
 



Історія міста Івано-Франківська 
Івано-Франківськ (раніше — Станиславів, Станіслав, також Франківськ) — 

обласний центр Івано-Франківської області, економічний і культурний центр 

Прикарпаття, одне з найбільших міст Галичини. 

З 1662 до 1772 року і з 1918 до 1939 року мало назву Станиславів (пол. 

Stanisławów), з 1772 до 1918 року — Станіслав (нім. Stanislau). З 1939 

року радянською владою було повернуто австрійську назву Станіслав, а 

9 листопада 1962 року з нагоди 300-річчя місто було перейменовано у 

Івано-Франківськ на честь видатного письменника Івана Франка. 

Більшість мовознавців і жителів міста відзначає, що нова назва міста 

була дана радянською окупаційною владою з порушенням правил української мови і за 

політичними мотивами. Тодішня партійна номенклатура не хотіла, щоб назва міста 

асоціювалася із іспанським диктатором Франциско Франко, який був ворогом СРСР. 

Івано-Франківськ розташований на Покутській рівнинній території південного заходу 

України у межиріччі Бистриці Надвірнянської і Бистриці Солотвинської. Територія 

міста становить 3,89 тис. га (0,3% території області). У підпорядкуванні Івано-

Франківської міської ради перебуває 5 навколишніх сіл: Вовчинець, Крихівці, 

Микитинці, Угорники, Хриплин. 

Населення міста Івано-Франківськ має високий рівень освіти. В місті зареєстровано 7 

вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, в яких навчається понад 40 тис. 

студентів. Найбільші: Національний медичний університет, Національний технічний 

університет нафти і газу, Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. 

В місті функціонує 10 філій вищих навчальних закладів України. 

 Крім того, в місті функціонує 7 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації – 

коледжі, в яких навчається більше 7 тисяч студентів. 
Шановні друзі! 

Радо вітатимемо Вас в гостинному місті Івано-Франківську під час проведення Зимового 

чемпіонату України зі спортивної ходьби. 

Пишаємось можливістю продемонструвати нашу відданість «Королеві спорту» та 

безпосередньо спортивній ходьбі. 

Усвідомлюємо важливість створення комфортних умов задля Вашого успішного старту на 

сертифікованій трасі спортивної ходьби в центральній частині нашого улюбленого міста. 

Переконані, що кожен з Вас продемонструє максимальний рівень своїх спортивних можливостей, 

отримає  шквал приємних  емоції  від спілкування один з одним та відчує тепло наших сердець.  

Щиро зичимо Вам друзі легкої ходи на шляху до своєї мети! 

З найщирішими побажаннями, 

голова комітету фізичної культури і спорту  

Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради,  

президент федерації легкої атлетики Івано-Франківської області  

Віталій Матешко 

Національні рекорди зі спортивної ходьби 
Жінки с/х 20 км - Віра Зозуля   1:27.27 м. Суми (2008 р.) 

                             Людмила Оляновська               1:27.27        м. Тайцан (2014 р.)        

Чоловіки с/х 20 км – Руслан Дмитренко  1:18.37  м Тайцан (2014р.) 

Чоловіки с/х 50 км - Ігор Главан    3:40.39  м. Москва (2013р.) 

Кращий результат зі с/х на дистанції 35км серед чоловіків: 

2:30:17, Ігор Сахарук, Алушта, 28.02.2014 



Оргкомітет змагань: 
Міський голова       Віктор Анушкевичус 

Головний тренер збірної команди України  

з видів витривалості      Юрій Андрущенко 

Старший тренер збірної команди України 

зі спортивної ходьби     Анатолій Соломін 

Організаційний делегат ФЛАУ   Віталій Матешко 

Технічний делегат ФЛАУ    Вячеслав Нищеменко 

Керівник змагань      Світлана Дорундяк 

Головний секретар змагань    Олена Бех 

 

 
 

Контактна інформація 
Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області  

76 004 Україна, м. Івано-Франківськ , вул. Грушевського, 21/812   

Тел. 380-3422-2-50-79 (факс)    

моб. тел. 38097 229 24 79 

e-mail: mateshko.v@mail.ru 

Віталій Матешко  

web-site: www.ifflao.at.ua 
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Розклад змагань 
 

