukr.net, https://driada.all.biz/

Key products:  wood veneer

ТОВ «СОЛІД-УКРАЇНА» “SOLID –UKRAINE” Ltd.

Іпатій Сергій Федорович

вул. Левинського, 1

тел.: +38 (0342) 775237, факс: +38 (0342) 775018

e-mail: mails@solid.org.ua, www.solid.org.ua

Основні види продукції: щити букові клеєні, паркет, сходи 
дерев’яні, дошка паркетна

Serhiy Ipatiy

1, Levynskoho St. 

tel.: +38 (0342) 775237, fax: +38 (0342) 775018

e-mail: mails@solid.org.ua, www.solid.org.ua

Key products: glued beech boards, parquet, 
wooden stair, parquet board

ТОВ «ВУДЕКСПОРТ» “WOODEXPORT” Ltd.

Пилатюк Олександр

Івано-Франківськ, а/с 83 

тел.: +38 (0342) 500235, +380676748675

e-mail: info@woodexpot.com.ua, 
https://woodexport.uaprom.net/

Основні види продукції:  первинна та вторинна обробка 
пиломатеріалів, виготовлення дерев’яної тари (піддони, 
лотки, ящики), ремонт та заточка дереворізального 
інструменту, сушіння пиломатеріалів

Olexsandr Pylatiuk 

Ivano-Frankivsk, P.O. 83

tel.: +38 (0342) 500235, +380676748675

e-mail: info@woodexpot.com.ua, 
https://woodexport.uaprom.net/

Key products: primary and secondary processing of saw timber, 
production of wood packaging (pallets, trays, boxes), repair and 

sharpening of wood-cutting tools, 
saw timber drying

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-
КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ХІТА»

JOINT UKRAINIAN-CANADIAN 
ENTERPRISE “KHITA”

Хабурський Ігор Миронович

вул. Максимовича, 14a

тел./факс: +38 (0342)560944, +38 (0342)777100

e-mail: hita95@ukr.net

Основні види продукції: виготовлення дверних блоків, 
корпусних та офісних меблів

 Ihor Khaburskyi

14a, Maksymovycha St.

tel./fax: +38 (0342)560944, +38 (0342)777100

е-mail: hita95@ukr.net 

Key products: manufacturing of door blocks, 
case and office furniture

ДЕРЕВООБРОБНА ГАЛУЗЬ
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ТДВ 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЗАЛІЗОБЕТОН»

ДП «ЗАВОД ЯКІСНИХ БЕТОНІВ» 
ТОВ «МОНОЛІТТРАНСБУД» ПП «С В Я»

“IVANO-FRANKIVSKZALIZOBETON” SLC STATE ENTERPRISE “ZAVOD YAKISNYH 
BETONIV “MONOLITTRANSBUD” LTD. “S.V.Y.A.” PE

Молодовець Андрій Степанович
вул. Височана, 34
тел./факс: +38 (0342) 750200, 
+38 (0342) 751282 
e-mail: zalizobeton_if@ukrpost.ua
www.zalizobeton.ucoz.ua
Основні види продукції: збірний залізобетон, 
блоки стін підвалів, товарний бетон

Герула Роман Іванович
вул. Петлюри, 10
тел./факс: +38 (0342)714109, 
+38 (0342)714110
e-mail: bondarenkoav@ukr.net
Основні види продукції: 
бетон товарний

Сторожук Володимир Ярославович
вул.  Крива, 4/1
тел./факс: +38 (0342) 500230, +38 (067) 3423311
e-mail: sauna-hq@meta.ua, 
poolkar@meta.ua
Основні види продукції: виготовлення та 
встановлення саун та басейнів, натяжних стель, 
теплої підлоги

Andriy Molodovets
34, Vysochana St. 

tel./fax: +38 (0342) 750200,  +38 (0342) 751282
e-mail: zalizobeton_if@ukrpost.ua

www.zalizobeton.ucoz.ua
Key products: 

precast concrete, wall and cellar blocks, 
ready-mixed concrete

Roman Herula
10, S.Petluiru St. 

tel./fax: +38 (0342)714109, 
+38 (0342)714110

e-mail: bondarenkoav@ukr.net
Key products: 

ready-mixed concrete

Volodymyr Storoshuk
I4/1, Kryva St.

