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Creative Ivano-Frankivsk region: export and 
investment potential photo book brought together 
the best businesses in Ivano-Frankivsk region with 
a creative and innovative component. 

Ivano-Frankivsk region is one of the Ukrainian 
regions, where the market of creative industries 
shows the positive dynamics of growth. That is 
why this project aims to develop a favourable 
business environment for the local entrepreneurs’ 
self-realization in the field of creative industries. 
The purpose of its implementation is to help 
entrepreneurs in the sphere of creative and 
innovative business of Frankivsk region to promote 
their products, to start or adjust the process of 
goods export to the foreign markets and to attract 
investments for the development of their own 
business. 

The project is organized by the Business 
Information Support Center, based on 
the Business Community Club Ukraine, as a part of 
the EU4Business initiative of the European Union.

Фотокнига «Франківщина креативна: експортний 
та інвестиційний потенціал регіону» зібрала 
кращі бізнеси Івано-Франківщини з креативною 
та інноваційною складовою. 

Івано-Франківщина – один із регіонів України, 
де ринок креативних індустрій демонструє 
позитивну динаміку росту. Саме тому цей проект 
спрямований на розвиток сприятливого бізнес-
середовища для самореалізації підприємців 
краю у сфері креативних індустрій. Мета його 
реалізації – допомогти підприємцям у сфері 
креативних та інноваційних бізнесів Франківщини 
популяризувати свою продукцію, розпочати або 
налагодити процес експорту товарів на іноземні 
ринки та залучити інвестиції для розвитку 
власного бізнесу. 

Проект реалізовано  Центром інформаційної 
підтримки бізнесу, заснованим на базі Клубу 
Ділових Людей Україна, у рамках ініціативи 
EU4Business Європейського Союзу. 
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8th Nebo
Interior Photo Studio
Інтер’єрна фотостудія

«8 Небо»

227, Vovchynetska Str., Ivano-Frankivsk city
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 227 

Nataliakabliuk@gmail.com

+38 (063) 253-42-74

facebook.com/8NeboStudio

About company:

8th Nebo is an interior photo studio in Ivano-Frankivsk. 
The art space was created to embody various creative ideas 
of the photo and video shooting. 

Photographer Natalia Kabliuk has been engaged in 
photography for 13 years and the idea to open her own studio 
arose a long ago. Natalia sought to implement her own photo 
projects and provide such an opportunity to her customers. In 
2018, a photo space called 8th Nebo was founded in Ivano-
Frankivsk. 

Interior Photo Studio is a cozy and conveniently equipped 
platform for different types of shooting. Mobile and 
multifunctional decorations allow you to diversify  
the interior of the studio, so that each shooting looks 
impressive compositionally perfect. The peculiarity of  
the 8th Nebo Interior Photo Studio is its openness to 
implement any ideas. On the basis of the art space, various 
master classes of the photography art are often held. Here  
the customers may reveal their individuality and realize 
the most daring ideas to get unforgettable emotions and 
professionally imprinted memories.

Про компанію:

«8 Небо» – інтер’єрна фотостудія 
в Івано-Франківську. Арт-простір 
створено для втілення різних 
креативних ідей фото- та відеозйомки. 

Фотограф Каблюк Наталія займається 
фотографією 13 років. Ідея відкрити 
власну студію виникла у неї давно. 
Наталія прагнула реалізовувати 
власні фотопроекти та надавати таку 
можливість своїм клієнтам. У 2018 
році в Івано-Франківську з’явився 
фотопростір під назвою «8 Небо». 

Інтер’єрна фотостудія – це затишний 
і зручно облаштований майданчик 

для різних видів зйомок. Мобільні 
і мультифункціональні декорації 
дозволяють урізноманітнити інтер’єр 
студії, завдяки чому кожна зйомка 
є ефектною та композиційно 
довершеною. Особливістю інтер’єрної 
фотостудії «8 Небо» є її відкритість 
до реалізації будь-яких ідей. На базі 
арт-простору часто відбуваються різні 
майстер-класи з мистецтва фотографії. 
Тут клієнти можуть розкрити свою 
індивідуальність і втілити найсміливіші 
задумки, аби отримати незабутні емоції 
та професійно зафіксовані на фото 
спогади.

Іnterest in export
Іnterest in investments
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A Prostir
Company 
Компанія

«А Простір» 

13, Sichovykh Striltsiv Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Січових стрільців, 13

www.aprostir.com

aprostir.marketing@gmail.com

+38 (066) 856-27-15

About company:

A Prostir is a consulting company that helps businesses 
to develop and implement comprehensive marketing and 
HR solutions. Such combination is intuitive – effective solutions 
are often born at the intersection of processes and people.

The marketing department of the company structures 
marketing processes for customers’ businesses and transforms 
them from a large number of chaotic processes into  
a revenue-generating mechanism. A Prostir develops marketing 
strategies, creates websites, and promotes via social networks 
and other digital channels. The clients of A Prostir are  
the companies that already have sustainable business models 
but are in need of new solutions and projects. A Prostir has 
expertise in a variety of industries – from retail to medical and 
construction.

The recruiting department of the company finds and recruits 
specialists of the highest qualification to make the clients’ 
businesses even stronger.

A Prostir’s mission is to help clients grow by implementing 
effective marketing and HR solutions.

The team of A Prostir sees Ivano-Frankivsk as a potential 
market for the development and implementation of new 
large-scale ideas.

Про компанію:

«А Простір» – консалтингова компанія, 
що впроваджує комплексні рішення 
для бізнесу в сфері маркетингу та hr. 
Це поєднання є природним – ефективні 
рішення часто народжуються на 
перетині процесів та людей.

Маркетинговий відділ компанії 
структурує маркетингові процеси  
в бізнесах замовників та перетворює 
його з великої кількості хаотичних 
процесів на механізм, який отримує 
прибутки. Для своїх клієнтів  
«А Простір» розробляє маркетингову 
стратегію, створює сайти, розвиває 
соціальні мережі та інші digital-канали. 
Клієнтами «А Простір» є бізнеси, 
які вже мають сталу бізнес-модель, 
але потребують нових рішень чи 

впроваджують нові проекти.  
«А Простір» має експертизу у різних 
напрямках: від рітейлу до медичної 
сфери та будівельного бізнесу.

Рекрутинговий відділ компанії 
здійснює підбір спеціалістів найвищої 
кваліфікації, що робить бізнеси клієнтів 
сильнішими.

Місія «А Простір» – розвивати бізнеси 
клієнтів шляхом впровадження 
ефективних маркетингових та 
hr-рішень.  

На ринку Франківська команда 
«А Простір» бачить потенціал для 
розвитку і реалізації нових ідей великих 
масштабів.