13.03.2015 року П’ятниця 

10.00–15.00  -  мандатна комісія у приміщенні  конференц-зали готелю – гуртожитку по 

вул. Лесі Українки,4; 

14.00–16.00 - розминка учасників ЧУ зі спортивної ходьби по вул. А. Мельника; 

16.00   - нарада з представниками команд у приміщенні  конференц-зали готелю–

гуртожитку по вул. Лесі Українки,4; 

17.00 - засідання суддівської колегії у приміщенні  конференц-зали готелю –  

             гуртожитку по вул. Лесі Українки,4; 

18.00 - Урочисте відкриття змагань у приміщенні театру кіно «Люм’єр». 

 

14.03.2015 року Субота 

10.00  Спортивна ходьба 10 км.  (юніори , юнаки - 17р.); 

11.05  Спортивна ходьба 20 км. (чоловіки, чоловіки-молодь); 

11.30  Нагородження Спортивна ходьба 10 км. (юніори , юнаки - 17р.); 

13.05  Спортивна ходьба 10 км. ( юніорки); 

13.30  Нагородження Спортивна ходьба 20 км. (чоловіки, чоловіки-молодь); 

14.05  Спортивна ходьба 5 км. (дівчата - 17 р.); 

14. 30  Нагородження Спортивна ходьба 10 км. ( юніорки); 

14.40  Спортивна ходьба 3 км. (юнаки -15 р.); 

15.05  Спортивна ходьба 2 км. (дівчата -15 р.). 

15.10  Нагородження Спортивна ходьба ходьба 5 км. (дівчата - 17 р.); 

15.30  Нагородження Спортивна ходьба ходьба 3 км. (юнаки -15 р.) та  

                     2 км.(дівчата -15 р.); 

15.03.2015 року Неділя 

9.00  Спортивна ходьба 35 км. (чоловіки - чоловіки-молодь); 

12.10  Спортивна ходьба 20 км. (жінки - жінки – молодь); 

12.30  Нагородження Спортивна ходьба 35 км. (чоловіки - чоловіки-молодь); 

14.30  Нагородження Спортивна ходьба 20 км. (жінки - жінки – молодь); 

 

 



Офіційні готелі 

 
Назва Контактна інформація Проживання 

Готель «Надія» Адреса: вул. Незалежності, 40 

Телефон: +38 (0342) 72-70-77;  

+38 (050) 433-75-22 

E-mail: hotel@nadia.if.ua 

www.nadia.if.ua 

Кількість місць: 90. З них 30 

для суддів та офіційних осіб. 

Вартість проживання для 

учасників чемпіонату України 

становитиме 250 грн./доба зі 

сніданком на 1 особу (ціна 

вказана зі знижкою). 

Без своєчасного 

підтвердження проживання в 

даному готелі вартість зросте 

згідно прейскуранту цін 

готелю. 

Готель «Станіславів» Адреса: вул. Чорновола, 7 

Телефон: +38 (067) 355-02-77; 

E-mail: lukshotel@gmail.com 

www.stanislaviv.org.ua 

Кількість місць: 30. 

Вартість проживання від 180 

грн./доба на 1 особу. 

Готель «Дністер» Адреса: вул. Січових 

Стрільців, 12 

Телефон: (0342) 223-533 

Е-mail: dnisterif@gmail.com 

Кількість місць: 50. 

Вартість проживання від 65 до 

250 грн./доба на 1 особу. 

Готель-гуртожиток ім. Л. 

Українки 

Адреса: вул. Л. Українки, 4 

Телефон: (0342) 2-34-03 

Кількість місць: 50. 

Вартість проживання від 95 до 

280 грн./доба на 1 особу.  

Готель «Нива» Адреса: вул. Урожайна 5 

Телефон: (0342) 786-466       

Моб. (097) 747-16-70 

(095) 206-60-52 

Е-mail: hotelniva@ukr.net 

www.hotelniva.com.ua 

Кількість місць: 30. 

Вартість проживання 90 грн. зі 

сніданком/доба на 1 особу. 
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Траса зі спортивної ходьби 

 


