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Анотація
Це видання – чи не перший путівник в Україні, що показує 
принади міста Івано-Франківськ, якими їх бачать вихідці  
з інших населених пунктів, регіонів, країн. 12 людей проведуть 
вас  12-ма особливими місцями, які їх вразили, мотивували, де 
вони надихались, закохувались, знаходили внутрішній спокій 
і частинку дому. Тим, хто щойно приїхав до Івано-Франківська, 
інтеркультурний гід допоможе зорієнтуватися, де смачно  
й недорого поїсти, цікаво провести час, купити фірмовий одяг 
задешево. Путівник також буде цікавим для франківчан, адже 
дозволить по-новому подивитися на власне місто, відчути 
соціальні й культурні  переваги різноманіття.

Summary
Perhaps this is the first guidebook in Ukraine that shows the 
charms of the city of Ivano-Frankivsk, from the point of view  
of non-locals. 12 people will lead you through 12 special places 
that impressed them, motivated them, where they were inspired, 
became lost in love, found inner peace and their home. For those 
who just came to Ivano-Frankivsk, the intercultural guide will be  
a reference for where to find delicious and inexpensive food, spend 
time interestingly, buy branded clothes at reasonable prices.  
The guide will also be of great interest to locals, as it allows you 
 to look at your own city in completely new ways and feel  
the social and cultural benefits of diversity. 
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Богдан Кирста – івано-франківський поет,  
студент Прикарпатського національного університету, 
координатор подій у Книгарні “Є”

“Гуляю “Стометрівкою” майже щодня. Люблю її, бо завжди 
зустрічаю там якихось знайомих. А особливо ця вулиця 
подобається мені весною, коли сходять сніги і вуличні 
музиканти проростають на ній, наче підсніжники…  
Хай схожі вулиці я бачив не в одному місті, проте  
“Стометрівка” в ІФ для мене особливо затишна”.

“Стометрівка” є початком вулиці Незалежності.  
Її назва досить умовна, оскільки справжня довжина 
складає не 100, а 450 метрів. Це одне з найулюбленіших 
місць франківчан(ок) і гостей міста. Широка пішохідна 
вулиця, по обидва боки всіяна крамницями, 
ресторанами та кав’ярнями. У теплі пори року  
на “Стометрівці” грають вуличні музикант(к)и,  
малюють і виставляють свої твори художни(ці/ки),  
тут навіть влаштовують перфоманси.

“СТОМЕТРІВКА”
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Bohdan Kirsta is an Ivano-Frankivsk poet,  
a student at  Precarpathian National University,  
and the coordinator of events in the bookstore Knygarnya “Є”

“I walk down Stometrivka every day. I love it, because  
I always meet some friends there. And this street  
is especially pleasant in the spring, when snow melts  
and street musicians come out like snowdrops...  
Though I have seen similar streets in numerous cities,  
Stometrivka in IF is especially cozy for me.”

Stometrivka is the beginning of Nezalezhnosti Street.  
Its name is quite relative, as the true length  
of Stometrivka is not 100 meters, but 450 meters.  
This is one of the most beloved places of residents  
and guests. It is a wide pedestrian street, strewn on both 
sides with shops, restaurants and cafes. When it is warm, 
street musicians play on Stometrivka and artists paint  
and exhibit their works, some even perform here.

STOMETRIVKA
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Унікальність громадського ресторану Urban Space  
у тому, що 80% його прибутку направлено  
на реалізацію громадських проектів, що розвивають 
міське середовище Івано-Франківська. Засновника(ця)
ми ресторану є 100 соціально активних людей  
від метальника дисків до нотаріуса, від директорки 
компанії до студентки. Їхні внески по 1000$ допомогли 
втілити ідею ресторану, де можна не лише поїсти, 
а й організувати подію, обговорити ідеї, знайти 
однодумців. Тут теж працює Urban Space Radio –  
медіа  про сучасну культуру та урбаністику.

Богдана Власенко – скрипалька родом з Полтави, 
студентка Прикарпатського національного університету

“Urban Space – це коли треба класно провести час!  
В “Урбані” дуже часто проводять різні зустрічі, лекції, 
презентації. Якщо маєш вільний вечір, іди в “Урбан”,  
і чаю поп’єш, і щось цікаве дізнаєшся. Віднедавна  
слухаю Urban Space Radio –  СТАН підсадив”.

Єгор Кучерук – дизайнер-початківець  
із Краматорська,  член Фундації регіональних  
ініціатив у своєму місті.

“Із всіх соціальних підприємств, які я бачив  
у Франківську, мене найбільше вразив Urban Space.  
Справді, унікальне кафе з крутою ідеєю та місією!”

(ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 19)

URBAN SPACE
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Yegor Kucheruk is a novice designer  
from Kramatorsk, a member of the Foundation  
for Regional Initiatives.

“Of all the social enterprises I saw in Frankivsk,  
Urban Space was the most impressive.  
A truly unique cafe with a cool idea and mission!”

Bohdana Vlasenko is a violinist from Poltava  
and student at Precarpathian National University

“Urban Space is when you want to spend the great time!  
Various meetings, lectures and presentations are  
often held in Urban Space. If you have a free evening,  
go to Urban Space, drink tea, and you will find  
something interesting there.  
Now, I listen to Urban Space Radio.”

The uniqueness of the Urban Space public restaurant  
is that 80% of its profit is directed to the implementation 
of public projects that develop the urban environment  
of Ivano-Frankivsk. The founders of the restaurant are  
100 socially active people: from a discus thrower to  
a notary, from the director of the company to a student. 
Their donations of $ 1,000 each helped to realize the idea 
for the   restaurant, where you can not only eat, but also 
organize an event, discuss ideas, and find like-minded 
people. Urban Space Radio also works here; it produces 
media about contemporary culture and urbanism.