tel./fax: +38 (0342) 500230, +38 (067) 3423311
e-mail: sauna-hq@meta.ua, 

poolkar@meta.ua
Key products: 

manufacture and installation of saunas and pools, 
casement ceilings, heat-insulated floor 
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ПАТ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Бубен Олександр Олександрович
вул. Індустріальна, 34
тел. +38 (0342) 520921, +38 (0342) 773024
e-mail: kanc@if.energy.gov.ua, www.oe.if.ua
Основні види продукції:  розподілення та постачання 
електроенергії, ремонт електролічильників

PJSC 
“PRYKARPATTIAOBLENERHO”

Oleksandr Buben 
34, Industrialna St.

tel.: +38 (0342) 520921, +38 (0342) 773024
e-mail: kanc@if.energy.gov.ua, www.oe.if.ua

Key products:  distribution and supply 
of electricity, repair of electric meters

ДМП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

Рущак Василь Степанович

вул. Богдана Хмельницького, 59а

тел./факс: +38 (0342) 563511

e-mail: offis@tke.if.ua, www.tke.if.ua

Основні види продукції: тeплoeнepгiя

CITY STATE ENTERPRISE 
“IVANO-FRANKIVSK

TEPLOKOMUNENERHO”

Vasyl Ruschak

59a, Bohdan Khmelnytsky St.

tel./fax: +38 (0342) 563511

e-mail: offis@tke.if.ua, www.tke.if.ua

Key products: heat-power supply



4140

КП «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКМІСЬКСВІТЛО»

MUNICIPAL ENTERPRISE 
“IVANO-FRANKIVSKMISK-

SVITLO”

Синишин Віктор Іванович

вул. Побутова, 7

тел./факс: +38 (0342) 542458

e-mail: svitlo_if@ukr.net, http://misksvitlo.if.ua

Основні види продукції:  надання послуг зовнішнього 
освітлення і світлофорних об’єктів

Viktor Synyshyn

7, Pobutova St.

tel./fax: +38 (0342) 542458

e-mail: svitlo_if@ukr.net, http://misksvitlo.if.ua

Key products:  provision of outdoor lighting and traffic lights

КП «МУНІЦИПАЛЬНА 
ДОРОЖНЯ КОМПАНІЯ»

MUNICIPAL ENTERPRISE 
“MUNITSYPALNA DOROZHNYA 

KOMPANIYA”
Бурко Віталій Миколайович
вул.Максимовича, 13 
тел./факс: +38 (0342) 544580
e-mail: kpmdk.if@gmail.com, www.mdk.if.ua

Основні види продукції:  роботи з улаштування 
(відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання 
пристроями для безпеки руху, встановлення малих 
архітектурних форм

Vitalii Burko

13, Maksymovycha St.

tel./fax: +38 (0342) 544580

e-mail: kpmdk.if@gmail.com, www.mdk.if.ua

Key products: works on arrangement (restoration) of a covering 
of roads and sidewalks, devices for safety devices movement, 

installation of small architectural forms

КП «ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС» MUNICIPAL ENTERPRISE 
“ELEKTROAVTOTRANS”

Голутяк Віталій Юрійович

вул. Тролейбусна, 40

тел./факс: +38 (0342) 584568

e-mail: dkp1983@ukr.net, eatifua@gmail.com
http://eat.if.ua

Основні види продукції: пасажирське перевезення на 
території міста та приміських маршрутах

 Vitalii Holutiak

40, Troleibusna St.

tel./fax: +38 (0342) 584568

е-mail: dkp1983@ukr.net, eatifua@gmail.com
http://eat.if.ua

Key products: passenger transportation in the city 
and suburban routes

КП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ВОДОЕКОТЕХПРОМ»

Кімачук Роман Михайлович
вул. Ботанічна, 2
тел./факс: +38 (0342) 759142
e-mail: water@vodokanal.if.ua
http://vodokanal.if.ua/
Основні види продукції:  водопостачання,  водовідведення

MUNICIPAL ENTERPRISE 
“IVANO-FRANKIVSK-

VODOEKOTEKHPROM”

Roman Kimachuk
2, Botanichna St.

tel./fax: +38 (0342) 759142
e-mail: water@vodokanal.if.ua 

http://vodokanal.if.ua/
Key products:  water supply, sanitation

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГI¯, ТЕПЛА, ВОДИ

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГI¯, ТЕПЛА, ВОДИ ELECTRICITY, GAS, WATER SUPPLY

ELECTRICITY, GAS, WATER SUPPLY
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ІТ – галузь в Івано-Франківську 
стрімко розвивається. В ІТ працює 
понад 1 100 спеціалістів та приблизно 
30 компаній. Тут існує ІТ – кластер.
Зарплати програмістів у Франківську 
(медіани, травень-червень 2017):

Junior – $600;
Middle – $1400;
Senior – $2500.