Іnterest in export
Іnterest in investments
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Aland Comfort
Company 
Компанія

«Аланд Комфорт»

425-A, Yevhena Konovaltsia Str., 
Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, 
вул. Євгена Коновальця, 425-А

www.land-breeze.com

alandkomfort@gmail.com

+38 (095) 842-94-20

About company:

Aland Comfort is a company in Ivano-Frankivsk that creates 
odor and moisture absorbers from zeolite, the so-called 
miracle stone. Actually, the company Director Liubomyr 
Turchyn for a long time was engaged in the research of this 
stone’s properties, ways and spheres of its application. Since 
the Carpathian region is one of the richest mineral deposits in 
Ukraine, this was an important prerequisite for the creation of 
Aland Comfort. 

In 2016, the company appeared on the map of 
Ivano-Frankivsk producing the products that absorb 
moisture and unpleasant odors. Usually foreign 
manufacturers produce odor and moisture absorbers using 
activated carbon, but Aland Comfort launched  
the production, which is based on a natural basis. Actually,  
in the Ukrainian market, this niche is quite new, which gives 
the uniqueness to the Aland Comfort products. 

Today, these odor and moisture absorbers may be bought in 
one of the construction and household hypermarkets chain in 
Ukraine, and the company is ready to open new markets.

Про компанію:

«Аланд Комфорт» – це компанія 
в Івано-Франківську, що створює 
поглиначі запаху та вологи з цеоліту, 
так званого диво-каменю. Власне, 
директор компанії Любомир Турчин 
тривалий час займався дослідженням 
властивостей каменю, способами 
та сферами його застосування. 
Оскільки Карпатський регіон – одне 
з найбагатших родовищ корисних 
копалин в Україні, то це стало 
важливою передумовою створення 
«Аланд Комфорт». 

У 2016 році на мапі Івано-Франківська 
з’явилася компанія, що виготовляє 
продукцію, яка поглинає вологу та 

неприємні запахи. Зазвичай іноземні 
виробники виготовляють поглиначі 
запаху та вологи, застосовуючи 
активоване вугілля, натомість «Аланд 
Комфорт» запустила виробництво 
продукції, що базується на природній 
основі. Власне, на українському 
ринку ця ніша є достатньо новою, що 
робить продукцію «Аланд Комфорт» 
унікальною. 

Сьогодні ці поглиначі запаху та 
вологи можна придбати в одній з 
мереж будівельно-господарських 
гіпермаркетів в Україні, а компанія 
готова відкривати нові ринки збуту.

Іnterest in export
Іnterest in investments
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ANVI 
by Viktoriya Khomenets
Designer Clothes and Lingerie Studio
Студія дизайнерського одягу та білизни

«ANVI by Viktoriya Khomenets»

Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ

www.anvifashion.com

contact@anvifashion.com

+ 38 (095) 199-49-29

About company:

ANVI by Viktoriia Khomenets is Ukrainian brand of women’s 
clothing and handmade lingerie. The history of the company 
starts in 2011 in Ivano-Frankivsk from the creation by Viktoriia 
Khomenets of the atelier of evening and wedding dresses. After 
a busy trip to Los Angeles, the designer returned to Ukraine and 
launched a line of refined and luxury women’s underwear, 
the samples of which she developed in the United States.

Today ANVI produces spectacular and unique handmade 
dresses. In addition, the company also offers a collection of 
unique handmade underwear, which combines the passion and 
the harmony of colour, texture and style. Viktoriia is constantly 
working on product improvement, guided by current fashion 
trends and the needs of her customers. 

The brand is actively developing in the local and all-Ukrainian 
market. In addition, you can purchase ANVI by Viktoriia 
Khomenets products in showrooms in Chicago or order them 
online in any European country. Viktoriia creates ANVI clothing 
to bring confidence for every woman and the ability to express 
herself with elegance. 

Про компанію:

ANVI by Viktoriya Khomenets – 
український бренд жіночого одягу 
і білизни ручної роботи. Історія 
компанії почалася ще 2011 року в 
Івано-Франківську зі створення 
Вікторією Хоминець ательє вечірніх 
та весільних суконь. Після насиченої 
подорожі в Лос-Анджелес дизайнерка 
повернулася в Україну і запустила 
у виробництво лінію витонченої та 
вишуканої жіночої білизни, зразки якої 
розробила в США. 

Сьогодні ANVI виробляє ефектні та 
унікальні сукні ручної роботи. Окрім 
того, компанія також пропонує 
колекцію унікальної нижньої білизни 

ручної роботи, в якій поєднуються 
пристрасть і гармонія кольору, фактури 
та стилю. Вікторія постійно працює над 
вдосконаленням продукції, керуючись 
актуальними модними тенденціями та 
потребами своїх клієнтів. 

Бренд активно розвивається на 
локальному та українському ринку. 
Також продукцію ANVI by Viktoriya 
Khomenets можна придбати в шоу-
румах Чикаго або ж замовити онлайн  
у будь-якій європейській країні. Вікторія 
створює одяг ANVI, аби принести 
кожній жінці впевненість і можливість 
виражати себе з елегантністю. 

Іnterest in export
Іnterest in investments
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Any Robots
Studio for Manufacturing 
Robots Transformers Costumes
Студія з виготовлення костюмів 
роботів-трансформерів

«Any Robots»

229, Konovaltsia Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, Коновальця, 229

www.any-robots.com

Any.robots@gmail.com

+38 (095) 680-77-17

About company:

Any Robots is a studio for the production of costumes for 
robots-transformers, fantastic characters, superheroes and 
complex scenery for the movies, business and various circus 
shows and events in the field of technology and innovation. Any 
Robots is the first European factory of robot suits, located in 
Ivano-Frankivsk and the largest base of robots in Ukraine. 

Sometimes one can see the walking characters of  
the Transformers Universe on the streets of the city, in 
particular Bumblebee, Optimus Prime, Arcie and Ariel, Megatron 
and even Iron Man from Marvel comics. The company founder 
Pavlo Ohol was engaged in the creation of unique clothing, 
armour, complex decorative elements etc. for a long time. 
Together with his wife Anna, Pavlo studied engineering and 
dreamed of opening its own modern production in Ukraine. 
That is how in 2016 in Ivano-Frankivsk the Any Robots company 
appeared, which, in addition to production, develops related 
direction: organization and coordination of robot shows in 
Ivano-Frankivsk and other cities of Ukraine. 

Today, Any Robots products are sold not only in Ukraine, but 
also in more than 20 countries, and its owners are ready to 
implement the new projects in Ukrainian and on  
the international markets.

Про компанію:

«Any Robots» – студія з виробництва 
костюмів роботів-трансформерів, 
фантастичних персонажів, супергероїв 
та складних декорацій для кіно, бізнесу 
та різноманітних циркових шоу і подій у 
сфері технологій та інновацій.  
«Any Robots» є першою європейською 
фабрикою костюмів роботів,  
що розташована в Івано-Франківську, 
і найбільшою базою роботів в Україні. 

Іноді вулицями міста гуляють персонажі 
«Всесвіту «Трансформери», зокрема 
Бамблбі, Оптімус Прайм, Арсі та Аріель, 
Мегатрон і навіть Залізна Людина  
із коміксів «Марвел». Засновник 
компанії Павло Оголь тривалий час 
займався створенням історичного 

одягу, обладунків, складних 
декоративних елементів тощо. Разом 
з дружиною Анною Павло навчався 
на інженерії і мріяв відкрити власне 
сучасне виробництво в Україні. Саме 
так 2016 року в Івано-Франківську 
з’явилася компанія «Any Robots», яка, 
окрім виробництва, розвиває супутній 
напрям – організацію та координацію 
шоу роботів в Івано-Франківську та 
інших містах України. 

