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ТЕМА
ДОСЛІДЖЕННЯ

Досліджено діяльність архітекторів Західної
України другої половини ХХ ст.

Проблематика даної теми полягає в потребі
визначення основних особливостей  об'ємно-
архітектурного розвитку архітектури другої
половини ХХ ст.у м. Івано-Франківську, для
обґрунтування підходів до збереження та
вивчення спадщини регіональної архітектури. 
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Аналіз останніх досліджень і
публікацій

III

Однак саме пер�од другої половини ХХ ст залишився поза увагою спец�ал�ст�в. Загальної
картини об'ємно-арх�тектурної трансформац�ї м�ста в даний пер�од не створено. Є поодинок�
публ�кац�й, як� стосуються даної теми. 

Регіональна архітектура Івано-Франківська є об’єктом досліджень багатьох авторів та 
 науковців.



Сюди ж додавалася суто м�сцева специф�ка  �з в�дпов�дними засадами
м�стопланування та уявлення про те, як має виглядати м�сто. 

Місцева специфіка 



ПО-ПЕРШЕ,

створення повноц�нного
житлового середовища в умовах
суворих обмежень
«тип�зованого» масового
�ндустр�ального буд�вництва та
проектування на основ� так
званого «м�стобуд�вного
конвеєру». Як насл�док –
створення масового тимчасового
житла з використанням неяк�сних
крупноблочних й
крупнопанельних технолог�й, яке
швидко перетворилося на м�ськ�
нетр� .

ПО-ДРУГЕ,

реконструкц�я м�ського середовища,
що склалося �сторично (в умовах
буд�вельної експанс�ї на нов�
територ�ї, з� створенням величезних
«спальних район�в» на м�ськ�й
перифер�ї). Тому зазвичай нове
буд�вництво в межах район�в
�сторично сформованої забудови
велося за рахунок знесення
забудови � вторгнення до
�сторичного контексту спрощених
великомасштабних арх�тектурно-
буд�вельних комплекс�в, а структура
саме �сторичної забудови поступово
приходила в занепад.

ПО-ТРЕТЄ,

проектування ун�кальних �
масових громадських споруд в
умовах, коли основн�  обсяги
проектування та буд�вництва
громадських буд�вель
зд�йснювалися методом
«прив’язки» централ�зовано
розроблених одноман�тних
«економ�чних» типових
проект�в.

Зрозум�ти м�сцеву специф�ку того часу дозволить урахування к�лькох обставин:
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Так�   «норми» орган�зац�ї � реал�зац�ї
арх�тектурної творчост� не т�льки обмежили
розвиток м�сцевої арх�тектурної школи, але й
зб�днили м�ське середовище .



Архітектура  
Івано-Франківська 
др. пол. ХХ ст

П�дб�рка приклад�в буд�вель, як� мали свої
характерн� риси притаманн�  рег�ональн�й
арх�тектур� другої половини ХХ ст., зокрема, у м.
Івано-Франк�вську, 



Чи вдалося м�сцевим арх�текторам Івано-Франк�вська витворити 
 притаманний т�льки їм рег�ональний стиль прац�, наск�льки
комфортними стали буд�вл� того недалекого часу?

Праця арх�тектора завжди зумовлена вимогами часу, адже кожна
епоха вир�зняється своїм баченням орган�зац�ї простору. У даному
випадку, простору м�ського. Простору �сторичного м�ста. 

Однак рисою кожного арх�тектора є прагнення максимально
�деал�зувати середовище, в якому живемо, � св�й стиль. Зараз
зрозум�ємо, чи таки був стиль у  арх�тектур� Івано-Франк�вська
другої половини ХХ ст.
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"МОЛОЧНЕ КАФЕ"



Коли  на вулиц� Шашкевича у 1984 роц�
збудували «Молочне кафе» (арх�тектор
Ярослав Дяк�в), то, аби розм�стити там л�тн�й
майданчик, перекрили всю вулицю. І не
даремно. Адже як в самому прим�щенн� кафе,
так й на л�тнику, були пост�йн� аншлаги.

Вже десятки рок�в кафе закрите. Всередин�
заклад перетворився на руїну через розпочат�
й незавершен� ремонтн� роботи.

В даний час буд�влю щодня оминають тисяч�
людей. Вт�м, багато з них нав�ть не
замислюються над тим, що красивий,
масивний, моментами монументальний,
будинок на вулиц� Шашкевича, огороджений
зал�зним парканом, ран�ше – був культовим
кафе для франк�вц�в та гостей м�ста.



X

Історія

В 70-80 роках в Івано-Франк�вську м�сцев�
арх�тектори вдалися до теми   народних
мотив�в, зокрема, було вигадано так званий
«гуцульський стиль». Саме тод� розпочалося
буд�вництво низки громадських споруд. Таких,
як Івано-Франк�вський аеропорт � «Молочне
кафе», як� мали стати в�зитною карткою
рег�ону. Тепер ц� споруди вир�зняються
своєр�дної форми, дахами п�д черепицею та
декоративними фасадами.
 
