
Список пам’яток монументального мистецтва, 
відкритих у Івано-Франківській області за 2012 рік 

 
 

Тип 
пам’ятки 

Кому 
присвячено 

Місцезнаходження Дата Автор Матеріал 

      
мемор. 
дошка 

учаснику 
бойових дій в 
Афганістані  
Р. Роговичу 

 

м. Івано-
Франківськ  

на фасаді ЗОШ № 6 
вул. Блавацького, 3 

лютий  камінь 
габро 

мемор. 
дошка 

учаснику 
бойових дій в 
Афганістані  

О. Базилевичу 

м. Івано-
Франківськ  

на фасаді ЗОШ № 7 
вул. Грушевського, 

16 

лютий  габро 

мемор. 
дошка 

полковнику 
Семену 

Височану 

м. Івано-
Франківськ  

вул. С. Бандери, 17 

квітень ск. Б. 
Гладкий 

бронза 

пам’ятник пластунам м. Івано-
Франківськ  
пл. Міцкевича  

квітень ск. В. 
Довбенюк 

бронза, 
граніт 

пам’ят. 
знак 

першій 
українській 

церкві  
середмістя 

 

м. Івано-
Франківськ  
вул. Ринок 

травень архіт.В. 
Гайдар 

метал 

пам’ятник українській 
жінці 

с. Крихівці Івано-
Франківської 
міськради м-н 

Калинова слобода  

серпень ск. С. 
Федорин 

бронза 

пам’ят. 
знак 

борцям за волю 
України с. 
Пасічної 

м. Івано-
Франківськ  

м-н Пасічна, вул. 
Горбачевського 

жовтень ск. В. 
Довбенюк 

залізо-
бетон 

пам’ят. 
знак 

П. Орлику, 
творцеві 
першої 

конституції, 

м. Івано-
Франківськ  

вул. П. Орлика 

жовтень архіт. В. 
Гайдар,  
ск. М. 

Федорин 

граніт, 
бронза 

погруддя Є. Коновальцю,  
засновнику 

ОУН 

м. Івано-
Франківськ  

вул. Є. Коновальця 

листо-
пад 

ск. І. 
Семак, 
архіт. Є. 
Шатирко 

граніт, 
бронза 

мону-
мент 

борцям за волю 
України 

Богородчанський 
р-н с. Глибівка 

серпень   

пам’ят-
ник 

козі Любці Богородчанський 
р-н с. Жураки  

серпень   

пам’ят-
ник  

гетьману І. 
Виговському 

Богородчанський 
р-н с. Манява, 

жовтень В. Гурмак  



Манявський скит 
мону-
мент 

борцям за волю 
України 

Городенківський 
р-н с. Серафинці  

жовтень   граніт 

пам’ят-
ник 

велосипеду м. Долина  
майдан Січових 

Стрільців  

жовтень   

мемор. 
дошка 

К. Малицькій,        
поетесі, авторці 

пісні „Чом, 
чом, чом, земле 

моя...”    

м. Калуш вул. К. 
Малицької, 1  

травень   

пам’ят. 
знак 

М. Замулі, 
Герою Рад. 

Союзу, учасн. 
Великої 

Вітчизн. війни, 
мешканцю 
Калуша 

м. Калуш травень   

мемор. 
дошка 

Учаснику 
бойових дій в 
Афганістані  

І. Семанишину 

м. Калуш на фасаді   
ЗОШ № 9  

вере-
сень  

 габро 

пам’ят-
ник 

Генралу УПА 
Ю. Шухевичу 

м. Калуш на площі 
біля Центру 

художньої творчості 
дітей, юнацтва і 

молоді 

червень ск. І. 
Семак 

бронза, 
граніт 

пам’ят. 
знак 

Воякам УПА Калуський р-н  
с. Мостищі 

жовтень  камінь  

пам’ят. 
знак 

Воякам УПА Калуський р-н  
с. Середнє 

жовтень  камінь 

пам’ят-
ник 

І. Франкові м. Коломия у 
сквері на 

центральній вулиці 

серпень ск.В. 
Андрушко 
В. Гурмак, 
архіт.О. 
Пріль 

бронза, 
граніт 

пам’ят. 
знак 

парк скульптур 
„Сім чудесних 

писанок” 