(HRUSHEVSKOGO STREET, 19)

URBAN SPACE
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Барак Доду – член організації Help Motherland  
International, студент Івано-Франківського  
національного медичного університету,  
родом із Гани.

“Чудове місце, щоб провести вечір. Згадую,  
як просто насолоджувався, гуляючи парком,  
насолоджувався повільним плином усього навкруги.  
Мені сподобалось взимку, коли ми грали тут  
з друзями в снігу та гуляли поміж гарних насаджень”. 

А між іншим, вже понад століття у парку Шевченка 
проводять чудові дні й вечори мешкан(ці/ки) та гості 
міста. З весни 1896 року тут почали висаджувати 
дерева, формувати клумби та алеї. Крім звичних  
для Галичини бука, липи, ялини, модрини садили 
екзотичні рослини. Новостворений парк назвали  
на честь трагічно загиблої цісарівни Єлизавети.  
Від 1945 і до сьогодні за ним закріпилася назва  
парк культури та відпочинку імені Т. Г. Шевченка.  
Площу зелених насаджень неодноразово збільшували. 
Станом на зараз це 24,4 га. Тут ростуть понад 60 видів 
дерев. Така собі родзинка парку Шевченка –  
пам’ятник поету, що його місцеві кличуть Хоббітом  
за неприродно низький зріст Кобзаря на постаменті.

ШЕВЧЕНКА
ПАРК
(МІЖ ВУЛИЦЯМИ  
ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ ТА ЧОРНОВОЛА)
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Barack Dodoo is a member of Help Motherland  
International, a student at the Ivano-Frankivsk  
National Medical University,  
who was born in Ghana.

“A wonderful place to spend the evening. I remember  
how I simply enjoyed walking in the park, enjoyed  
the slow pace of things all around. I liked the winter times,  
when we played here with friends in the snow  
and walked among the beautiful groves.”

By the way, for over a century citizens and guests have 
spent wonderful days and evenings in Shevchenko Park.  
In the spring of 1896 people began to plant trees here, 
make flowerbeds and alleys. Except the usual for Galicia 
beech, linden, fir and larch trees people planted exotic 
plants. The newly created park was named in honor of the 
tragically perished Queen Elizabeth of Austria-Hungary. 
Since 1945 it has been named the Taras Shevchenko Park 
of Culture and Recreation. The area of   green groves has  
repeatedly increased. Now, it is 24.4 hectares. There are 
more than 60 species of trees. The spark of Shevchenko 
Park is a monument to the poet Shevchenko, whose  
locals call “the Hobbit” for the unusually low height  
of the Kobzar on the pedestal.

PARK
SHEVCHENKO
(BETWEEN THE STREETS  
OF HETMAN MAZEPA AND CHORNOVIL)
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Iзу – іноземний студент одного з франківських ВНЗ

“Я завжди їм те саме. Тільки у деяких обставинах куштую  
щось нове. Я б порадив кожному спробувати тут салат  
під соусом “Цезар”. Смажені курячі крильця теж смачні.  
Ще рис з ананасами та овочами. “Десятка” для мене краща  
за інші ресторани, тому що це перший ресторан, куди  
я повів свою дівчину. Це спогади для мене. «Десятка»  
також достатньо недорогий заклад. Інколи, їм багато,  
але рахунки менші, ніж я міг би очікувати”.

“Десятка” – популярна ресторація у центрі міста, 
що здобула симпатії студентської молоді й 
подорожувальни(ків/ць) завдяки великим порціям 
за помірну ціну. “Десятка” має 2 заклади з окремими 
входами: Пивний клуб та Бістро. Достатній вибір  
їжі та напоїв. Страви готують швидко і смачно.

“ДЕСЯТКА” 
(ВУЛ. ШАШКЕВИЧА, 4)
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Izu is a foreign student at one of the universities  
in Ivano-Frankivsk

“Well I always eat the same thing there. I advise anyone  
to try their Cesar salad. Fried chicken wings are also nice.  
Or the rice with pineapple and some veggies. Oh Desyatka  
is more attractive cuz that’s the first restaurant I took  
my girlfriend to. So it has memories for me. It’s actually  
quite cheap. Sometimes I eat a lot and the bills  
come back cheaper than I expected.”

“Desyatka” is a popular restaurant in the city center, which  
has attracted students and young travelers with large portions  
at a reasonable price. “Desyatka” has 2 restaurants with  
individual entrances: Beer Club and Bistro. It has a good  
variety of food and drinks. Dishes are cooked fast and are tasty.

“DESYATKA”
(SHASHKEVICHA STREET, 4)
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Ісідоре Опара – член організації Help Motherland 
International, студент Івано-Франківського  
національного медичного університету, родом із Нігерії 

“Вода сама по собі діє розслаблююче. Такий класний 
вітерець і спокій навкруги. Я приходжу сюди після 
стресового дня просто порелаксувати. Інколи сам,  
інколи з друзями. Там, звідки я родом, є схоже  
за атмосферою місце, настільки ж спокійне –  
це Лагоський пляж”.

МІСЬКЕ ОЗЕРО
Міське озеро – найбільше штучне озеро Івано-Франківська. 
Влітку тут люблять купатися та відпочивати молодь та люди 
старшого віку. Можна взяти на прокат човен і підплисти 
до самого «Острова кохання», що розкинувся посеред 
водойми. Раніше тут був звіринець Потоцького,  мисливські 
угіддя, де полювала польська шляхта. У 30-х роках минулого 
століття  на території почали рити ставки, які шлюзами 
з`єднувалися з річкою Бистриця Солотвинська. Коли в 1955 
шлюзи відкрили, звідти хлинула вода, що й утворила штучні 
водойми. За місцем закріпилась назва Станіславське море.

