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Передмова 

 

1 РОЗРОБЛЕНО Івано-Франківським національним технічним університетом 

нафти і газу 

УКЛАДАЧІ: начальник відділу кадрів Чміль Г. Я., провідний юрисконсульт 

Квасниця О. А., провідний інженер лабораторії іннноваційних досліджень в 

економіці Ящеріцина Н. І. 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ректора ІФНТУНГ                  

від 19.10.2022 року № 295 

3 НА ЗАМІНУ Організаційної структури ІФНТУНГ (станом на травень 2021р.), 

затверджено наказом ректора від 17.05.2021 р № 94, зі змінами відповідно до 

наказів: 
від 02 червня 2021р. №112 «Про зміни у структурі університету» (Введення спорткомплексу ім. 

А. П. Гемби та Центру молодіжного спорту в структуру кафедри фізичного виховання та 

спорту) 

від 02 червня 2021р. №113 «Про зміни в структурі університету» (Ліквідація відділу 

матеріально-технічного забезпечення та сектору тендерних закупівель планово-фінансового 

відділу) 

від 14 липня 2021р. №177 «Щодо створення Центру розвитку міжнародного геологічного 

туризму» 

від 14 вересня 2021р. №227 «Про створення центру індустрії 4.0» 

від 27 вересня 2021р. №237 «Про утворення центру інноваційного розвитку» 

від 26 листопада 2021р. №317 «Про приведення структури та статуту університету у 

відповідність до вимог МОН і ЗУ «Про вищу освіту»» 

від 06 квітня 2022р. № 74 «Про внесення змін до структури університету» (Реорганізація 

Центру дистанційного навчання) 

від 01 серпня 2022р. № 217 2 Про внесення змін до структури університету» (зміна назви 

кафедри прикладної математики) 

від 16 серпня 2022р № 230 « Про зміни в структурі університету» (ліквідація Центру культури 

та дозвілля студентів) 

від 29 серпня 2022 № 241 «Про розподіл обов’язків в ректораті» 

 

 

 
 

Право власності на цей документ належить ІФНТУНГ. 

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на 

будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. 

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатись до керівництва 

університету 
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Конференція трудового колективу Наглядова рада 
Ректор 

Помічник ректора - 

директор  

господарського 

комплексу  

(Дівнич А.Я.)  

Рада молодих вчених 

Відділ  

аспірантури і 

докторантури 

Міжнародний 

тренажерний буровий 

центр  

Господарська 

служба 

Відділ головного 

механіка 

База  

відпочинку 
«Нафтовик» 

Курси підготовки водіїв 

автотранспортних засобів 

Служба безпеки та 

охорони університету  

Методична рада 

Уповноважений з 

питань виявлення 
та запобігання 

корупції 

Центр 

трансферу технологій 

Головний інженер 

Науково-дослідний 

інститут нафтогазової 

енергетики і екології 

Навчально-науково-

виробнича  

автотранспортна  

лабораторія 

Проректор з наукової 

роботи 

(Чудик І.І) 

Вчена рада університету 

Відокремлені структурні 

підрозділи (див. стор. 6)  

Науково-дослідна частина 

(див. стор. 4 - 5) 

Навчальні заклади, що входять до складу навчально-науково-

виробничого комплексу університету (див. стор. 6) 

Інститути  

(див. стор. 2 – 4) 

Кафедра  

військової підготовки 

Навчально-наукові структурні підрозділи  

Лабораторія підготовки 

результатів 

інноваційної діяльності 

Нафтогазовий науково-

технологічний парк 

«Технопарк» 

База практик «Факел» 

ННВАЛ (в частині 

господарської 
діяльності 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

(Куровець С. С.) 

Навчально-науковий 
центр професійної 

підготовки і практик 

Науково-технічна 

бібліотека 

Центр розвитку 

молодіжного спорту 

Центр культури і 

дозвілля студентів 

Дністровський 
інженерно-екологічний 

навчально-науковий 
виробничий 

протипаводковий полігон 

Служба 

енергозабезпечення 

Спортивний 
комплекс ім. 