Сьогодні продукція «Any Robots» 
продається не тільки в Україні,  
а й у більш ніж 20 країнах світу,  
а її власники готові реалізовувати  
нові проекти на українському 
та міжнародних ринках.

Іnterest in export
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BaL’on
Creative Work-Shop
Творча майстерня

«БаЛьон»

Vdoma Store, 23, Hrushevskoho Str., 
Kolomyia city, Ivano-Frankivsk region
Івано-Франківська область, м. Коломия, 
вул. Грушевського, 23, магазин «Вдома»

olena1977ua@gmail.com

+38 (050) 993-19-34

www.facebook.com/LinenBL

About company:

BaL’on (Bright Linen) is a small artistic work-shop for the hand-
made embroidery on the linen cloth. The brand was founded 
by three girls from Kolomyia city, Ivano-Frankivsk region: Olena, 
Yaroslava, Uliana who embroider with their own hands, sew and 
develop textile models. 

The variety of patterns, colours, unique techniques, notably 
Ukrainian embroidery with no analogues in the world! What is 
interesting, BaL’on is, maybe, the only work-shop in Ukraine 
that today uses the hand-made embroidery in its textiles using 
ancient traditional techniques.  The company’s products are not 
grandmother’s chests or museum artefacts, they are stylish and 
modern linen products decorated with hand embroidery. 

The workshop also produces tablecloths, napkins, bedding, 
decorative pillows, rugs and more. The mistresses of  
the company are multi-winners of the competitions and active 
participants of many specialized exhibitions and festivals in 
Ukraine and abroad. BaL’on textiles are presented in the best 
shops of Kyiv, Odesa and these are a man-made and soulful 
mention of Ukraine for the foreign guests. BaL’on a brand that 
combines tradition and the present times. After all,  
the handmade embroidery in the interior is fashionable and 
modern again, according to the founders.

Про компанію:

«БаЛьон» (Барвистий Льон) – 
невеличка творча майстерня ручної 
вишивки на лляному полотні. Бренд  
заснували троє дівчат з м. Коломия 
Івано-Франківської області: Олена, 
Ярослава, Уляна, які власноруч 
вишивають, шиють та розробляють 
моделі текстилю. 

Різноманіття візерунків, кольорів, 
унікальних технік саме української 
вишивки не має аналогів у світі. 
Що цікаво, «БаЛьон» – чи не єдина 
майстерня в Україні, яка на сьогодні 
застосовує в своїх текстильних 
виробах ручну вишивку за допомогою 
стародавніх традиційних технік. 
Продукція компанії – не бабусина 
скриня чи музейні артефакти, це – 
стильні та сучасні лляні вироби, 
оздоблені ручною вишивкою. 

Майстерня також виготовляє 
скатертини, серветки, постільну 
білизну, декоративні подушки, 
килимки тощо. Майстрині компанії – 
неодноразові переможниці конкурсів 
майстерності та активні учасниці 
багатьох спеціалізованих виставок і 
фестивалів в Україні та за кордоном. 
Текстиль від «БаЛьону» представлений 
в кращих магазинах Києва, Одеси та 
є рукотворною і душевною згадкою 
про Україну для  іноземних гостей. 
«БаЛьон» – бренд, де поєднуються 
традиції та сьогодення, адже ручна 
вишивка в інтер’єрі, за словами 
засновниць, – це знову модно і сучасно!

Іnterest in export
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BAOBAB
Creative Work-shop
Творча майстерня

«БАОБАБ»

Bastion Gallery, 1, Fortechnyi lane,  
Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, провулок Фортечний, 1, 
Галерея «Бастіон»

www.baobab.if.ua

info@baobab.if.ua

+38 (097) 805-98-81 
+38 (066) 918-67-13

About company:

BAOBAB is a small cosy creative work-shop for the crafting 
items, which sells toys, pillows, decorative items souvenirs etc. 
At the work-shop, there is a store where the city residents may 
buy the jewellery, unique toys, figurines, decorative vases and 
wreaths, purses, handmade products and many other things 
that will help to create an atmosphere of cosiness and comfort 
at home. 

The idea of creating a creative work-shop arose quite 
spontaneously in 2013. In general, the history of the BAOBAB 
company starts with the manufacture and sale of jewellery at 
the fair for the City Day. Later, on the basis of the workshop,  
the store was opened with all the products created in  
the workshop. Another direction of the company today is to 
hold trainings for children and adults on the manufacture of 
jewellery, decorative items, pillows etc. 

For 6 years the BAOBAB work-shop has found many fans for 
its products and continues to delight customers with the new 
products that can also be ordered via the Internet in any corner 
of Ukraine. 

Про компанію:

«БАОБАБ» – невелика затишна 
творча майстерня крафтових речей, 
в якій продають іграшки, подушки, 
предмети декору, сувеніри тощо. 
При майстерні діє крамничка, в якій 
жителі міста можуть придбати собі 
прикраси, унікальні іграшки, статуетки, 
декоративні вази та віночки, гаманці, 
вироби ручної роботи та багато інших 
речей, які допоможуть створити вдома 
атмосферу затишку і комфорту. 

Ідея створення творчої майстерні 
виникла зовсім спонтанно 2013 року. 
Загалом історія компанії «БАОБАБ» 
почалася з виготовлення і продажу 

прикрас на ярмарку до Дня міста. 
Пізніше на базі майстерні відкрилась 
крамничка з усіма виробами, 
створеними в майстерні. Ще одним 
напрямом роботи компанії сьогодні є 
проведення майстер-класів для дітей 
та дорослих із виготовлення прикрас, 
предметів декору, подушок тощо. 

Впродовж 6 років роботи майстерня 
«БАОБАБ» знайшла чимало 
прихильників своєї продукції і 
продовжує тішити клієнтів новинками, 
які також можна замовити через 
інтернет у будь-який куточок України. 

Іnterest in export
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Bastion-SV
Forge
Кузня

«Бастіон-СВ»

52, Yunosti Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 52

www.bastion-sv.com

bastionsv@ukr.net

+38 (067) 671-19-93

About company:

Bastion-SV is a forge that opens to the world the beauty of 
the blacksmithing art of Ivano-Frankivsk region and Ukraine 
as a whole. The main activity of the work-shop is 
the production of forged products and metal structures using 
the modern technologies achievements in the field of forging, 
pressing, profiling. The work-shop is engaged in art forging 
for the exclusive decorative products for the houses and 
establishments of hotel and restaurant type. Their masters 
of the Bastion-SV company define this as the creation of 
exquisite and at the same time concise interior and exterior art 
forging, in particular the products made of non-ferrous metals. 