Переважна більшість івано-
франківських компаній займається 
аутсорсингом.

ІТ Cluster Академія функціонує на базі Івано-Франківського IT Cluster та 
створена для забезпечення якісної ІТ освіти в галузі: профільного навчання в ІТ, 
навчання роботи в команді, проведення тематичних тренінгів та конференцій. 
Ми об’єднали зусилля провідних ІТ компаній Івано-Франківська та області для 
розширення середовища ІТ та створення комфортних та якісних умов навчання 
майбутніх спеціалістів ІТ. Кожен бажаючий матиме змогу приєднатися до сфери ІТ та 
за короткий час спробувати свої сили в програмуванні на наших курсах.
тел.:  +38 063 674 12 19
recruitacademyit@gmail.com 
http://it.if.ua/ 

SoftServe IT-Академія – це курси, створені компанією SoftServe, з метою 
надання якісних знань, а також можливості працевлаштування. В IT Academy разом 
із студентами працюють ментори та експерти, які надають підтримку в теоретичних 
та практичних завданнях.
тел.: 0 800 60 3000 
http://softserve.ua/university/it-academy

IT Cluster Academy operates on the basis of the Ivano-Frankivsk IT Cluster and is 
created to provide high-quality IT education in the field: profile education in IT, teamwork 
training, thematic training and conferences. We combined the efforts of leading IT 
companies in Ivano-Frankivsk and region to expand the IT environment and create a 
comfortable and high-quality training environment for future IT professionals. Everyone 
will be able to join the IT field and, in a short time, try their hand at programming in our 
courses.

tel.:  +38 063 674 12 19
recruitacademyit@gmail.com 

http://it.if.ua/ 

SoftServe IT Academy The training lasts from 2 to 4 months, based on the use of 
modern software development methodologies. Developed from a variety of technology-
oriented practices, it is constantly being refined in line with new technological trends in 
the market.

tel.: 0 800 60 3000 
http://softserve.ua/university/it-academy

IT industry in Ivano-Frankivsk is 
developing rapidly. IT has more than 
1100 professionals and approximately 
30 companies. There is an IT cluster 
here.
Programmer’s Salaries in Frankivsk 
(Median, May-June 2017):

Junior – $600;
Middle – $1,400;
Senior – 2500.

The overwhelming majority of Ivano-
Frankivsk companies are outsourcing.

IT - СЕКТОР

IT - SECTOR 



Спільноти та події Communities and events
Івано-Франківський ІТ-кластер – добровільна, незалежна, неприбуткова 

громадська організація, яка об’єднує ІТ-фахівців Івано-Франківська та створена для 
сприяння у формуванні конкурентоспроможної національної індустрії інформаційних 
технологій міста. Основні цілі: сприяння розвитку ІТ як пріоритетної галузі області, 
презентування та представлення інтересів ІТ галузі в області, розвиток співпраці та 
інтеграція закладів освіти для вирішення практичних задач, створення комфортних 
умов та середовища для ІТ спеціалістів, тощо.

тел.: +38 073 412 67 87
info@it-cluster.if.ua, http://it-cluster.if.ua

IT Rally – найбільша щорічна ІТ-конференція в Івано-Франківську. Проходить 
навесні. Початківці мають гарну можливість познайомитись з потенційними 
роботодавцями.

http://it-rally.org

Design Village – конференція присвячена UX та UI-дизайну, брендингу, 
каліграфії, соціальним постерам, роботі з клієнтами та керуванню проектами.

тел.: +38 097 635 0399
designvillage2015@gmail.com, http://designvillage.com.ua/

Ivano-Frankivsk IT cluster is a voluntary, independent, non-profit public 
organization that brings together IT specialists from Ivano-Frankivsk and is created to 
assist in the formation of a competitive national information technology industry in the 
city. The main objectives are: to promote the development of IT as a priority area of the 
region, present and represent the interests of IT industry in the region, development of 
cooperation and integration of educational institutions to solve practical problems, create 
comfortable conditions and environment for IT specialists, etc..

tel.: +38 073 412 67 87
info@it-cluster.if.ua , http://it-cluster.if.ua

IT Rally – is the largest annual IT conference in Ivano-Frankivsk. Passes in the spring. 
Beginners have a good opportunity to get acquainted with potential employers.