(НА ЗАХІД  
ВІД ПАРКУ ШЕВЧЕНКА)



ІН
ТЕ

РК
УЛ

ЬТ
УР

Н
И

Й
 Г

ІД
 IV

A
N

O
-F

R
A

N
K

IV
SK

O
M

   
   

VO
L.

1
20

Isidore Opara is a member of Help Motherland  
International, a student at the Ivano-Frankivsk National  
Medical University, and a native of Nigeria.

“The water itself is so relaxing, the cool breeze  
and the serene environment too. I go there after  
a stressful day to just relax. Sometimes alone,  
sometimes with friends. No special story, I simply  
like this place. The atmosphere reminds me  
of a beach located on Lagos island.”

The city lake is the largest artificial lake in Ivano-Frankivsk. 
In the summer, both young and old people like to swim 
here and relax. You can hire a boat and swim to the Island 
of Love, which is in the middle of the reservoir. Previously 
there was Potocki lodge, a hunting estate where the Polish 
gentry hunted. In the 1930s of the last century, people 
began to dig ponds to connect to the river Bistrita  
Solotvynska. When the gateways were opened in 1955,  
water streamed from there, creating artificial reservoirs.  
The place has the name “Stanislavske Sea”.

CITY LAKE
(TO THE WEST  
FROM SHEVCHENKO PARK)
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Фара Альз – іноземна студентка,  
активістка ГО “Молодіжна організація “СТАН”

“Мене цікавлять християнські церкви, бо в Дубаї до них 
не дозволяють заходити нехристиянам. Про цей костел 
розповідали, що з нього зробили музей. Я пішла туди з другом 
і мені сподобалось. Сподобалось, бо все це виглядало так 
спонтанно, не дуже сучасно, так, ніби люди прокинулись  
і вирішили: “Давайте колекціонувати твори мистецтва  
і потім зробимо музей”. Ось, саме це вражаюче!”

Музей мистецтв Прикарпаття володіє однією з найкращих 
колекцій сакрального мистецтва Галичини. Його відкрили  
у 1980 році в приміщенні Колегіального костьолу Непорочного 
Зачаття Діви Марії, що був усипальницею Потоцьких. Точна дата, 
коли збудований костел, невідома. Приблизно кінець XVII –  
початок XVIII. Це єдина культова споруда в місті, яка викори-
стовується не за призначенням. У 1965 році тут розмістили 
геологічний музей. Приміщення було переоблаштоване для 
нових цілей, що звісно, не сприяло збереженню пам’ятки. 
Повторна реставрація відбулась тільки за чверть століття,  
відколи почав діяти художній музей. Зараз у ньому експо-
нуються твори образотворчого, народного та сакрального 
мистецтва. Музей мистецтв Прикарпаття має виставкове 
приміщення, де проходять виставки сучасних мит(ців/чинь).

ПРИКАРПАТТЯ
МИСТЕЦТВ
МУЗЕЙ

   

(МАЙДАН ШЕПТИЦЬКОГО, 8)
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Farah Alz is a foreign student,  
and an activist with NGO “Youth organization” STAN “

“At first, I was interested in all churches, because back in Dubai,  
it was not allowed for non-Christians to enter them. Then  
I was told this church was turned into a museum, so I went  
with a friend, and I loved it. I loved it, again, it is all very  
spontaneous and not so modernized, it is as if these people  
woke up and decided ‘let’s collect works of art and make  
a museum “Davai poshli”. And this is why I find it fascinating!”

The Carpathian Museum of Arts has one of the best  
collections of sacred art in Galicia. It was opened in 1980  
in the premises of the Collegiate Church of the Immaculate  
Conception of the Virgin Mary, which was the tomb of Potocki. 
The church was built sometime near the end of XVII century,  
or at the beginning of XVIII. It is the only religious building in  
the city that is not used for its original purpose. In 1965,  
a geological museum was established here. The room was  
rebuilt for new purposes, which, of course, did not contribute  
to the preservation of the monument. The restoration took  
place only for a quarter of a century, since the art museum  
began to operate. Now it exhibits works of fine, folk and sacred 
art. The Carpathian Museum of the Arts has an exhibition  
space, where exhibitions of modern artists are held.

PRECARPATHIAN 
THE ARTS OF 
MUSEUM OF
(SHEPTYTSKOHO SQUARE, 8)
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Юлія Сінькевич – івент-менеджерка ГО “СТАН”,  
організаторка першого відкритого Гараж-сейлу  
в Івано-Франківську, студентка Прикарпатського 
національного університету

“У Франківську повно крутих секондів.  
Для багатьох моїх друзів, коли вони приїздять  
в Івано-Франківськ, один з пунктів must-visit –  
це секондхенди. Я часто стаю їхнім гідом.

Насправді дуже легко знайти круту брендову річ за безцінь:  
від H&M до Louis Vuitton, Prada. Проблема лише в тому, що люди 
просто лінуються, соромляться порпатись у чужих речах,  
бо вважають це ділом бідняків чи фріків. Хоча, насправді, 
секонд – не тільки шлях зекономити, а й свідомий ресайкл. 
Коли ти обираєш юзані речі, тим самим зменшуєш кількість 
ресурсів, котрі можуть піти на пошиття нових.
 
Щоб довести це, я організувала Перший Відкритий  
Гараж-сейл у Франківську. Виявилось, що є дуже багато  
людей охочих порозпродувати свої речі за доволі 
демократичними цінами, щоб звільнити шафи  
та підтримати ресайкл. Цієї весни плануємо робити  
ще один, більш масштабний  Гараж-Сейл, щоб  
просувати культуру повторного вжитку в маси!”