Bastion-SV team actively takes part in the festival of 
blacksmiths, which is traditionally held as a part of  
the celebration of Ivano-Frankivsk City Day, implements 
the variety of projects for interior and exterior design, 
manufactures metal structures, makes restoration work of 
metal products. 

The company is proud to be involved in the design and 
creation of the interior of many famous restaurants, bars and 
hotels in Ukraine and around the world, in particular Buddha 
Bar (New York), Porto (Kyiv), Bank Hotel (Lviv), Corassini (Ivano-
Frankivsk) and others. Nowadays, the masters of Bastion-SV 
company work in the Ukrainian market, carry out projects for 
the customers abroad and they are ready to open the new 
horizons.

Про компанію:

«Бастіон-СВ» – кузня, що відкриває 
світу красу ковальського мистецтва 
Івано-Франківського регіону і України 
загалом. Основний напрям діяльності 
майстерні – виготовлення кованих 
виробів та металоконструкцій із 
застосуванням досягнень сучасних 
технологій ковки, пресування, 
профілювання. Майстерня займається 
художньою ковкою ексклюзивних 
декоративних виробів для дому та 
закладів готельно-ресторанного типу. 
Свою місію майстри компанії «Бастіон-
СВ» вбачають у створенні вишуканих 
і водночас лаконічних предметів 
інтер’єру та екстер’єру художньої 
ковки, зокрема виробів з кольорових 
металів. 

Команда «Бастіон-СВ» активно бере 
участь у Святі ковалів, що традиційно 
проводиться в рамках святкування 
Дня міста Івано-Франківська, 
реалізовує найрізноманітніші проекти 
з оформлення інтер’єрів та екстер’єрів, 
виготовлення металоконструкцій, 
реставраційні роботи виробів з металу. 

Компанія пишається тим, що причетна 
до розроблення і створення інтер’єру 
багатьох відомих ресторанів, барів та 
готелів в Україні та світі, зокрема 
«Buddha Bar» (Нью-Йорк), «Porto» 
(Київ),  «Bank Hotel» (Львів), 
Corassini (Івано-Франківськ) тощо. 
Сьогодні  майстри компанії 
«Бастіон-СВ» працюють  
на українському ринку, здійснюють 
проекти замовників з інших країн 
та готові відкривати нові горизонти.
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Brendari
Graphic Design Studio
Студія графічного дизайну

«Brendari»

11, Trynitarska Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Тринітарська, 11

www.brendari.com

hello@brendari.com

+38 (067) 998-87-27

About company:

Brendari is a modern graphic design studio specializing in 
the creation of brands and visual identity systems (logos, 
packaging, presentation videos, etc.). 

The founders and current designers of the Studio Mykola 
Shkvarok and Yevhen Yefimenko have been working in 
the graphic design market since 2007. In 2015, the designers 
teamed up to create their own graphic design studio called 
Brendari. Both studio founders were united by 
the desire to expand the idea of graphic design and 
the scope of its use. Actually, it is this idea that gives to Mykola 
and Yevhen the inspiration and impetus to the development 
and implementation of the most complex tasks. 

The company offers strategy development, creative solutions 
and design to its customers. During this time, the company’s 
specialists have created more than 100 creative logos, signs 
and symbols for local businesses, national and international 
companies. The company presents its mission as creating 
a unique and the most recognizable style, because Brendari 
team produces not pictures, but high-quality and exclusive 
content.

Про компанію:

«Brendari» – сучасна студія графічного 
дизайну, що спеціалізується 
на створенні брендів та систем 
візуальної ідентичності (логотипи, 
упаковки, презентаційні відеоролики 
тощо). 

Засновники та чинні дизайнери студії 
Микола Шкварок та Євген Єфіменко 
працюють на ринку графічного дизайну 
з 2007 року. У 2015-му дизайнери 
об’єднались для створення власної 
студії графічного дизайну під назвою 
«Brendari». Обох засновників студії 
об’єднувало бажання розширити 
уявлення про графічний дизайн  та 
сфери його використання. Власне, 

саме ця ідея і дає Миколі та Євгену 
натхнення та стимул до розвитку 
і втілення найскладніших завдань. 

Своїм клієнтам компанія пропонує 
розроблення стратегії, креативні 
рішення та дизайн. За цей час 
спеціалісти компанії створили понад 
100 креативних логотипів, знаків 
та символів для локального бізнесу, 
всеукраїнських та міжнародних 
компаній. Свою місію компанія вбачає 
у створенні унікального і максимально 
впізнаваного стилю, адже команда 
«Brendari» продукує не картинки, 
а якісний та ексклюзивний контент.
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bvblogic
Innovative IT company 
Інноваційна IT-компанія

«bvblogic»

1, Shota Rustaveli Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Шота Руставелі, 1

www.bvblogic.com

sales@bvblogic.com

+38 (063) 545-94-87

About company:

bvblogic is a technological company with a passion for 
innovation that creates reliable and efficient IT products 
and solutions in the six key areas: agriculture, logistics 
and transportation, e-Commerce, eTickets, retail, FMCG, 
marketing and advertising.

bvblogic creates progressive software using revolutionary 
technologies and intelligent approaches of data science, 
artificial intelligence, machine learning and deep learning. 

The history of bvblogic starts in 2008 with a small team 
of developers and during this time the company has 
successfully implemented more than 800 projects in various 
technological fields and industries. Today, the company’s 
activities are focused on solving globally significant 
challenges thanks to the talents, standardized software 
development processes and modern technologies. 

bvblogic team believes that IT-technologies are a powerful 
tool to develop the other spheres of the human activity. 
Actually, this approach makes the company unique in 
the market.

Про компанію:

bvblogic – технологічна компанія із 
пристрастю до інновацій, що створює 
надійні та ефективні ІТ-продукти та 
рішення у шести ключових сферах: 
сільське господарство, логістика та 
транспорт, електронна комерція, 
eTickets, роздрібна торгівля, FMCG, 
маркетинг та реклама. 

bvblogic створює прогресивне 
програмне забезпечення з 
використанням революційних 
технологій та інтелектуальних підходів 
науки про дані, штучного інтелекту, 
машинного і глибинного навчання. 

Історія bvblogic почалася у 2008 році 
з малої команди розробників, і за цей 
час компанія успішно реалізувала 
понад 800 проектів у різноманітних 
технологічних сферах та галузях 
економіки. Сьогодні діяльність 
компанії спрямована на вирішення 
глобальних викликів завдяки 
талантам, стандартизованим 
процесам розроблення програмного 
забезпечення та сучасним технологіям. 

Команда bvblogic вірить, що 
IT-технології – потужний інструмент 
для розвитку інших сфер людської 
діяльності. Власне, такий підхід робить 
компанію унікальною на ринку.
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Cherepok
Ceramics Studio 
Студія кераміки

«Cherepok»

Kosiv city, Ivano-Frankivsk region
Івано-Франківська область, м. Косів

cherepok2008.kosiv@gmail.com

+38 (097) 904-38-26

About company:

Cherepok is a small family work-shop in the city of Kosiv, in 
Frankivsk region, producing applied tableware and decorative 
items made of clay. Mariana Makar and her husband got  
the idea to create her own brand from the feeling of peace and 
harmony that was brought by the work with clay and the desire 
to produce natural, but at the same time creative products to 
meet all the customers’ wishes. 