http://it-rally.org 

Design Village – conference dedicated to UX and UI design, branding, calligraphy, 
social posters, customer service and project management.

tel.: +38 097 635 0399
designvillage2015@gmail.com, http://designvillage.com.ua/

SOFTSERVE 

SOFTSERVE

Ходак Любомир

вул. Сахарова, 23
тел.: +38 0342 723 580, (0342) 723 558, 
факс: +38 0342 713646

hr@softserveinc.com

Основні види діяльності: SoftServe – 
найбільша глобальна IT-компанія з українським 
корінням, яка спеціалізується  на розробці 
програмного забезпечення та консультаційних 
послугах

Liubomyr Khodak
23, Sakharova St. 

tel.: +38 0342 723 580, (0342) 723 558, 
fax: +38 0342 713646
hr@softserveinc.com

Kind of activity: SoftServe is the largest global IT 
company with Ukrainian roots specializing in software 

development and consulting

Наталія Мухітдінова 
вул. Грушевського, 22а (3-4 пов.)
тел.: +38 0342 585 445
http://eleks.com

Основні види діяльності: міжнародна 
компанія, яка надає послуги з розробки 
програмних продуктів, консультування та 
забезпечення контролю якості для лідерів ринку 
та компаній, які претендують на лідерство в галузі 
технологій

Nataliia Mukhitdinova
22a, Hrushevskogo St. (3-4 floors)

tel.: +38 0342 585 445
http://eleks.com

Kind of activity: аn international company 
providing software development, consulting and 
quality assurance services to market leaders and 

companies that are claiming leadership in technology

ELEKS 

ELEKS IANO-FRANKIVSK OFFICE 
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Віталій Родимюк
вул. Шота Руставелі,1
тел.: +38 063 545 94 87
info@bvblogic.com, http://bvblogic.com
Основні види діяльності: [bvblogic] – 
інноваційна компанія по розробці та 
впровадженні ефективних ІТ-рішень, що 
створює прогресивне програмне забезпечення, 
з використанням проривних технологій та 
інтелектуальних підходів Data Science, Artificial 
Intelligence, Deep Learning, Machine Learning

VitaliyRodymiuk
1, Shota Rustaveli St.

tel.: +38 063 545 94 87
info@bvblogic.com, http://bvblogic.com

Kind of activity: [bvblogic] is a technology 
development company with a passion for 

innovation. [bvblogic] creates progressive software 
with the use of disruptive technologies and 

intellectual approaches of Data Science, Artificial 
Intelligence, Machine Learning and Deep Learning

[bvblogic]

[bvblogic]
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Сергій Гнатчук

вул. Коновальця, 35 (6 пов.)

тел.: +380 (50) 517 44 46, +38 097 755 80 36

info@webmil.com.ua, http://webmil.eu

Основні види діяльності: 
веб розробка, веб дизайн, брендинг, технічне 
партнерство і підтримка українських та 
міжнародних стартапів

Олександра Федорук
вул. Гaрбарська , 22
тел.: +38 067 324 03 54
info@insilico-soft.com, http://insilico-soft.com
Основні види діяльності: проектування 
та розробка веб сайтів, онлайн магазинів, 
торгових бірж. Консультування щодо 
впровадження та використання систем 
електронної комерції

Serhii Hnatchuk

35, Konovaltsia St. (6-th floor)

tel.: +380 (50) 517 44 46, +38 097 755 80 36

info@webmil.com.ua, http://webmil.eu

Kind of activity: web development, web design, 
branding, technical partnership and maintenance 

of Ukrainian and foreign startups

Oleksandra Fedoruk
22, Harbarska St.

tel.: +38 067 324 03 54
info@insilico-soft.com, http://insilico-soft.com

Kind of activity: design and development 
of web sites, online stores, stock exchanges. 