СЕКОНДХЕНДИ
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SECOND-HAND
STORES

Julia Sinkevich is an event and communication  
manager of NGO “STAN”, an organizer of the first  
open garage-sale in Ivano-Frankivsk, and  
a student of Precarpathian National University

“Frankivsk is full of cool second-hands. When my friends  
arrive in Ivano-Frankivsk, one of the must-visit points  
is second-hand shops. I often become their guide.

In fact, it’s very easy to find cool brand things for nothing:  
from H&M to Louis Vuitton, and Prada, the problem is that  
people just lazy, they are ashamed to rifle through a stranger’s 
clothes, because they consider it an occupation of the poor  
or freaks. Although in reality the second-hand is not only a way  
to save, but also a conscious way to recycle. When you buy  
used things, you reduce the amount of material (resources)  
that can go to sew new clothes.

To prove this, I organized the First Open Garage Sale  
in Frankivsk. It turned out that there are a lot of people  
who want to sell their belongings at fairly democratic prices,  
to release wardrobes and to support the same recycling.  
This spring, we plan to do one more even larger garage-sale  
to promote the culture of recycling to the masses!”
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Ринат Глімканов – активіст ГО “Альтанка”, студент 
коледжу, родом зі Донецька, зараз мешкає у Краматорську

“Коли я вперше приїхав до Івано-Франківська, це було у 
квітні, одразу ж пішов у центр міста,  побачив ратушу. 
Найбільше мене зацікавила її форма (хрест, із перетину 
якого здіймається вежа, що завершується куполом  
у вигляді військового шолому). Тоді я подумав, що  
ця будівля мала б бути символом міста. А на наступний 
день офіційним логотипом Франківська  оголосили 
стилізований хрестик, який символізує вигляд  
Ратуші згори. Із Ратуші почалось наше знайомство  
з Івано-Франківськом. Значною мірою завдяки їй  
я, справді, закохався у це місто”.

Івано-Франківська ратуша – одна з трьох ратуш  
в Україні у стилі конструктивізм. Будувалась у 30-х роках 
минулого століття. Її звели на місці «попередниці»,  
що після Першої світової війни перебувала в аварійному 
стані. Першу дерев’яну ратушу побудували тут,  
у місті у 1666, майже 4 століття тому. Будівля міської  
ради поступово еволюціонувала від дерев’яної  
до дерев’яно-кам’яної, від дерев’яно-кам’яної до кам’яної –
 її неодноразово перебудовували через  недостатню 
міцність конструкції. Після перебудови в 30-х роках 
приміщення ратуші не відповідало управлінським 
потребам, магістрату тут ніколи не було.  У крилах будівлі 
розміщувались торгові крамниці і ресторани. Ратуша 
виконувала радше символічну функцію. Завдяки міцним 
стінам із залізобетонного моноліту її не могли підірвати  
під час німецької окупації. Постраждало лише північно-
західне крило. Тут деякий час були торгові склади.  
26 квітня 1959 в ратуші відкрився Івано-Франківський 
краєзнавчий музей, який діє дотепер. Експозиція музею 
детально знайомить з природою, історією, культурою 
та побутом Прикарпаття. Представляє вироби з дерева, 
кераміку, вишиванки Гуцульщини, Бойківщини,  
Покуття та Опілля.

ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
РАТУША

(ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 4А)
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Ivano-Frankivsk City Hall – one of three City Halls  
in Ukraine in the constructivism style. It was erected  
in the 1930’s, in the place of its “predecessor”, which, after  
the First World War, became structurally unsound. The first  
wooden city hall was built here in 1666, almost 4 centuries 
ago. The building of the city council gradually evolved from  
a wooden to wooden and stone building, the last city hall  
was repeatedly rebuilt due to insufficient structural strength. 
After the reconstruction in the 1930’s, the building of the city 
hall did not meet the managerial needs of the city,  
the magistrate was never there. In the wings of the building 
there were shopping malls and restaurants. The city hall  
performed a rather symbolic function. Thanks to the sturdy 
walls of reinforced concrete, it could not be undermined  
during the German occupation in World War II. Only  
the northwest wing was damaged. It was used as a trading  
warehouse for a while. On April 26, 1959 Ivano-Frankivsk  
Museum of Local History was dedicated in the building,  
where it is still open. The exposition of the museum  
introduces us to the nature, history, culture and life of  
the Carpathian region, presents products made of wood,  
ceramics, embroidered shirts of Hutsulshchyna,  
Boykivshchyna, Pokuttya and Opelia cultures.

IVANO-
FRANKIVSK
TOWN HALL 

(4 GALITSKA STREET)

Rinat Glimkanov is an activist of with NGO “Altanka”,  
a college student, born in Donetsk,  
who now lives in Kramatorsk

“When I first arrived in Ivano-Frankivsk, it was in April,  
I immediately went to the city center, saw the city hall.  
Most of all, I was interested in its form (the cross, from  
the intersection of which is a tower, ending with a dome in the 
form of a military helmet). Then I thought that this building 
should be a symbol of the city. And the next day, the stylized 
cross was chosen as the official logo of Frankivsk, which symbol-
izes the face of the City Hall from above.  
From  city hall, our acquaintance with Ivano-Frankivsk began. 
To a large extent, thanks to it, I really fell in love with this city.”



ІН
ТЕ

РК
УЛ

ЬТ
УР

Н
И

Й
 Г

ІД
 IV

A
N

O
-F

R
A

N
K

IV
SK

O
M

   
   

VO
L.

1
34

Кайл Логан – волонтер Корпусу Миру

“Що мене зацікавило у “Святі ковалів”  
та виробах, виготовлених під час фестивалю,  
це широке різноманіття творів від ужиткових  
(як підсвічники і меблі) до мистецьких  
(скульптури). Це дуже цікаво – бачити  
на власні очі ковальську справу – ремесло,  
котрому вже сотні років. Особливо, коли  
воно є таким рідкісним в сучасному світі”.