The pottery or decorative elements made of natural clay are 
environmentally friendly and safe in everyday use. All products 
of the Cherepok creative work-shop are made of natural 
clay in combination with natural elements: water, air and fire, 
which ensures their strength, uniformity of texture and colour 
saturation. 

Being created with love and warmth, the pottery allows you to 
turn an everyday lunch into a real celebration. And the ceramic 
vases, sills, lamps, sculptures, relief plastic in the skilful master 
hands become the unique interior items and create a sense of 
home cosiness and comfort. 

Про компанію:

«Cherepok» – невеличка сімейна 
майстерня в м. Косів, що на 
Франківщині, виготовляє ужитковий 
посуд та предмети декору з глини. 
Ідея створити власний бренд у 
Мар’яни Макар з її чоловіком виникла 
через відчуття спокою і гармонії, 
яке приносила робота з глиною та 
бажання виготовляти натуральну, але 
водночас креативну продукцію, аби 
задовольнити всі побажання клієнтів. 

Гончарний посуд чи елементи декору 
з природної глини є екологічними 
та безпечними у повсякденному 
використанні. Всі продукти творчої 

майстерні «Cherepok» виготовлені 
з натуральної глини у взаємодії із 
природними стихіями: водою, повітрям 
та вогнем, що забезпечує їх міцність, 
однорідність фактури і насиченість 
кольору. 

Створений з любов’ю і теплом глиняний 
посуд дозволяє перетворити буденний 
обід на справжнє свято, а керамічні 
вази, підвазонники, світильники, 
скульптури, рельєфна пластика 
в умілих руках майстра стають 
унікальними предметами інтер’єру 
і створюють відчуття домашнього 
затишку та комфорту. 
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CHERNIKOVA
Clothes Designer Studio 
Студія дизайнерського одягу

«CHERNIKOVA»

14, Viiskovykh Veteraniv Str., 
Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, 
вул. Військових Ветеранів, 14

www.chernikova.com.ua

luba.chernikova@gmail.com

+38 (097) 11-55-956

About company:

CHERNIKOVA is a designer clothes studio with the ethnic 
elements for those who want to create a complicated and 
original image. Liuba Chernikova founded her company in 2009 
in Ivano-Frankivsk. During this time more than 1 000 models of 
clothes for the fans of different styles, 22 collections of dresses, 
shirts, coats, corsets and more were created. CHERNIKOVA 
Clothes Designer Studio took part in more than 30 exhibitions 
in Ukraine, Europe, America, and Canada, 14 of which were 
personal. 

Today the CHERNIKOVA brand is associated with high quality 
and unique fabrics, a combination of modern and ethnic motifs, 
a rich palette of colours and textures. The designer is inspired 
by people, art, history, nature, colours and smells to create 
new and non-standard collections every time. In CHERNIKOVA 
clothes, all the objects and phenomena that Liuba sees around 
are recreated, as well as her perception and understanding of 
the world. The designer dreams that the clothes she creates are 
not just a beautiful cover for the body, but also the completion 
of the inner nature of the person who will wear this.

Про компанію:

«CHERNIKOVA» – студія 
дизайнерського одягу з елементами 
етніки для тих, хто хоче створити 
непростий та оригінальний образ. 
Свою компанію Люба Чернікова 
заснувала у 2009 році в Івано-
Франківську. За цей час було створено 
понад 1 000 моделей одягу для 
поціновувачів різних стилів, 22 колекції 
суконь, сорочок, пальт, керсетів 
тощо. Студія дизайнерського одягу 
«CHERNIKOVA»  взяла участь у понад 
30 виставках в Україні, Європі, Америці, 
Канаді, 14 з яких – персональні. 

Сьогодні бренд «CHERNIKOVA» 
асоціюється з якісними та унікальними 
тканинами, поєднанням сучасних та 
етнічних мотивів, багатою палітрою 
кольорів та фактур. На створення 
щоразу нових і нестандартних 
колекцій дизайнерку надихають люди, 
мистецтво, історія, природа, кольори та 
запахи. 

В одязі «CHERNIKOVA» відтворені всі 
предмети та явища, які Люба бачить 
навколо, а також її сприйняття  
та розуміння світу. Дизайнерка мріє, 
щоб одяг, який вона створює, був  
не просто красивим прикриттям тіла, 
а довершенням внутрішньої природи 
людини, яка його носитиме.
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Drogomir
Company for Cruises Organization  

Компанія з організації круїзів

«Дрогомир»

village Rakovets, Ivano-Frankivsk region
Івано-Франківська область, c. Раковець

www.dnistercruise.com

office5slviv@gmail.com

+38 (067) 256-36-06

hwww.facebook.com/DniesterCruise

About company:

Drogomir Company organizes cruises on one of the largest 
and the most beautiful canyons not only in Ukraine but also in 
Europe, this is Dnister one. Actually, the company has designed 
its own ship called Yurii, that is a unique shipbuilding project 
made for passages in shallow water. 

There are no analogues of the vessel not only in Ukraine, but 
also in the world. Ukrainian designers worked on the author’s 
project for about 4 years. It is designed specifically for the river 
travel; the 12-ton double-decked ship is 14 meters long and  
5.6 meters wide. Thanks to the paddle wheel, the vessel is able 
to run aground in 30 cm. 

In 2015, Drogomir company launched a tourist attraction, 
equipping the river port, ethnic restaurant and moored the ship 
on the banks of the Dnister in Rakovets village, Ivano-Frankivsk 
region. The cruise on the Dnister is the opportunity to relax, 
enjoy a variety of European cuisine, barbecue menu, specialties 
of the chef. On the upper deck there are sun loungers and  
a hammock, so that the guests of the ship feel comfortable and 
cosy, opening new horizons, getting acquainted with  
the culture, art, history and the nature of the region.

Про компанію:

Компанія «Дрогомир» організовує 
круїзи по одному із найбільших  
і найкрасивіших каньйонів не лише 
України, а й Європи – Дністровському. 
Власне, компанія сконструювала 
свій корабель «Юрій» – унікальний 
суднобудівний проект, зроблений для 
проходів по мілководдю. 

Аналогів судну немає не тільки 
в Україні, але й у світі. Над 
авторським проектом українські 
конструктори працювали близько 
4 років. Спроектований спеціально 
для річкових мандрівок 12-тонний 
двопалубний корабель має довжину 
14 метрів та ширину 5,6 метра. Завдяки 
гребному колесу судно здатне 
проходити мілину в 30 см. 