«Колись там були одноповерхов� будинки,
котр� знесли. Цю споруду звели в сучасних
формах, але вони майже повторюють форми
будинк�в — сус�д�в, не тиснуть, а доповнюють,
бо, ясна р�ч, не може стояти в центр� м�ста
старий одноповерховий будиночок», –
розпов�дав у одному з �нтерв’ю знаний
м�сцевий арх�тектор Зенов�й Соколовський.



План першого поверху, 1979 р.



Головний фасад, 1979р.
 



X

Міжнародний
аеропорт 
«Івано-
Франківськ»

відкритий в 1962 році



Благоустрій в'їзду в ареопорт Івано-Франківська, реконструкція,1986 р.



Реконструкція аеропорту
з рестораном, 1986р.





Як пояснив Ігор Панчишин, суть цього псевдогуцульського стилю полягала у звичайному калькуванн�
певних елемент�в дерев’яної арх�тектури горян (буд�вельне мистецтво гуцул�в справд� прекрасне, та лише в
тому в ландшафт�, в якому створене) без жодного переосмислення. Переведен� у бетон елементи
дерев’яних конструкц�й втрачали своє функц�йне й технолог�чне призначення, та й естетично були не надто
привабливими.

Псевдогуцульський стиль



Критий ринок в Івано-Франківську
 на 519 місць
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Історія У 1977 роц� в центр� м�ста Івано-Франк�вська на вул. Дн�стровськ�й 5 
почалося проектування критого ринку (на той час велике м�сто
просто не мало критого ринку). Автором м�стобуд�вної концепц�ї
ринку став арх�тектор Брон�слав Мартин. За первинним задумом це
мала бути типова квадратна у план� споруда, але вона не отримала
схвалення (як з об’ємного, так � м�стобуд�вного погляду)

На пропозиц�ю �нженера - конструктора Зенов�я Давидюка сп�льно
з науковцями Льв�вської пол�техн�ки вир�шили запроектувати та
спорудити ринок круглої форми. Вперше було використано 80-
метров� у д�аметр� опорн� конструкц�ї нижнього ярусу � 18-метров�
складки верх�вки. Автор к�нцевого конструктивного р�шення —
�нженер-конструктор Орест Івасик.

Останн�м часом з боку головного фасаду зд�йснено металеву
прибудову, що закрила перв�сний вигляд споруди, а металев�
опорн� конструкц�ї закрили частину в�кон буд�вл�, пог�ршивши
�нсоляц�ю критого ринку. Розташування такого потужного об’єкта
торг�вл� в центр� м�ста вже сьогодн� створює транспортн� проблеми
в ц�й частин�.



Розріз. Критий ринок в Івано-Франківську на 519 місць, 1970р.



Фасади. Критий ринок в Івано-Франківську на 519 місць, 1970р.



Як свідчить «Енциклопедичний
словник Івано-Франківська», «критий
ринок такої архітектурної складності
будувався в Україні вперше» 

Складчасте перекриття ринку з� складок з
попередньонапруженого зал�зобетону –
ун�кальна розробка Зенов�я Давидюка. Вона
виготовлялась за спец�альним замовленням.
Головною �деєю конструкц�ї було забезпечення
природної аерац�ї, адже велике торгове
прим�щення вимагає в�дпов�дної вентиляц�ї.
Загальний д�аметр ринку – 80 метр�в.
Перекриття обох ярус�в утворене з 18-
метрових складок, а розм�р куполу сягає 44
метр�в. Купол такого ж розм�ру має, наприклад,
Пантеон у Рим� та собор Санта-Мар�я-дель-
Фйоре у Флоренц�ї.



РЕГІОНАЛЬНА АРХІТЕКТУРА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

Будівля Івано-
Франківської
міської ради

(адміністративна будівля Івано-
Франківського ОК КП України в

м. Івано-Франківськ)



У 1979 роц� розпочали спорудження нового будинку для
обкому компарт�ї (так званого «Б�лого дому»). Головний
�нженер проекту К.І.Кул�ш.

Сучасний вигляд



Комплекс адміністративної будівлі Івано-Франківської міської ради, 1977р.



Об'єкт запроектований в 1961 р. Головний інженер проекту Бехтянов, головний
архітектор Лукомський)

Будинок Побуту
по вул.
Незалежності 

(ательє індивідуального
пошиву одягу та взуття)



Фасади будинку Побуту по вул. Незалежності



Будівля головного
Поштампту по вул.
Січових Стрільців

капітальний ремонт головного поштампту в Івано-
Франківську відбувся в 1966 році. Головний інженер-
Лукомський, Назаров



Робочі креслення капітального ремонту
будівлі поштампту, 1966 р.



Прибудова приміщення по
обслуговуванню населення

Запроектовано в 1983 році. Головний
інженер проекту Онопрієнко

(в даний час міська дитяча
стоматологічна поліклініка)



Прибудова приміщення по
обслуговуванню населення

1983 р.