“Свято ковалів” — щорічний Міжнародний ковальський 
фестиваль, що був започаткований 2001 року.  
Це один з найбільших ковальських фестів у Східній 
Європі, важлива мистецька подія й туристична принада 
міста. Організовує його Спілка майстрів ковальського 
мистецтва України за спонсорської підтримки.  
Свято проводять до Дня міста Івано-Франківська   
(7 травня), яке триває декілька днів. У ньому беруть 
участь представни(ці/ки) з усіх областей України  
та 15 – 35 країн світу. Деякі скульптури, виготовлені 
протягом фестивалю, залишаються у подарунок місту. 
Це такі композиції, як “Букет майстрів”,  
“Великоднє сонце”, “Дерево щастя”.

СВЯТО
КОВАЛІВ

Фотограф – Сергій Продун
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THE BLACKSMITH
HOLIDAY

Kyle Logan – Peace Corps Volunteer

“What I found interesting about the blacksmith  
festival and the things created during the festival  
was the wide variety of items from practical  
(such as candlesticks and furniture) to artistic  
(sculptures). It is very interesting to see a trade  
such as blacksmithing that has been around  
for hundreds of years firsthand especially  
since it is so rare in today’s modern world.”

“The Blacksmith Holiday” is the annual 
International Blacksmith Festival, which 
was launched in 2001. This is one of the 
biggest blacksmith festivals in Eastern 
Europe, an important artistic event and 
tourist attraction of the city. Sponsored 
by the Ukrainian Union of Masters of 
Blacksmithing. The celebration is held 
on Ivano-Frankivsk City Day (the 7th of 
May) and lasts for several days. Masters 
from all the regions of Ukraine and 
from 15 - 35 countries of the world take 
part in it. Some sculptures made during 
the festival remain as a gift to the city. 
These include such compositions  
as “Bouquet of Masters”, “Easter Sun”  
and “Tree of Happiness”.

Фотограф – Сергій Продун Фотограф – Юлія Плюсик
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Влад Соха – громадський активіст, волонтер,  
член Національної скаутської організації “Пласт”

“Я з 2017 року в команді “Porto Frankо”. Займаюсь цим  
тому, що фестиваль якісно впливає на місто і країну.  
Фест не є приватною власністю – “Porto Frankо” –  
це ідея, власність і бренд Франківська. Ми його  
робимо, бо відчуваємо, що це наш особистий дзен.  
Це не команда (приміром ГО) створила фест,  
а фест зібрав тих, хто хоче і може зробити його.  
“Porto Frankо” особливий тим, що він увесь пронизаний 
контекстом міста та водночас вводить у міський  
простір щось нове, є носієм сучасного мистецтва”.

Porto Frankо у перекладі з італійської — вільний порт. 
Вільною гаванню для усіх мистецьких проявів  
та ініціатив називають фестиваль “Porto Frankо”  
його організатор(к)и. Історія фесту починається  
у 2010.  Засновником став композитор Роман Григорів. 
Масштабну подію влаштовували два роки поспіль. 
Потім довга чотирирічна перерва, після якої  
до організації Порто долучився київський ГогольFest. 
У 2016 фестиваль часто фігурував як “ГогольFest 
у Івано-Франківську” –  “Porto Franko ГогольFest”. 
Проте вже в 2017 слово Гогольfest із назви прибрали. 
Об’єднуючи різноманітні жанри та форми мистецтва, 
мит(ців/чинь) відомих на локальному, національному 
та міжнародному рівні, діяч(ів/ок) культури та арт-
активіст(ів/ок), сьогодні “Porto Frankо” здобуває  
позиції нової візитівки Франківська.

FRANKО 
PORTO
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Vlad Sokha is a public activist, a volunteer,  
and a member of the National Scout Organization “Plast”

“I have been a volunteer of “Porto Franko” since 2017.  
I am involved in this festival because it has a positive effect  
on the city and the country. The festival is not a private  
property, “Porto Franko” is an idea, a property and a brand  
of Frankivsk. We do it because we feel it is our own zen.  
Not a team (for example, NGO created a festival, the festival  
has gathered those who want and can create it. “Porto Franko”  
is special because it remains in the context of the city,  
while at the same time introducing something new  
into the city space, it is a bearer of contemporary art.”

Porto Franko is translated from Italian – a free port. Organizers  
call “Porto Franko”- a free harbor for all artistic manifestations  
and initiatives. The history of the festival began in 2010. The founder  
was composer Roman Grigoriev. The big event took place for two 
years. Then after a long four-year break, after which the Kyiv GogolFest 
joined with the organization of Porto Franko. In 2016 the festival often 
appeared as “GogolFest in Ivano-Frankivsk” – “Porto Franko GogolFest”. 
However, in 2017 the word GogolFest was removed from the title.  
Today, combining different genres and art forms, artists known  
on the local, national and international level, cultural workers  
and art activist participate. Currently “Porto Franko”  
gets a new position on a business card of Frankivsk.

FRANKО 
PORTO
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Лілія Кабацька – громадська активістка,  
студентка Львівського національного університету,  
родом зі Слов’янська

“Нічого подібного не зустрічала в інших містах.  
Таке цікаве єднання людей у спільному просторі.  
Вперше в житті бачила виставу на вулиці. На скільки,  
я розумію, в «Квадраті Курбаса» проводять й інші  
творчі події. Мені здається, це чудова можливість   
для письменників, поетів та музикантів проявити себе”. 