У 2015 році компанія «Дрогомир» 
запустила туристичну атракцію, 
обладнавши в с. Раковець Івано-
Франківської області річковий порт, 
етнічний ресторан та пришвартувавши 
корабель на березі Дністра. Круїз  
по Дністру – це можливість відпочити, 
скуштувати різноманітні страви 
європейської кухні, мангал-меню чи 
фірмові страви шеф-кухаря. На верхній 
палубі встановлено шезлонги та 
гамак, щоб гості корабля почувались 
комфортно і затишно, відкриваючи нові 
горизонти, ознайомлюючись  
з культурою, мистецтвом, історією  
та природою регіону.
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Faini Yabka
Project  
Проект

«Файні Ябка»

Obertyn urban type settlement, 
Ivano-Frankivsk region,
Івано-Франківська обл., смт Обертин

www.fineapple.org.ua

yabka_f@ukr.net

+38 (050) 433-35-15 
+38 (099) 035-64-92

About company:

Faini Yabka is a cooperative for the dried fruits production 
and sale and for the implementation of social projects. It was 
established in the village of Obertyn in Ivano-Frankivsk region 
in 2017. The company also produces the flour based on apple, 
pear, rose hips according to its own recipes and technologies 
and it is also engaged in the vegetables canning. 

The cooperative activity is carried out in three directions: 
purchasing from local residents of fruits, berries, vegetables, 
mushrooms, on the basis of which the cooperative produces 
its products, and based on this profit implements a variety of 
social projects aimed at the development of villages in  
the Carpathian region. 

Faini Yabka team annually holds the harvest holidays, 
festivals of the authentic wedding traditions of  
the area, carries out social projects to support low-income 
families, preschool and school institutions. The work of  
the cooperative is also aimed at creating new jobs, business 
development, which allows realizing its mission: to achieve 
region and country health and well-being. 

Про компанію:

«Файні Ябка» — кооператив з 
виробництва і продажу сухофруктів 
та реалізації соціальних проектів, 
створений в селищі Обертин Івано-
Франківської області в 2017 році. 
Також компанія виробляє борошно 
на основі яблука, груші, шипшини за 
власними рецептами та технологіями і 
займається консервацію овочів. 

Діяльність кооперативу здійснюється 
в таких напрямах: придбання у 
місцевих жителів фруктів, ягід, овочів, 
грибів, на основі яких виготовляє 
свою продукцію, а на виручені кошти 

реалізовує різноманітні соціальні 
проекти, спрямовані на розвиток сіл 
Прикарпаття. 

Команда «Файні Ябка» щороку 
проводить свята врожаю, фестивалі 
автентичних весільних традицій 
місцевості, здійснює соціальні проекти 
для підтримки малозабезпечених сімей, 
дошкільних і шкільних закладів тощо. 
Робота кооперативу спрямована також 
на створення нових робочих місць, 
розвиток підприємництва, що дозволяє 
втілювати його місію – досягнення 
здоров’я і добробуту регіону та країни. 
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Flores
Flower Work-Shop  
Квіткова майстерня

«Flores»

10, Pivnichnyi bulvar Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Північний бульвар, 10

www.flores.com.ua

Flores-if@ukr.net

+38 (095) 223-40-40 
+38 (068) 223-40-40 

About company:

Flores is a flower workshop in Ivano-Frankivsk, which creates 
the unique bouquets and floral arrangements in different 
styles and forms. The studio co-founders Zavada Iryna and 
Oksana Dutchak are sure that floristry is an art, and the florist 
is an artist who creates the original flower compositions with 
the professional ease, emphasizing the mood and emotions 
of that or the other event.

The work of the Flores work-shop is based on  
the mathematical calculations, philosophy, erudition, 
inspiration and creativity. Since 2016, the shop team creates 
a special aesthetic world with the help of flowers and other 
natural materials, embodying the ideas and wishes of their 
customers. 

The studio specializes in bouquets, complex floral 
arrangements and wedding decor. Company florists may 
easily and sophisticated decorate any space with flowers 
making it a masterpiece of floristry. That is why the Flores 
mission is to give happiness, love, warmth and joy, making 
popular and affordable the world standards of salon floristry 
and decor. 

Про компанію:

«Flores» – квіткова майстерня в Івано-
Франківську, що створює унікальні 
букети та флористичні композиції  
в різних стилях та формах. Засновниці 
студії Завада Ірина та Дутчак 
Оксана впевнені, що флористика – 
мистецтво, а флорист – художник, 
який з професійною легкістю створює 
оригінальні квіткові композиції, що 
підкреслюють настрій та емоції тієї  
чи іншої події. 

Робота майстрів «Flores» базується  
на математичних розрахунках, 
філософії, ерудиції, натхненні  
та творчості. З 2016 року команда 

майстерні за допомогою квітів та 
інших природних матеріалів творить 
особливий естетичний світ, втілюючи 
ідеї та побажання своїх клієнтів. 

Студія спеціалізується на букетах, 
складних квіткових композиціях та 
весільному декорі. Флористи компанії 
легко та вишукано прикрасять квітами 
будь-який простір, перетворивши його 
на шедевр флористики. Саме тому 
місія «Flores» – дарувати щастя, любов, 
тепло і радість, зробивши популярними 
і доступними світові стандарти 
салонної флористики і декору.
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Glass Fantasy
Workshop-Store   
Майстерня-крамниця

«Скляна фантазія» 

14, Volodymyra Velykoho Str., 
Ivano-Frankivsk city 
м. Івано-Франківськ, 
вул. Володимира Великого, 14

roxyartglass@gmail.com

+38 (050) 909-10-37

www.facebook.com/RoxyArtGlass

About company:

Glass Fantasy is the only studio-shop in Ivano-Frankivsk 
engaged in the manufacture of jewellery, interior items and 
decor made of glass in the technique of fusing (a kind of 
stained glass art). The work-shop products are created by 
sintering the glass in a furnace at a temperature above 800°C. 
Glass Fantasy range is very diverse: from women’s jewellery, 
accessories for men to the interior products. 

The Founder of the work-shop Roksoliana Pidhaietska says 
that one day she accidentally saw on the Internet the work of 
a glass master and lit up with the idea to do something like 
this on her own. The desire to create glassware with our own 
hands was stronger than the lack of skills and experience. 
Then, Roksolana’s passion grew into a desire to do it 
professionally. This is how the studio-store arose for  
the manufacture of glass products in the technique of fusing, 
which for almost 10 years successfully has created  
the decorative items, dishes, various decorations and 
accessories, embodying the most daring ideas of  
the customers. 

Today, Glass Fantasy distributes its products on the territory 
of Ukraine and gradually establishes the export process to 
the new markets. The company is ready to develop its export 
potential actively to please the customers from all over  
the world with the unique glass products. 

Про компанію:

«Скляна фантазія» – єдина в Івано-
Франківську крамниця-студія, що 
займається виготовленням прикрас,  
предметів інтер’єру та декору зі скла 
в техніці ф’юзинг (різновид вітражного 
мистецтва). Продукцію майстерні 
створюють методом спікання скла 
у печі за температури понад 800 °С. 
Асортимент «Скляної фантазії»  дуже 
різноманітний: від жіночих прикрас, 
аксесуарів для чоловіків до інтер’єрних 
виробів. 