Advice on the introduction and use of 
e-commerce systems

WEBMILINSILICO SOFT

WEBMILINSILICO SOFT

Сергій Фіцак

вул. Тичини, 7

тел.: +1 510 744 1528

info@softjourn.com, https://softjourn.com
Основні види діяльності: міжнародна 
компанія, що надає послуги з повного 
циклу розробки та підтримки програмного 
забезпечення, а також консультаційні 
послуги для компаній в сфері фінансів та 
медіа 

Sergiy Fitsak

7, Tychyny St.

tel.: +1 510 744 1528

info@softjourn.com, https://softjourn.com
Kind of activity: Softjourn, Inc. is an 

international custom software engineering 
company headquartered in Silicon Valley, 

California

Softjourn

Softjourn

Іван Євпак
вул. М. Грушевського, 22 А (5 пов.)
тел.: +38 0342 724 519
mail@ukietech.com, https://ukietech.com
Основні види діяльності: розробка 
програмного забезпечення на основі веб-
технологій, веб-дизайн, створення програм 
з автоматизації бізнес-процесів, адаптивних 
продуктів(мобільних версій)

Ivan Yevpak
22A, М. Hrushevskoho St. (5-th floor)

tel.: +38 0342 724 519
mail@ukietech.com, https://ukietech.com

Kind of activity: development of web-based 
software, web-design, business automation 

solutions, adaptive application (mobile versions)

UKIЕTECH

UKIЕTECH

Іван Колодій

вул. М. Грушевського, 22 А

тел.: +38 0342 72 45 19

ua@tenantcloud.com, https://www.tenantcloud.com/ 
Основні види діяльності: Тенант Клауд Україна 
– це Івано-Франківський офіс американської 
компанії TenantCloud, яка займається 
розробкою мультифункціональної системи для 
орендарів та орендодавців по всьому світу, за 
допомогою якої можна отримувати платежі та 
повністю керувати своєю нерухомістю 

Ivan Kolodiy

22А, M. Hrushevskoho St.

tel.: +38 0342 72 45 19

ua@tenantcloud.com, https://www.tenantcloud.com/ 
Kind of activity: The Ivano-frankivsk TenantCloud 

office is a division of the U.S. company 
TenantCloud. It develops the multifunctional 

system for landlords and tenants which helps 
collect payments and manage your rentals online

TENANTCLOUD

TENANTCLOUD

Володимир Якубовський
вул. Василіянок, 1 A (3-й пов.)
тел.: +38 066 646 01 85
info@perfectial.com, https://perfectial.com/
Основні види діяльності: Perfectial – компанія 
фахівців, заснована у 2010 році, Perfectial спеціалізується на 
сервісах повного циклу – від початкового визначення бізнес-
вимог до реалізації, тестування та підтримки програмного 
продукту. У 2017 році в рамках компанії засновано дизайн-
студію Pixetic, яка займаєтсья дизайном цифрових продуктів 
(вебсайтів, мобільних додатків тощо), брендингом та ін.

Volodymyr Yakubovskyy
1A, Vasylianok St., (3-th floor)

tel.: +38 066 646 01 85
info@perfectial.com, https://perfectial.com/

Kind of activity: Perfectial is a custom software development 
company committed to excellence in developing innovative 

applications for a range of businesses worldwide. Founded in 2010, 
Perfectial now is a home to over 250 professionals and offers a full-

cycle of outsourcing software development: from initial identification 
of business requirements to system testing, deployment, and 

maintenance. In 2017 the company has founded a digital-design studio 
– Pixetic – to enforce even deeper approach to product development

PERFECTIAL

PERFECTIAL
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Христина Уграк
вул. Зорія, 7А
if.info@sombrainc.com, https://sombrainc.com
Основні види діяльності: Sombra – це молода 
амбітна українська компанія, що займається розробкою 
програмного забезпечення. У нас працює більше 100 
мотивованих професіоналів своєї справи.
Місія компанії – робити щасливими своїх клієнтів і будувати 
найкраще місце для роботи в Україні.
Ми фокусуємося на вузькому наборі технологій (Java, JavaScript, 
Phonegap), це дозволяє нам робити якісно і ефективно свою 
роботу

Любомир Рученчин

вул. Новгородська, 49

тел.: +38 093 963 60 89

office@netls.com.ua, http://netls.com.ua/
Основні види діяльності: NetLS – компанія 
з розробки програмного забезпечення, 
заснована в  Івано-Франківську. 
Спеціалізується на розробці цифрових 
середовищ з застосуванням чат ботів, AI, веб-
скрапінгових систем 

Khrystyna Uhrak 
7А, Zorya St.

if.info@sombrainc.com, https://sombrainc.com
Kind of activity: Sombra is a software development company based 

in Eastern Europe (Ukraine). We are a team of more than 100 professionals dedicated 
to the projects of our customers. We want to be the best in what we do and to work 
with both the best clients and developers. That is why we focus on a small amount of 
technologies and have an extremely thorough process of hiring. Our employees are 

motivated, productive and highly capable. Our services include drafting and analyzing 
new requirements, technical consulting, and implementing software solutions. In order to 
achieve top performance and offer competitive pricing, we have assembled a team of the 
most talented young developers around. If you need custom software for your business, 

working with Sombra would be the right choice. Don’t hesitate to contact us

Lubomyr Ruchenchyn

49, Novhorodska St.