«Квадрат Курбаса» – це простір між кількома рестораціями 
уздовж вулиці Леся Курбаса, а саме: ГOСТ Баром,  
KURBAS PUB, Мистецькою ресторацією та баром Camelot.  
Простір для живої музики, експериментального театру, 
різноманітних танцювальних платформ. Улітку сусідні  
ресторації виносять свої зручні меблі на вулицю, утворюючи 
квадрат посеред дороги. Мистецькі події тут проводять щонеділі.

КВАДРАТ
КУРБАСА
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The Kurbas Square is a space between several restaurants 
along the street of Les Kurbas, namely GOST Bar, KURBAS PUB, 
Art Restaurant and Camelot Bar; live music space, experimental 
theater, various dance platforms take place. In the summer, 
neighboring restaurants bring their comfortable furniture out 
onto the street, forming a square in the middle of the road.  
The art events are held here every week.

KURBAS
SQUARE

Lilia Kabatskaya is a public activist, a student  
at Lviv National University, and a native of Slavyansk

“Nothing like this I saw in other cities. Such  
an interesting unity of people in a common space.  
For the first time in my life I saw a show on the street.  
As far as I understand on Kurbas Square other  
creative events also take place. It seems to me  
that this is a great opportunity for writers, poets  
and musicians to express themselves.”
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Ірина Клицюк – художниця, спільно з Оксаною Парцей 
створила мурал “Єдина Україна”

“На нашому панно “Україна Єдина” два янголи  
тримають у руках жовто-блакитний стяг над Україною.  
Ангели символізують могутню силу Божого захисту.  
Не випадково, що їх двоє, адже вони, як Захід і Схід,  
єднаються через єдину спільну «дорогу», котру символізує 
прапор… Думаю, мурали потрібні Франківську. Щоправда,  
не всі з них мають якусь ідейну чи мистецьку цінність,  
але так повинно бути: різні мурали як  різні жителі міста.  
Все разом формує його загальний візуальний образ”. 

Останніми роками  
по всьому Івано-Франківську 
збільшилась кількість 
муралів. Деякі з них були 
створені за підтримки 
місцевого бізнесу,  
інші за сприяння міської 
ради або окремих 
мешкан(ок/ців). Створенню 
декотрих допоміг фестиваль 
“Porto Frankо”, про який ми 
розповідали раніше. Одні 
мурали місцеві жител(ьки/і) 
зустрічають привітно, інші 
стають контроверсійними. 
Багато творів мають 
українські фольклорні 
сюжети, зображують 
місцевих героїв, символічно 
обігрують події сучасності 
проте, трапляються й інші 
теми – реалістичні картини  
та абстракції.  

МУРАЛИ
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Iryna Klytsyuk is an artist, together with Oksana Partzay  
created the mural “United Ukraine”

“On our panel “Ukraine United” is of two angels holding  
a yellow-and-blue flag over Ukraine. The angels symbolize  
the great power of God’s protection. Not by accident  
they are two, because they are like the West and the East,  
united by a common “road”, which flag symbolizes...  
I think, that Frankivsk needs murals. True, not all of them  
have any ideological or artistic value, but this must exist:  
different murals, by different residents of the city.  
All of them together form this overall visual image.”

In recent years, the number  
of murals in Ivano-Frankivsk 
has increased. Some of them 
were created with the support 
of local businesses, others 
with the assistance of the city 
council or individual residents.  
The festival “Porto Franko”, 
which we talked about earlier, 
helped to create some of 
them. Some of the murals 
were met warmly by locals, 
others became controversial. 
Many murals depict Ukrainian 
folk stories, local heroes; 
symbolically making a play 
with the events of modernity, 
but there are other themes, 
including realistic paintings 
and abstractions.

MURALS
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Ксенія Янко
Медіа і контент-менеджерка  
ГО “Молодіжна організація “СТАН”. 
Редакторка посібника “Твої права:  
те, що ти маєш знати” та буклету “Анатомія 
цінностей”. Випускниця EU Study Days in 
Ukraine. Учасниця конференції освітньої 
конференції з digital media та інтернет-
журналістики Online Media Guru (Київ). 
Авторка графічних новел у коміксовому 
журналі “Левчик” (Львів). Працювала в 
інтернет-ресурсі “Фотографії старого 
Львова”. До 2015 року позаштатна 
журналістка газет “Край”  
та “Вісті” (Полтава).  

Ksenia Yanko
Ksenia is a media representative  
of the NGO “Youth Organisation “STAN”.  
She is the editor of a study guide  
‘Your rights: what you need to know’  
and the booklet  ‘Anatomy of values’.  
Also she is the graduate of EU Study Days  
in Ukraine. She was a participant of  
the educational conference on digital media  
and internet journalism “Online Media Guru” 
(Kyiv). Ksenia worked for the internet- 
resource “Photos of the old Lviv”.  
Before 2015 she was a freelance journalist  
for the newspapers “Krai” (Land) and  
“Visti” (News) in Poltava.

Кайл Логан  
Менеджер проекту. Бакалавр  
мистецтв у сфері міжнародних 
відносин Ґаучер-коледжу в Балтіморі 
(штат Меріленд, США), магістр в галузі 
державного управління Інституту 
міжнародних досліджень в Монтереї  
(штат Каліфорнія, США).  
Проживав у Німеччині та Грузії.  
Доброволець Корпусу Миру  
в ГО “Молодіжна організація “СТАН”.

Kyle Logan
He is the manager of this project.  
Kyle has a Bachelor in Arts  
in international relations from Goucher  
College in Baltimore (Maryland, USA),  
a Masters in public administration  
from the Middlebury Institute  
of International Studies at Monterey  
(California, USA). He has lived  
in Germany and Georgia.  Currently  
he is a Peace Corps Volunteer with  
NGO “Youth Organisation “STAN”.