Засновниця майстерні Роксоляна 
Підгаєцька розповідає, що одного разу 
випадково побачила в інтернеті роботи 
зі скла одного майстра і загорілась 
ідеєю самостійно зробити щось схоже. 
Бажання творити власними руками 

вироби зі скла виявилось сильнішим 
за відсутність вмінь та досвіду. Згодом 
захоплення Роксолани переросло  
у бажання займатися цим професійно. 
Так виникла крамниця-студія  
з виготовлення скляних виробів у 
техніці ф’юзинг, яка впродовж майже 
10 років успішно створює предмети 
декору, посуд, різноманітні прикраси  
та аксесуари, втілюючи найсміливіші 
ідеї клієнтів. 

Сьогодні «Скляна фантазія» поширює 
свою продукцію по території України і 
потроху налагоджує процес експорту 
на нові ринки. Компанія готова активно 
розвивати свій експортний потенціал 
аби тішити унікальними виробами  
зі скла клієнтів з усього світу. 
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Gogodzy
Ceramic Souvenirs and 
Dishes Studio   
Студія керамічних сувенірів та посуду

«ҐОҐОДЗИ»  

14 a, Hriunvaldska Str., 
Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, 
вул. Грюнвальдська, 14 а

www.gogodzy.com.ua

gogodzif@gmail.com

+38 (068) 044-51-41

About company:

GOGODZY is a workshop-store, which is engaged in 
the manufacture and sale of the ceramic souvenirs and dishes, 
as well as conducting workshops on ceramics in Ivano-
Frankivsk. The idea to create a small family ceramic workshop 
originated from its Founder – Olena Hridina and her husband 
back in 2011. Even then, they set themselves the goal of revival, 
preservation and promotion of the environmentally friendly 
dishes, created according to ancient techniques of 
the Carpathian masters. Over the time, the range of clay 
products has expanded significantly. 

Today, GOGODZY is a brand that, in addition to dishes made 
of clay, produces a variety of souvenirs, accessories and 
decorative elements. At the same time, all the ceramic products 
of GOGODZY meet three important criteria: practicality, 
environmental friendliness, and ethnicity.  The dishes created 
in the workshop are special, original dishes, accessories and 
interior items that will become an integral part of home comfort 
and pleasant atmosphere.

Про компанію:

«ҐОҐОДЗИ» – майстерня-крамниця, 
що займається виготовленням та 
продажем керамічних сувенірів  
і посуду, а також проведенням 
майстер-класів з кераміки в Івано-
Франківську. Ідея створення невеликої 
сімейної керамічної майстерні виникла 
в її засновниці Олени Грідіної разом  
з чоловіком ще 2011 року. Ще тоді вони 
поставили собі за мету відродження, 
збереження і популяризацію 
екологічно чистого глиняного посуду, 
створеного за старовинними техніками 
прикарпатських майстрів. Згодом 
асортимент глиняних виробів помітно 
розширився. 

Сьогодні «ҐОҐОДЗИ» – це бренд, 
що, окрім посуду з глини, виготовляє 
різноманітні сувеніри, аксесуари 
та елементи декору. Водночас, уся 
керамічна продукція «ҐОҐОДЗИ» 
відповідає трьом важливим критеріям: 
практичність, екологічність, етнічність.  
Глиняні вироби, створені в майстерні, – 
це особливий, оригінальний посуд, 
аксесуари та предмети інтер’єру, 
які стануть невід’ємною частиною 
домашнього затишку та приємної 
атмосфери.
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Group of Companies

BBM
Група компаній 

ББМ

10, 8th Bereznia Str., Dolyna city, 
Ivano-Frankivsk region
Івано-Франківська обл., м. Долина, 
вул. 8-го Березня 10

volodymyr.petriv@yahoo.com

+38 (099) 322-52-33

About company:

Group of Companies BBM offers a new product for  
the Ukrainian market: this is autonomous, non-volatile, 
smart, mobile eco-house that may be used as a housing with 
accommodation on the own/leased land plot as a guest/
hotel room, in the country, near natural reservoirs, in the 
mountains etc. Actually, it is a compact mobile house with 
all amenities, furniture, appliances and available generating 
and accumulating power supply systems, which can be 
transferred to any place comfortable for life with the help of 
special vehicles. 

Company co-founder – Petriv Volodymyr has several 
interesting and innovative ideas in the application of such 
buildings, which are fully manufactured in the factory 
conditions as the prefabricates with delivery service to 
the customer’s address. Volodymyr aspires to create an 
autonomous non-volatile house, made of environmentally 
friendly materials containing zero or low carbon content. 
Their production process has a low emission of the harmful 
substances into environment and involves reducing  
the impact on the environment during its operation. As  
a result, the house will be made out of the environmentally 
friendly materials of the Carpathian region (wood, straw, 
reeds, clay, lime, etc.) with the use of modern hi-tech 
technologies, in particular 3D printing and smart home 
systems and complemented by Boykos traditions and local 
flair. 

Про компанію:

Група компаній ББМ пропонує новий 
для українського ринку продукт – 
автономний, енергонезалежний, 
розумний, мобільний еко-будинок,  
що може використовуватись  
як житло із розміщенням на власній/
орендованій земельній ділянці  
як гостьовий/готельний номер,  
на дачі, поблизу природних водойм,  
в гірській місцевості тощо. Власне, це 
компактна мобільна домівка з усіма 
зручностями, меблями, побутовою 

технікою і наявними генеруючими 
та акумулюючими системами 
енергозабезпечення, яку можна 
перевезти в будь-яке комфортне 
для життя місце за допомогою 
спецтранспорту. 

Співзасновник компанії Петрів 
Володимир має декілька цікавих  
та інноваційних ідей у застосуванні 
таких будівель, що повністю 
виготовлятимуться в заводських 
умовах як пре-фабрикати із послугою 
доставки на адресу замовника. 
Володимир прагне створити 
автономний енергонезалежний 
будинок, зроблений з екологічно чистих 
матеріалів, що містять нульовий або 
низький карбоновий (вуглецевий) 
слід. Процес їх виготовлення має 
незначну емісію шкідливих  речовин 
у довкілля і передбачає зменшення 
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At the moment, the concept is at the phase of sketching 
and designing. However, the company already has the first 
customer-partner who wants to implement together  
the project of an autonomous non-volatile house for 
showroom-office and create an interior using the green 
technologies. The team has many revolutionary ideas 
and innovative energy-efficient solutions not only in the 
construction sector.

впливу на екологію в процесі його 
експлуатації. В результаті будинок буде 
створений з матеріалів екологічно 
чистого Карпатського регіону 
(деревина, солома, очерет, глина, 
вапно тощо) з використанням сучасних 
hi-tech технологій, зокрема 3D-друку 
та системи розумного будинку, і 
доповнений бойківськими традиціями 
та місцевим колоритом. 