tel.: +38 093 963 60 89

office@netls.com.ua, http://netls.com.ua/
Kind of activity: NetLS is a software development 

company founded in Ivano-Frankivsk.  It specializes 
in the development of platforms as services with 
chatbots, AI, web-scrapping systems application

SOMBRA NeTLS

SOMBRA NeTLS

Олександр Кравець

вул. Незалежності, 87

тел.: +38 (0342) 72 55 54

contact@netfully.com, http://www.netfully.com/
Основні види діяльності: Netfully – це 
міжнародна та прогресивна компанія, яка створює 
інноваційні продукти та допомагає клієнтам 
впроваджувати цифрові перетворення. Ми надаємо 
нашим клієнтам якісні послуги, включаючи розробку 
програмного забезпечення, WEB продуктів та 
мобільних додатків, дизайну та багато іншого

Oleksandr Kravets
87, Nezalezhnosti St.

tel.: +38 (0342) 72 55 54
contact@netfully.com, http://www.netfully.com/

Kind of activity: Netfully is an agile software 
development company that creates innovative products 
and helps companies implement digital transformations. 

We’ve been steadfast to providing our clients with the 
best and highest quality services including custom 
software development, WEB products and mobile 

applications, UX design and many more

NETFULLY

NETFULLY

Іван Дячишин
вул Коновальця, 35 (6-й поверх)

тел.: +38 (067) 303 66 50
info.itrally@gmail.com, http://it-rally.org/

Основні види діяльності: 
організація масових заходів та 

конференцій для ІТ-спільноти міста. 
Заходи: IT Rally, IT Rally Starters, 

Startup Camp, Design Village, IF IT 
Football Cup

Ivan Diachyshyn
35, Konovaltsia St. (4-th floor)
tel.: +38 (067) 303 66 50
info.itrally@gmail.com, http://it-rally.org/
Kind of activity: 
events and onferences for IT 
community – IT Rally, IT Rally Starters, 
Startup Camp, Design Village, IF IT 
Football Cup

LETZGROIT RALLY

Ігор Підручний
вул. Мельничука, 16б
тел.: +1 650-353-3590
welcome@lezgro.com, 

http://letzgro.net
Основні види діяльності: 

Letzgro – це група компаній, що 
працюють у галузі інтернет-дизайну, 

маркетингу та консалтингу

Ihor Pidruchnyi
16B, Melnychuka St.
tel.: +1 650-353-3590
welcome@lezgro.com, 
http://letzgro.net
Kind of activity: 
Letzgro is a group of companies 
working in the field of the Internet-
design, marketing and consulting

Денис Бабинський
вул. Сахарова, 34 (4 поверх)

тел.: +38 067 323 21 63
info@corevalue.net, 

http://corevalue.com.ua 
Основні види діяльності: 

pозробка і тестування програмного 
забезпечення 

Сергій Хмельовський
вул. Мазепи 72/31

тел.: +38 (068) 240 87 00
sales@coaxsoft.com, 
https://coaxsoft.com 

Основні види діяльності: 
Розробка, як веб рішень так і мобільних 

додатків, продуктовий дизайн

Denys Babynskyi
34, Sakharova St. (4-th floor)
tel.: +38 067 323 21 63
info@corevalue.net, 
http://corevalue.com.ua 
Kind of activity: 
Software and Technology, Services 
firm

 Sergii Khmelovskyi
72/31, Mazepy St. 
tel.: +38 (068) 240 87 00
sales@coaxsoft.com, 
https://coaxsoft.com  
Kind of activity: 
Web development of web 
solutions, mobile applications and 
product design

COREVALUE COAX Software
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ПАСАЖ ГАРТЕНБЕРГ PASAGE GARTENBERG
Іванів Наталія

вул. Незалежності, 3

тел./факс: +380342725101, +380951759000

е-mail: info.pasage@gmail.com, 
http://pasage-gartenberg.com/

Основні послуги:  
• конференц-зал на 200 людей з усім необхідним для 
виступів обладнанням
• ресторан, кав’ярня для організації фуршетів, кава-брейків
• автостоянка на 15 місць

Natalia Ivaniv

3, Nezalezhnosti St. 