м. Коломия на 
подвір’ ї 

педагогічного 
коледжу  

жовтень   

мемор. 
дошка 

П. Розеггеру, 
засн. нім. шк. 
для дітей нім. 
переселенців  

м. Коломия 
Маріягільф, західна 
околиця Коломиї 

 

липень   

пам’ят-
ник 

борцям за волю 
України 

Коломийський р-н 
с. Отинія, на 
кладовищі  

жовтень   

мемор. 
дошка 

педагогові О. 
Кочію 

Коломийський р-н 
с. Ліски, на фасаді 

школи  

 ск. С. 
Гайдук 

 



мемор. 
дошка 

М. Процюку, 
засн. і 

диригенту нар. 
хор. капели 

«Гуцульщина»  

м. Косів, на фасаді 
Будинку культури 

червень   

мемор. 
дошка 

Патріарху 
Володимиру 
(Романюку) 

Косівський р-н  
с. Космач, на фасаді 

церкви Петра і 
Павла  

жовтень  габро 

мемор. 
дошка 

пароху О. 
Волянському 

Косівський р-н  
с. Соколівка, на 
фасаді церкви 

жовтень  габро 

пам’ят-
ник 

сотенному 
УПА Гамалії 

Косівський р-н  
с. Стопчатів 

червень  бронза 

пам’ят-
ник  

учасникам 
бойових дій в 
Афганістані  

м. Надвірна у 
центрі міста  

липень ск. В. 
Вільшук 

 

мемор. 
дошка 

(барель-
єф) 

на честь 
владики-

просвітянина 
М. Левицького 

Надвірнянський  
р-н  

с.  Ланчин, на 
фасаді церкви  

жовтень   

мемор. 
дошка 

на честь 
Н.Гірняка, 
одного з 

організаторів 
«Пласту» на 
Рогатинщині 

м. Рогатин, на 
фасаді головного 
корпусу гімназії  

жовтень   

мемор. 
дошка 

священику М. 
Головацькому 

Рогатинський р-н 
с. Виспа, на фасаді 

церкви  

жовтень   

мемор. 
дошка 

Т. Шевченкові Рожнятівський р-н 
с. Загір’я на фасаді 

клубу  

бере-
зень 

  

пам’ят. 
знак 

З нагоди 700-
ряччя від 
першої 

письмової 
згадки 

Рожнятівський р-н 
с. Князівське, при 

в’ їзді в село  

серпень   

мемор. 
дошка 

(барель-
єф) 

генералу укр. 
реєстр. 

козацтва, 
краєзнавцю Т. 
Винограднику 

Снятинський р-н 
с. Русів, на фасаді 
літ.-мемор. музею 

В. Стефаника  

листо-
пад 

  

пам’ятник Держ. секр. 
внутріш. справ 

ЗУНР, 
адвокатові  
І. Макуху 

м. Тлумач в 
центральній частині 

міста 

грудень  бронза 

мемор. 
дошка 

І. Макуху м. Тлумач на 
фасаді будику, в 

грудень   



якому він проживав, 
тепер Тлумацька 

міська ради  
пам’ятник Засновнику 

міста 
м. Тлумач в 

центральній частині 
міста 

   

пам’ятник Учасникам 
бойових дій в 
Афганістані 

м. Тлумач в 
центральній частині 

міста 

   

мемор. 
дошка 

на честь 
сотенного УПА 
М. Громадюка 
та  його брата, 

кер. 
Отинійського 
проводу ОУН 
В. Громадюка 

Тлумацький р-н 
с. Бортники  

 

травень   

статуя Архангела 
Михаїла з 
нагоди 575-
річчя від 
першої 

письмової 
згадки про село 

Тлумацький р-н  
с. Гостів 

 

серпень   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укладено: М. Олійник, науково редакційний відділ «Звід пам»яток…» 