А.Гемби 

Студентський парламент  

Центр тестувань 

Лабораторія 

комп’ютерної обробки та 
друку науково-технічної 

інформації 

Інститут 

післядипломної освіти 

Відділ забезпечення 

якості освіти 

Приймальна комісія 

Центр 

дистанційного 

навчання 

Координаційний 
центр дуальної 

освіти 

Підготовче відділення 
Психологічна служба 

Кафедра військової 
підготовки (з питань 
проведення масово-

організаційних 

заходів) 

Студентське 

містечко 

Центр колективного 

користування 

науковим обладнанням 

«Техноекобезпека 

Карпат» 

БО «Фонд підтримки 

молодих вчених 

«Факел» 

Науковий нафто-газовий 

полігон Долинського 

нафтопромислового 

регіону» 

Перший проректор 

(Мандрик О.М.) 

Навчальний відділ 

Відділ 
ліцензування  

та акредитації 

Військово-

мобілізаційний 

відділ 

Центр прогнозування та 
попоредження 

техногенно-
гідроекологічної 

небезпеки 

Відділ кадрів 

Планово-

фінансовий 

відділ 

бухгалтерія 

Юридична 

служба 

Ремонтна служба 

Загальний відділ 

Відділ 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Навчально-виробнича 

лабораторія 

поліграфічних послуг 

Відділ охорони 

праці 

Центр 

міжнародної 

освіти 

Центр 
Інформаційних 

технологій 

відділ маркетингу 

Центр енергетичного 

менеджменту 

Студентське містечко 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ 

(станом на жовтень 2022р.) 
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Навчально-наукові інститути ІФНТУНГ 

 

Інститут  

нафтогазової інженерії 

Кафедра  

буріння свердловин 

 

Кафедра  

військової підготовки 
 (див. нак. 119 від 14.05.2018 р.) 

Кафедра  

видобування нафти і газу 

 

Кафедра  

газонафтопроводів та 

газонафтосховищ 
 

Кафедра  

вищої математики 
 

Кафедра  

техногенно-екологічної 

безпеки та охорони праці 

Кафедра  

нафтогазових машин та 

обладнання 

Кафедра  

технічної механіки 

Кафедра  

комп’ютеризованого 

машинобудування 

 

Кафедра  

автомобільного транспорту 

Кафедра 

зварювання  

 

Інститут  

інженерної механіки 

Кафедра  

інженерної та комп’ютерної 

графіки 

навчально-дослідницька 

лабораторія тампонажних розчинів 

кафедри буріння свердловин 

навчально-дослідницька 

лабораторія бурових промивальних 

рідин кафедри буріння свердловин 

 
науково-дослідна лабораторія 

підвищення 

нафтогазоконденсатовилучення і 

ппродуктивності свердловин 

кафедри видобування нафти і газу 

 

експериментальна лабораторія 

нафтогазової енергетики інституту 

нафтогазової інженерії 

 
лабораторіятрубопровідного 

транспорту нафти і газу кафедри 

нафтогазопроводів та 

газонафтосховищ 

 
науково-дослідний центр інституту 

нафтогазової інженерії 

 

лабораторія газонафтопромислового 

устаткування кафедри нафтогазових машин та 

обладнання 

лабораторія бурового обладнання, гідромашин 

та компресорів кафедри нафтогазових машин та 

обладнання 

навчально-наукова лабораторія зносостійкості 

керамічних та композиційних матеріалів 

кафедри зварювання 

навчально-наукова лабораторія мехатронних 

систем кафедри компютеризованого 

машинобудування 

навчально-наукова лабораторія альтернативних 

палив кафедри автомобільного транспорту 

експериментальна лабораторія надійності 

машин та обладнання  

науково дослідний центр інституту інженерної 

механіки 

Організаційна структура Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу жовтень 2022 р. (продовження) 