Ярослав Мінкін
Український поет, громадський діяч та культурний 
іноватор, засновник ГО “Молодіжна організація “СТАН”. 
Фахівець з розбудови міжкультурного діалогу в Україні. 
Організатор мистецьких акцій прямої дії та кампаній на 
захист суспільних інтересів. Пропагандист культурного 
розмаїття і поваги до прав людини. Тривалий час Ярослав 
працював над демократизацією культурної політики на 
Донбасі. У березні 2014 року в зв’язку з його професійною 
діяльністю, Ярослав був змушений покинути Луганськ та 
розпочати громадську діяльність у Івано-Франківську. З 
2015 року Ярослав Мінкін координує освітні, культурні 
та дослідницькі ініціативи, створює віртуальний музей 
соціокультурних рухів Луганська початку XXI століття, 
працює в якості незалежного експерта та тренера з 
неформальної освіти.

Yaroslav Minkin
Yaroslav Minkin is Ukrainian poet, cultural activist and the 
founder of NGO Youth organization “STAN”. He is an expert 
on internal migration in Ukraine under armed conflict.Yaro-
slav organizes campaigns defending public interests, while 
advocating for cultural diversity and human rights respect. 
He specializes in local campaigns using various forms of con-
temporary art. He strives to democratize cultural policy in the 
Donbas area and is an expert in the field of regional cultural 
policy. In March 2014, due to his professional activities, Yaro-
slav had to leave Luhansk. Since 2015 Yaroslav Minkin coor-
dinates educational, cultural and research initiatives, created 
a virtual museum of socio-cultural movements of Luhansk at 
the beginning of the 21th century, works as an independent 
expert and non-formal education trainer.

TEAM
КОМАНДА
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Марія Лісіченко
Графічна дизайнерка-фрілансерка, 
співзасновниця альтернативної школи 
“Невгамовні”, ініціаторка проекту  
“RoboClubIF” в Івано-Франківську. 
Закінчила Донецьке художнє училище,  
за фахом живописець-педагог.  
Випускниця Харківської державної 
академії дизайну та мистецтв,  
за фахом дизайнер середовища.  
Працювала у сфері рекламного 
дизайну в різних компаніях.  
Від 2011 фрілансерка.

Maria Lisichenko
Maria is a freelance graphic designer,  
co-founder of the alternative school  
“Nevhamovni” and initiatior  
of the project “RoboClubIF”  
in Ivano-Frankivsk. A graduate  
of Donetsk Specialized Art School,  
where she specialized in painting.  
She graduated from the Kharkiv  
State Academy of Design and Arts,  
specializing in environmental design.  
Maria has worked in design  
advertising for various companies.  
As a freelancer since 2011.

Андрій Волик
Медіа- і контент-менеджер   
ГО “Молодіжна організація “СТАН”.  
Власний кореспондент “Західної  
інформаційної корпорації”  (ZIK)  
в Івано-Франківську. Працював на різних 
посадах від репортера до випускового 
редактора в телерадіокомпанії “Вежа”, 
 інформаційній агенції ZIK (Львів),  
у газетах “Аргумент”, “Пост-поступ”,  
на радіостанції “Radio 4U”. Брав участь  
у програмі Євросоюзу «Права жінок  
і дітей в Україні». Є автором низки  
статей присвячених правам дітей,  
зокрема правам, що мають  
вихованці інтернатних закладів.

Andriy Volyk       
A media and content manager  
for NGO “Youth Organisation “STAN”.  
He is a correspondent of “Western  
informative corporation” (ZIK) a news  
agency in Ivano-Frankivsk. Andriy has  
had different positions starting from  
a reporter to the editor of the TV and radio 
station “Vezha”, information agency ZIK (Lviv), 
the newspapers “Argument”, “Post-postum”, 
and at the radio station “Radio 4U”.  
He was a participant in the program  
of the European Union “Rights of women  
and children in Ukraine”. Andriy is the author 
of different articles on children rights,  
in particular the rights of orphans.

Олена Омельченко
Перекладачка. Викладачка  
англійської мови у студії  
іноземних мов “Speak up”.  
Активістка ГО “Молодіжна  
організація “СТАН”. Отримала  
диплом фасилітаторки в межах  
програми “Активні громадяни”  
від Британської ради в Україні.  
Закінчила факультет іноземних  
мов Прикарпатського  
національного університету. 

Olena Omelchenko
She is a translator and  teacher  
of English at “Speak up” foreign  
languages studio. Now, is an activist  
with NGO “Youth Organization STAN”. 
She received a facilitator diploma  
within  “Active Citizens” Program from  
the British Council in Ukraine.  
Olena graduated from the Faculty  
of Foreign Languages  
of  Precarpathian National  
University.

Дмитро Васильєв 
Фоторепортер. Живе та навчається  
у Северодонецьку. Член  БФ “Карітас 
України” та ГО “Всеукраїнська організація 
“Клас”. Восени 2017 року проходив 
стажування з фотографії в Молодіжній 
організації “СТАН”. Учасник проектів 
неформальної освіти, зокрема освітньо-
інтеграційного візиту до Польші 
«Галактичні друзі» організованого  
ГО “МО “СТАН”  спільно з польськими 
партнерами. Активіст проекту 
Українського кризового медіа-центру  
“Музей відкрито на ремонт”.