tel./fax: +380342725101, +380951759000

е-mail: info.pasage@gmail.com, 
http://pasage-gartenberg.com/

Services:  
• conference hall for 200 people with all necessary equipment 
for the performances
• restaurant, coffee shop for organizing buffets, coffee breaks
• parking for 15 places

ГОТЕЛЬ «НАДІЯ» HOTEL “NADIA”
Бойко Маргарита

вул. Незалежності, 40

тел./факс: +380342727077, +380504337522

е-mail: info@nadiyahotel.com
www.nadiyahotel.com

Основні послуги:  
• 244 номери (380 місць), безкоштовний Wi-Fi, сніданок – 
шведська лінія
• автостоянка на 150 місць 
• 4 конференц-зали із сучасним обладнанням
• ресторан «Надія»: зал “Національний”, зал “Європейський”, 
зал “Банкетний”, тераса-гриль

Margaryta Boiko

40, Nezalezhnosti St. 

tel./fax: +380342727077, +380504337522

е-mail: info@nadiyahotel.com
www.nadiyahotel.com

Services:  
• 244 rooms (380 beds), free Wi-Fi, breakfast – Swedish line
• parking for 150 places
• 4 conference halls with modern equipment
restaurant “Nadia”: “National” hall, “European” hall, banquet 
hall, grill terrace
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА 

ПАЛАТА

ЦЕНТР ПОЛЬСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ ТА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДІАЛОГУ

INTELLECT HUB IVANO-FRANKIVSK CHAM-
BER OF COMMERCE AND 

INDUSTRY

CENTER OF POLISH 
CULTURE AND EUROPEAN 

DIALOGUE

INTELLECT HUB

Левкович Андрій

вул. Теодора Цьоклера, 9А

тел.: +380342523347, +380502829794

е-mail: info@cci.if.ua, www.cci.if.ua

Основні послуги:  
• 2 конференц-зали із сучасним обладнанням (до 130 чол.)
• організація фуршетів, кава-брейків

Чебаненко Христина

вул. Вірменська 1 (3-й поверх)

тел./факс: +380952466595

е-mail: info@intellect.if.ua
www.intellect.if.ua

Основні послуги:  
• простір для проведення заходів (конференцій, тренінгів, 
освітніх та культурних подій)
• тимчасове робоче місця у форматі co-working
• організація фуршетів, кава-брейків

Andrii Levkovych

9A, Teodora Tsoklera St. 

tel.: +380342523347, +380502829794

е-mail: info@cci.if.ua, www.cci.if.ua

Services:  
• 2 conference halls with modern equipment 
(up to 130 people)
• organization of buffets, coffee breaks

Khrystyna Chebanenko

1, Virmenska Str. (3rd floor) 

tel./fax: +380952466595

е-mail: info@intellect.if.ua
www.intellect.if.ua

Services:  
• space for events (conferences, trainings, educational and 
cultural events)
• temporary workspace in a co-working format
• organization of buffets, coffee breaks

URBAN SPACE 100 URBAN SPACE 100

Осідач Марія

вул. Січових Стрільців, 56

тел./факс: +380342725747, +38 0678623919

е-mail: maria.osidacz@ckpide.eu, www.ckpide.eu

Основні послуги:  
• актовий зал для проведення конференцій, літературних вечорів, 
мистецьких заходів (до 100 чол.)
• бібліотека польської літератури та переклади світової літератури

Леськів Оксана

вул. Грушевського, 19

тел.: +380666338882, +380984340778

е-mail: urban@23.ua, 
www.urbanspace.if.ua

Основні послуги:  
«Urban Space 100» – це соціальне підприємство у форматі 
ресторану. У ресторані можна замовити їжу та напої, купити 
сувеніри та книги, скористатись безкоштовним майданчиком 
для організації подій, послухати музику Urban Space Radio.
Кількість місць: 90 посадкових місць  + 25,  коли діє літній 
майданчик

Maria Osidach

56, Sichovykh Striltsiv St. 

tel./fax: +380342725747, +38 0678623919

е-mail: maria.osidacz@ckpide.eu, www.ckpide.eu

Services:  
• assembly hall for conferences, literary evenings, artistic events 
(up to 100 people).
• a library of Polish literature and translations of world literature

Oksana Leskiv

19, Hrushevskoho St. 