Інститути Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

Навчально-наукові інститути ІФНТУНГ 

Інститут 

природничих наук і туризму 

Кафедра  

геології та розвідки 

нафтових і газових 

родовищ 

Кафедра туризму 

Кафедра  технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Кафедра  

загальної, інженерної 

геології та 

гідрогеології 

Кафедра  

нафтогазової 

геофізики 

Кафедра екології 

Інститут  

економіки та менеджменту 

Кафедра  

прикладної економіки 

Кафедра  

менеджменту та 

адміністрування 

Кафедра  

підприємництва та 

маркетингу 

Кафедра  

фінансів 

Кафедра  

обліку та оподаткування 

Кафедра  

теорії економіки та 

управління 

Геологічний музей 

Центр розвитку 

підприємництва 

«Бізнес-

інкубатор» 

 

навчально-наукова лабораторія фізико-хімічних 

методів досліджень стану навколишнього 

середовища кафедри екології 

навчально-дослідницька лабораторія «Інженерно-

геологічних та гідрогеологічних вишукувань» 

кафедри загальної, інженерної геології та 

гідрогеології» 

лабораторія корозійно-механічної деградації 

матеріалів та конструкцій кафедри технологій 

захисту навколишнього середовища» 

дністровський інженерно-екологічний 

протипаводковий науково-навчально-виробничий 

полігон-Маріямпільська екологічна лабораторія 

навчально-дослідницька мінералогічна 

лобораторія кафедри загальної інженерної геології 

та гідрогеології 

екпериментальна лабораторія «Раціональне 

прродокористування»інституту пррродничих наук 

науково-дослідний центр Інституту природничих 

наук і туризму 

центр колективного користування 

обладнанням»Техноекобезпека Карпат» 

центр розвитку міжнародного геологічного 

туризму кафедри занальної, інженерної геології та 

гідрогеології 

Лабораторія 

інноваційних 

досліджень в 

економіці 

експерименталь

на лабораторія 

досліджень 

соціально-

економічних 

систем 

науково-

дослідний центр 

інституту 

економіки та 

мнеджменту 

Інститут  

гуманітарної підготовки та 

державного управління 

Кафедра  

філології та перекладу 

 

Кафедра  

англійської мови 

Кафедра  

документознавства та 

інформаційної діяльності 

Кафедра  

суспільних наук 

Кафедра  

публічного управління 

та  адміністрування 

Кафедра 

фізичного виховання та 

спорту 

лабораторія «Музей 

історії Івано-

Франківського 

національного 

технічного 

університету нафти і 

газу» кафедри 

суспільних наук 

експериментальна 

лабораторія 

інтелектуального 

розвитку для 

посилення регіонів 

«LIDER»  

науково-дослідний 

центр 

«Соціогуманітарної 

підготовки та 

державного 

управління» 

Організаційна структура Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу жовтень 2022 р. (продовження) 

Інститути Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 
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Інститут 

архітектури, будівництва та  

енергетики 

 

Кафедра  

геотехногенної безпеки 

та геоінформатики 

Кафедра  

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

Кафедра 

архітектури та 

містобудування 

Кафедра  

геодезії та землеустрою 

Кафедра 

 будівництва  та 

енергоефективних 

споруд 

Навчально-наукові інститути ІФНТУНГ 

Кафедра 

 інформаційно-

телекомунікаційних 

технологій та систем 

Кафедра 

інженерії програмного 

забезпечення 

Кафедра  

комп’ютерних систем і 

мереж 

Кафедра  

автоматизації та 

комп’ютерно-

інтегрованих технологій 

Кафедра  

прикладної математики 

Інститут  

інформаційних 

технологій 

Кафедра  

метрології та 

інформаційно-

вимірювальної техніки 
Кафедра  

загальної та прикладної 

фізики Кафедра  

енергетичного 

менеджменту та технічної 

діагностики 

науково-дослідна лабораторія Х-променевого аналізу, 

водневої енергетики та механічної і термічної обробки 

матеріалів кафедри загальної та прикладної фізики 

навчально-науково дослідна лабораторія бетону 

кафедри будівництва та енергоефективних споруд 

лабораторія фірм «ABB», «Shnaider Electric», 
“Sicame” кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки 

навчально-наукова лабораторія електрообладнання 

сонячних електростанцій кафедри 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки 