Dmitro Vasiliev
Dmitro is a photographer.  
He lives and studies in Severodonetsk,  
Luhansk oblast. Dmitro is a volunteer  
with Caritas Ukraine and NGO  
All Ukrainian Organization KLAS.  
In the Fall of 2017, he was an intern  
at Youth Organization STAN. Dimtro  
has been a participant in non-formal  
education projects, including a trip  
to Poland “Galactic Friends” organized  
by Youth Organization STAN and their  
Polish counterparts. Additionally  
he is a volunteer in the Ukrainian  
Crisis Media Center project  
“The Museum is Open for Repair”.
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Information about funding of this project
 
This guide was created within the frameworks of the project  
“Ambassador Stevens Memorial Ivano-Frankivsk Intercultural Lab”.  
The project is made possible through a grant from the Peace Corps 
and the Ambassador J. Christopher Stevens Memorial Fund. Youth 
Organization STAN, EL & OL NGO for International Students in 
Ukraine and other community leaders are implementing the grant.
 
Інформація про фінансування цього проекту
 
Цей гід було створено в рамках “Івано-франківської інтеркуль-
турної лабораторії пам’яті посла Стівенса”. Проект реалізова-
ний ГО “Молодіжна організація “СТАН” спільно з ГО “EL & OL”, 
коштом гранту Корпусу Миру (Peace Corps) та Меморіального 
фонду посла Дж. Крістофера Стівенса.

Information about Ambassador Stevens
 
Christopher J. Stevens was an alumnus of the University of Cali-
fornia, Berkeley who after graduating taught English as a foreign 
language in Morocco as a Peace Corps Volunteer. After Peace Corps 
Stevens earned a J.D. from University of California, Hastings College 
of Law in San Francisco and later a M.S. from National War College 
in Washington, DC. He joined the American Foreign Service in 1991, 
where he served at various American diplomatic positions in the 
Middle East and in Washington. He was appointed United States 
Ambassador to Libya in June of 2012 and was killed in an armed 
attack on September 11, 2012 at the American Consulate in Beng-
hazi, Libya. After his death, the Stevens family along with extended 
family and friends established various funds to support interaction 
between Americans and people around the world, including the 
Ambassador J. Christopher Stevens Memorial Fund to support 
Peace Corps Volunteers and the communities they serve.

Інформація про посла Стівенса

Крістофер Дж. Стівенс був випускником Каліфорнійського 
університету в Берклі. Опісля випуску став волонтером 
Корпусу миру та почав викладати англійську мову як іноземну  
в Марокко. Після служби у Корпусі миру Стівенс отримав 
звання доктора юридичних наук  від  Каліфорнійського 
університету, Хейстингського юридичного коледжу  
в Сан-Франциско а пізніше магістра  від Національного 
військового коледжу у Вашингтоні. У 1991 він приєднався  
до Американського представництва закордонних справ,  
де займав різні дипломатичні посади на Середньому Сході  
та у Вашингтоні. Стівенс був призначений послом Сполучених 
штатів у Ліберії в червні 2012. Того ж року, 11 вересня, він 
загинув під час воєнної атаки в Американському консульстві  
в Бенгазі, у Лівії. Після загибелі Стівенса його сім’я разом  
із ширшим колом рідних та друзів засновували різноманітні 
фонди з метою зміцнення зв’язків між американцями  
та людьми у світі. Серед цих фондів Меморіальний фонд 
посла Дж. Крістофера  Стівенса, створений задля підтримки 
волонтерів Корпусу миру і спільнот, у яких вони працюють.

Information about Peace Corps
 
The Peace Corps is an independent agency of the United States 
government established in 1961 by President John F. Kennedy  
in order to “To promote world peace and friendship through  
a Peace Corps, which shall make available to interested countries 
and areas men and women of the United States qualified for 
service abroad and willing to serve, under conditions of hardship 
if necessary, to help the peoples of such countries and areas  
in meeting their needs for trained manpower”. Over 3,000 Peace 
Corps Volunteers have served in Ukraine since 1992 and over  
200 Peace Corps Volunteers are currently serving. At the moment 
Peace Corps currently assists Ukrainians in three sectors: Teaching 
English as a Foreign Language (TEFL), Youth Development (YD) 
and Community Development (CD).

Інформація про Корпус Миру
 
Корпус миру – незалежне урядове агентство Сполучених 
Штатів, засноване у 1961 президентом Джоном Кеннеді 
з метою сприяти становленню миру і дружби у світі, 
забезпечити можливість громадянам і громадянкам США,  
які є добровольцями Корпусу Миру надавати кваліфіковану 
допомогу тим, хто цього потребує, живучи та працюючи серед 
громадян інших країн. Понад 3000 волонтерів Корпусу миру 
служили в Україні від 1992 року і більше 200 служать зараз. 
Сьогодні Корпус миру допомагає українцям у трьох секторах: 
вивчення англійської за програмою Іноземна мова (TEFL), 
розвиток молоді, розвиток спільнот.
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01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

“Стометрівка”/Stometrivka

Urban Space (вул. Михайла   Грушевського, 19)/ 
Urban Space (Hrushevskogo Street, 19)

Парк Шевченка (між вулицями Гетьмана Мазепи  
та Чорновола)/Shevchenko Park (Between the streets  
of Hetman Mazepa and Chornovil)

“Десятка” (вул. Шашкевича, 4)/ 
“Desyatka” (Shashkevicha Street, 4)

Міське озеро (на захід від парку Шевченка)/ 
City lake (to the west from Shevchenko Park)

Музей мистецтв Прикарпаття або Колегіальний костел 
Пресвятої Діви Марії (майдан Шептицького, 8)/ 
Museum of the Arts of Precarpathian or Collegiate Church 
of the Blessed Virgin Mary (Sheptytskoho Square, 8)

Секондхенди/Second-hand stores

Івано-Франківська ратуша (вул. Галицька, 4а)/ 
Ivano-Frankivsk Town Hall (Halytska Street, 4)

Свято ковалів/The Blacksmith Holiday

Porto Frankо

Квадрат Курбаса/Kurbas square

Мурали/Murals
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