tel.: +380666338882, +380984340778

е-mail: urban@23.ua, 
www.urbanspace.if.ua

Services:  
“Urban Space 100” is a social enterprise in the restaurant 
format. In the restaurant you can order food and drink, buy 
souvenirs and books, use the free event venue, listen to music 
of Urban Space Radio. Number of seats: 90 seats + 25, when 
there is an outdoor area
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 
ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ 
ІМЕНІ ІРИ МАЛАНЮК

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 

МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

IVANO-FRANKIVSK 
REGIONAL PHILHARMONIC 

NAMED AFTER IRA MALANIUK

IVANO-FRANKIVSK REGIONAL 
ACADEMIC DRAMA THEATER 
NAMED AFTER IVAN FRANKO

Тимків Василь
вул. Л. Курбаса, 3
тел.: +380342705765
е-mail: filarmonia.12@gmail.com
Основні послуги:  
• проведення концертів, корпоративів та інших подій за 
участю філармонійних колективів
• оренда концертного залу (кількість місць: 402) та малого 
концертного залу (кількість місць: 70) включно зі звуком, 
світлом та мультимедією
• приміщення для проведення фуршетів (до 70 місць) та зала 
для проведення конференцій (до 40 місць)

Vasyl Tymkiv
3, Kurbasa St. 

tel.: +380342705765
е-mail: filarmonia.12@gmail.com

Services:  
• holding concerts, corporate and other events with participa-
tion of philharmonic groups
• lease of the concert hall (seats: 402) and a small concert hall 
(seats: 70) including sound, light and multimedia
• premises for receptions (up to 70 seats) and a conference 
room (up to 40 seats)

Держипільський Ростислав 

вул. Незалежності, 42

тел./факс: +38034252415

е-mail: info@dramteatr.if.ua, http://dramteatr.if.ua

Основні послуги:  
• оренда концертного залу (кількість місць: 746)  
• оренда малої камерної сцени (кількість місць: 120)

Rostyslav Derzhypilskiy

42, Nezalezhnosti St. 

tel./fax: +38034252415

е-mail: info@dramteatr.if.ua, http://dramteatr.if.ua

Services:  
• lease of the concert hall (seats: 746)
• lease a small chamber scene (seats: 120)
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«ПРОМПРИЛАД.РЕНОВАЦІЯ»

Филюк Юрій
вул. А. Сахарова, 23 ж, корпус 4, 3 поверх
тел./факс: +380502145436
e-mail: info@promprylad.in.ua
www.promprylad.in.ua
Основні послуги:  
• конференц-зал на 100 людей з усім 
необхідним обладнанням
• організації фуршетів, кава-брейків

Кузьмінський Роман
вул. В. Чорновола, 7
тел./факс: +380342752470, +380673550277
e-mail: lukshotel@gmail.com
www.stanislaviv.org.ua
Основні послуги:  
• 25 номери , Wi-Fi, сніданок – шведська лінія
• 4 конференц-зали із сучасним обладнанням
• організація фуршетів, кава-брейків

Лахоцький Іван
вул. Незалежності,46
тел./факс: +380342531190,+380342551908
e-mail: kpmaina.or@gmail.com
Основні послуги:  
• концертний зал (664 місця) для проведення 
концертів, корпоративних та інших заходів
• автостоянка на 30 місць 
• організація фуршетів, кава-брейків

“PROMPRYLAD.RENOVATION”
Yurii Fyliuk

23, A. Sakharova Str., building 4, 3rd floor
tel./fax: +380502145436

e-mail: info@promprylad.in.ua
www.promprylad.in.ua

Services:  
• conference hall for 100 people with all 
necessary equipment 
• organization of buffets, coffee breaks

Roman Kuzminskiy
7, V. Chornovola Str.

tel./fax: +380342752470, +380673550277
e-mail: lukshotel@gmail.com

www.stanislaviv.org.ua
Services:  

• 25 rooms, Wi-Fi, breakfast – Swedish line
• 4 conference halls with modern equipment
• organization of buffets, coffee breaks

Ivan Lakhotsky
46, Nezalezhnosti Str.

tel./fax: +380342531190,+380342551908
e-mail: kpmaina.or@gmail.com

Services:  
• concert hall (664 seats) for holding 
concerts, corporate and other events
• parking for 30 places
• organization of buffets, coffee breaks

ГОТЕЛЬ «СТАНІСЛАВІВ»

HOTEL “STANISLAVIV”

КІНОКОНЦЕРТНИЙ ЗАЛ 
«АРЕНА-ЦЕНТР»

CINEMA CONCERT HALL 
“ARENA CENTER”
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