навчально-дослідна лабораторія новітніх 

геодезичних досліджень кафедри геодезії та 

землеустрою 

експериментальна лабораторія прогнозування 

небезпечних природнотехногенних процесів  

експериментальна лабораторія матеріалів і 

технологій відновлювальної енергетики та 

будівництва 

науково-дослідний центр інституту 

архітектури, будівництва та енергетики 

лабораторія автоматизованих систем 
керування та промислових телекомунікацій 

«Phoenix-Contact» кафедри інформаційно-

телекомунікаційних технологій та систем 

лабораторія Smart технологій (на базі 

обладнання фірми «Honeywell») кафедри 

інформаційно-телекомунікаційних технологій 

та систем 

лабораторія інтернету речей кафедри 
інформаційно-телекомунікаційних технологій 

та систем 

лабораторія основ комп’ютерно-інтегрованого 
управління кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій 

лабораторія акустичного та електромагнітного 
випромінювання кафедри метрології та 

інформаційно-вимірювальної техніки 

лабораторія відновлювальної енергетики 
кафедри енергетичного менеджменту та 

технічної діагностики 

експериментальна лабораторія апаратно-
програмних засобів «Siemens»  

науково-дослвдний центр інституту 
інформаційних технологій 

центр енергетичного менеджменту 

Організаційна структура Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу станом на жовтень 2022 р. (продовження) 

Інститути Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (закінчення) 
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Проректор з наукової роботи  

Науково-дослідний інститут 

нафтогазової енергетики та 

екології 

Підготовка фахівців вищої 

кваліфікації 

(Відділ  

аспірантури і докторантури) 

Наукові періодичні видання 

ІФНТУНГ 

 (див. стор. 4)  

лабораторія підготовки результатів 

інноваційної діяльності 

Патентно-ліцензійна та 

винахідницька діяльність  

(Лабораторія захисту та 

комерціалізації 

інтелектуальної власності) 

Науково-навчально-дослідницька 

діяльність в межах ІФНТУНГ8 

Мінералогічна колекція  

(національне надбання) 

Геологічного музею  

Наукова рада ІФНТУНГ 

Науково-навчально-

дослідницька діяльність 

(науково-дослідний 

лабораторний комплекс 

навчально-наукових 

інститутів, див. стор. 2-3) 

Науково-навчально-

дослідницька діяльність            

в системі МОН України 

Науково-навчальний 

центр 

“Енергоефективні 

технології в 

системах видо-

бування, транспорту 

та зберігання нафти 

і газу” 

(І.І.Чудик) 

Національний 

контактний пункт РП 

ЄС Горизонт 2020 

«Безпечна, чиста та 

ефективна 

енергетика», нак. 

МОНУ  

№ 1802 від 20.12.13 р. 

(І. І. Чудик) 

Спільна діяльність з органами  національної стан-

дартизації на базі ІФНТУНГ, міжнародна співпраця 

Технічний комітет  

ISO/TC67 

«Матеріали, обладнання і 

морські споруди для 

нафтової і газової 

промисловості»  

(І. І. Чудик) 

Технічний комітет  

СEN/TC12 

«Матеріали, обладнання і 

морські споруди для 

нафтової, нафтохімічної і 

газової промисловості» 

(І. І. Чудик) 

Технічний комітет 

CEN/TC234 

«Газова інфраструктура» 

(І. І. Чудик) 

Міждержавний технічний 

комітет  

МТК 523 

«Техніка і технології 

видобування і переробки 

нафти і газу» 

(І. І. Чудик) 

Спільна науково-технічна діяльність з 

науковими установами  НАН України, 

галузевими та профільними структурами 

Українська нафтогазова 

академія 

Українське товариство 

неруйнівного контролю та 

технічної діагностики 

Міжнародна організація 

студентів економічних 

спеціальностей –  

AIESEC 

(членство) 

(І. І. Чудик) 

Регіональний 

комітет 

IAESTE – 

Міжнародної асоціації по 

обміну студентами 

технічних спеціальностей  

(на базі ІФНТУНГ) 

(І. І. Чудик) 

Науково-дослідницький 

центр 

 “Технологічна безпека  

обладнання, споруд і 

трубопроводів у нафто-

газовому комплексі 

(ІФНТУНГ – ФМІ 

ім.Г.В.Карпенка          НАН 

України) 

Науково-дослідницький   

центр  

“Теоретичні та прикладні  

проблеми геології” 

 (ІФНТУНГ - Інститут 

геології та геохімії горю-

чих копалин                      

НАН України) 

Фізико-механічний 

інститут ім. Г.В.Карпенка 

НАН України 

Західний   

 науковий центр  

НАН України 

Інститут проблем 

математичних машин і 

систем                                   

НАН України 

Інститут  

електродинаміки  

НАН України 

Інститут проблем 

машинобудування                 

ім. А.М. Підгорного           

НАН України 

Інститут надтвердих 

матеріалів ім. 

В.М.Бакуля                      

НАН України 

Інститут механіки                   

ім. С.П.Тимошенко                 

НАН України 

Інститут                     

геології і геохімії 

горючих копалень             

НАН України 

Інститут 

електрозварювання                  

ім. Є.О.Патона                      

НАН України 

Науково-дослідницький 

центр 

 “Нафтогазова геофізика»  

(ІФНТУНГ – Карпатське 

відділення Інституту 

геофізики ім. С.І.Субботіна                      

НАН України) 

Рада по вивченню            

продуктивних сил 

України                   

 НАН України 

С
та

ти
ст

и
ч
н

і 
д
ан

і 

Організаційна структура Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу станом на жовтень 2022р. 

(продовження) 

Організаційно-функціональна схема науково-дослідницької частини ІФНТУНГ 

Міжнародна спілка 

геофізиків-розвідників SEG   

Івано-Франківська 

студентська секція  

(С. С. Куровець) 

 

Технічний комітет  

ТК 146 
„Матеріали, обладнання, 

технології і споруди для 
нафтогазової промисловості ” 

(І. І. Чудик) 

 

Міжнародна спілка 

інженерів-нафтовиків  

SPE –  

Івано-Франківське 

студентське відділення  

(С. С. Куровець) 
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Організаційно-функціональна схема науково-дослідницької частини ІФНТУНГ (закінчення) 

 

Спеціалізовані вчені ради                                           

для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора (кандидата) наук 

Редколегії періодичних видань Наукові школи   

Д20.052.04 

05.15.13 – трубопровідний 

транспорт, нафтогазосховища  

 

05.05.12 – машини нафтової 

та газової промисловості 

Journal   

of Power Engineering  

 

Журнал 

вуглеводневої енергетики  

Науково-технічний журнал 

Науковий вісник 
Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу 

(серія «Економіка та управління в 

нафтовій і газовій промисловості») 

Науковий вісник  

Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу Д20.052.05 

21.06.01 – екологічна безпека 

(технічні науки) 

Д20.052.03 

05.11.13 – прилади і 

методи контролю та 

визначення складу 

речовин ; 

 

05.13.07 – автоматизація 

процесів керування 

 

Екологічна безпека та          

збалансоване природокористування - 

Науково-технічний журнал 

Вплив геодинамічних процесів на 

формування і нафтогазоносність 

осадових басейнів 

Кріплення нафтових і газових 

свердловин 

Наукові засади ефективної діяльності 

суб’єктів господарювання 

Фізико-технологічні основи підвищення 

газоконденсатовилучення і збільшення 

продуктивності свердловин 

Управління процесами 

інтелектокористування в соціально-

економічних системах 

Оптимізація обслуговування об’єктів 

газотранспортної системи 

Охорона навколишнього середовища та 

раціональне використання природних 

ресурсів 

Раціональне використання і захист 

природи 

Геодинамічна концепція природи 

аномально високих пластових тисків і 

методи їх прогнозування в осадовій 

оболонці земної кори 

Теоретичні основи прийняття 

технологічних рішень при бурінні 

свердловин та їх освоєння» 

Діагностика і сучасні інформаційні 

технології в техніці і соціумі 

Інтенсифікація нафтогазовидобування 

діяннями на міжсвердловинні і 

привибійні зони пласта 

Матеріалознавство , міцність та 

надійність машин і обладнання 

нафтогазового обладнання 

Дослідження поверхневих властивостей 

на границі розділу фаз 

Автоматизоване управління 

технологічними процесами на основі 

методів нечіткої логіки і штучних 

нейромереж 

Методи та засоби забезпечення 

технологічної безпеки обладнання, 

споруд і конструкцій довготривалої 

експлуатації 

Підвищення надійності трубопровідних 

систем та розробка методів їх 

капітального ремонту 

Нафтогазова енергетика - 

Всеукраїнський щоквартальний науково-

технічний журнал 

Розвідка та розробка нафтових і 

газових родовищ -                      

Всеукраїнський щоквартальний 

науково-технічний журнал 

Методи та прилади контролю якості - 

Науково-технічний журнал 

Наукова рада ІФНТУНГ Проректор з наукової роботи  

Фізико-технологічні основи 

інтенсифікації процесів буріння 



7 

 
Організаційна структура Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу станом на жовтень 2022 р. (закінчення) 

 

 

Відокремлені структурні підрозділи ІФНТУНГ 

Фаховий коледж  

електронних приладів ІФНТУНГ 

в м. Івано-Франківськ 

Фаховий Бурштинський  

енергетичний коледж  

ІФНТУНГ 

Навчально-консультаційний пункт  

ІФНТУНГ  

в м. Дрогобич 

Калуський фаховий коледж  

економіки, права  

та інформаційних технологій ІФНТУНГ 

Навчально-науково-виробничий комплекс ІФНТУНГ 

Івано-Франківський 

державний коледж 

технологій та бізнесу 

 

Українська 

гімназія № 1, 

м. Івано-Франківськ 

 

Фаховий коледж  

електронних приладів 

ІФНТУНГ 

в м. Івано-Франківськ 

 

Івано-Франківське ВПУ 

№ 13 

Фаховий Бурштинський  

енергетичний коледж  

ІФНТУНГ 

 

Львівський 

техніко-економічний  

фаховий коледж 
національного університету 

«львівська політехніка» 

Дрогобицький  

механіко-технологічний 

коледж 

Дрогобицький фаховий 

коледж 

 нафти і газу 

Івано-Франківський 

фізико-технічний ліцей – 

інтернат Івано-
Франківської обласної 

ради 

Почаївське 

ВПУ № 21 

Калуський 

політехнічний  

коледж 

Фаховий коледж 

геологорозвідувальних 

технологій Київського 

національного 

університету 

ім.Т.Шевченка 

Івано-Франківський  

професійний 

будівельний 

ліцей 

Івано-Франківський 

коледж ресторанного 

сервісу і туризму НУХТ 

Коломийське 

ВПУ № 14 

Новороздільський  

політехнічний 

 коледж 

Полтавський фаховий 

коледж нафти і газу 

Полтавського 

національного 

технічного університету 

ім. Ю. Кондратюка 

Івано-Франківський  

професійний 

політехнічний 

ліцей 

Івано-Франківське ВПУ 

№ 21 

Коломийський 

політехнічний 

коледж національного 

університету «львівська 

політехніка» 

 

Надвірнянський 

ліцей Надвірнянської 

районної ради 

Роменський  

політехнічний 

коледж Київського 

національного 

економічного 

університету ім. 

В.Гетьмана 

 
Тлумацький 

сільськогосподарський 

коледж ЛНАУ 

Івано-Франківський 

природничо-

математичний 

ліцей 

Івано-Франківський 

професійний ліцей 

автомобільного 

транспорту і 

будівництва 

Долинський науково-

академічний ліцей 

«Інтелект» 
Чернівецький 

політехнічний 

коледж 

Надвірнянський фаховий 

коледж національного 

транспортного 

університету 

Калуський фаховий 

коледж  

економіки, права  

та інформаційних 

технологій ІФНТУНГ 

 

Стрийське 

ВПУ № 35 
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