Наразі концепція перебуває на стадії 
створення ескізу та проектування. 
Проте компанія вже має першого 
замовника-партнера, який хоче спільно 
реалізувати проект автономного 
енергонезалежного будинку під офіс-
шоурум та створити інтер’єр  
з використанням зелених технологій.  
У команди є багато революційних ідей 
та інноваційних енергоефективних 
рішень не тільки в сфері будівництва.
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Gushka
Woolen Products Shop   
Майстерня вовняних виробів

«Gushka»

82A, Nezalezhnosti Str., Kosiv city, 
Ivano-Frankivsk region
Івано-Франківська обл.,
м. Косів, вул. Незалежності 82 а

www.gushka.com.ua

gushka.wool@gmail.com

+38 (097) 944-03-92 

About company:

Gushka is a small company in the Carpathian mountains that 
is engaged in the manufacture of handmade wool products 
or, as the masters say: «We create a heat for the house».  
Gushka products include strips, bedside carpets, bedspreads 
made in flexible, key-like and combined techniques. Created 
in 2017, the brand had a clear goal: to preserve the Carpathian 
secrets inherited from those who have worked for a few 
generations at the loom, to reflect them in the modern design 
of the woollen products, as well as to create a social effect 
for the population. 

The idea to create the company was to connect the history 
of the past and the present. Gushka products are created in 
such a way that people who bought them may enjoy 
the natural woollen fabrics. Thanks to the textile 
pre-technology and being fully natural, the products have 
heavy-duty structure. If these are properly cared for, they still 
will be excellent for the next generation. 

Gushka team believes that wool carpets and blankets should 
not only be practical, but also make people happy and 
inspired. The company motto is «With Gushka you will be in 
warm. And those who are in warm, they are in love».

Про компанію:

«Gushka» — маленька компанія 
в карпатських горах, що займається 
виготовленням виробів з вовни ручної 
роботи або, як стверджують майстри: 
«Ми створюємо тепло для дому». 
Продукція «Gushka» – це доріжки, 
приліжкові килими, ліжники, виконані 
у гнучкій, ключкованій та комбінованій 
техніках. Створений у 2017 році бренд 
мав чітку мету — зберегти карпатські 
таємниці, отримані в спадок від тих, 
хто не одне покоління працював за 
верстатом,  зобразити їх у сучасному 
дизайні вовняних виробів, а також 
створити соціальний ефект  
для населення. 

Ідея створення компанії полягала 
в тому, аби поєднати історію минулого 
та сьогодення. Вироби «Gushka» 
створюються так, щоб люди, які їх 
придбали, могли насолоджувалися 
натуральними вовняними тканинами.  
Завдяки пратехнікам ткання 
та цілковитій натуральності, вироби 
мають надміцну структуру. Якщо 
правильно доглядати за ними, вони 
збережуться в чудовому вигляді 
для наступного покоління.

Команда «Gushka» вірить, що вовняні 
килими та ковдри повинні бути не лише 
практичними, але й робити людей 
щасливими та натхненними. Девіз 
компанії є таким: «З Ґушкою ви будете 
в теплі. А хто в теплі — той в любові».

Іnterest in export
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Hutsul Land
Ethno-Park   
Етно-парк

«Гуцул ленд»

Bukovel, Polianytsia village, 
Ivano-Frankivsk region
ГК «Буковель», с. Поляниця, 
Івано-Франківська обл. 

+38 (050) 387-67-27

www.facebook.com/hutsulland

About company:

Hutsul Land Ethno-Park Skansen (ethnographic complex 
under the open sky), which demonstrates the fascinating 
history of life and everyday activities of the mountaineers of 
the Ukrainian Carpathians: Hutsuls, Boykos and Lemkos. On 
the ethno park territory, there are unique monuments of folk 
wooden architecture of the XIX - beginning of XX centuries, 
disassembled and transported from the most remote mountain 
corners of the Ukrainian Carpathians. Century-old wooden 
houses, reproduced together with the interiors, household 
items and works of folk art create a unique atmosphere of that 
time. 

On the territory of Hutsul Land, there is a Chest gallery and 
a Carpathian Cinema Club with a continuous screening of 
the best films created in the Carpathians. On the basis of 
ethno-park there is a petting zoo, where exotic, domestic 
and wild animals live in the natural conditions. 

In addition, Hutsul Land is a creative space, a zone of original 
and informative workshops. The visitors of the ethnographic 
complex may try to grind flour out of wheat, weave a strip on 
a loom, and learn how to cook cheese in a cheese factory or 
even take part in the theatrical action of the Hutsul wedding. 
The main purpose of the ethno-park is to update and preserve 
the unique culture, life and traditions of the Ukrainian 
Carpathians.

Про компанію:

Етно-парк «Гуцул Ленд» – це скансен 
(етнографічний комплекс просто неба), 
що демонструє захоплюючу історію 
життя та побуту горян українських 
Карпат: гуцулів, бойків та лемків. 
На території етно-парку розміщені 
унікальні пам’ятки народної дерев’яної 
архітектури ХІХ – поч. ХХ ст., розібрані 
та перевезені з найвіддаленіших 
гірських куточків Українських Карпат. 
Столітні дерев’яні будинки, відтворені 
разом з інтер’єрами, побутовими 
речами та творами народного 
мистецтва, створюють неповторну 
атмосферу того часу. 

На території «Гуцул Ленду» 
діє  галерея «Скриня» та Клуб 
карпатського кіно із безперервним 

показом кращих фільмів, створених 
у Карпатах. На базі етно-парку 
функціонує контактний зоопарк,  
де в природних умовах живуть 
екзотичні, свійські та дикі тварини. 

Окрім того, «Гуцул Ленд» – креативний 
простір, зона творчих майстерень 
та пізнавальних майстер-класів. 
Відвідувачі етнографічного комплексу 
можуть спробувати змолоти борошна 
з пшениці, виткати доріжку на 
ткацькому верстаті, навчитися готувати 
сир у сироварні чи навіть взяти участь 
у театралізованому дійстві 
гуцульського весілля. Основна мета 
етно-парку – актуалізувати та берегти 
унікальну культуру, побут і традиції 
українських Карпат.
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InstaKids
Children’s Photo Studio
Дитяча фотостудія

«InstaKids»

318K, Ye. Konovaltsia Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 318 К

andriypyasta@ukr.net

+38 (099) 088-97-39

www.facebook.com/instakidsphotos

About company:

InstaKids is the first professional children’s photo studio 
in Ivano-Frankivsk and the Subcarpathia, fully focused on 
children and family photography. InstaKids space is equipped 
with all the necessary amenities for the children of all ages; 
in particular, there is a changing table, diapers, eco-friendly 
products for the room cleaning etc. 

In addition to creating a comfortable environment, Piasta 
Andii, the studio owner and photographer has paid 
the considerable attention to the development of a stylish 
interior that meets the modern trends in photography. 
Interestingly, photo studios often host various training 
courses in modeling for children, and more. Today, children’s 
and family photo shoots are one of the popular trends in  
the art of photography. That is why, having monitored  
the regional market, Andrii did not found a specialized photo 
studio with an appropriate for babies shooting conditions. 
This is how the InstaKids point was created on the Ivano-
Frankivsk map. 

More than two years have passed since the studio opening 
and now the successful activity of InstaKids inspires Andrii to 
develop further. The founder considers creating a franchise 
as one of the possible ways to grow the studio. 

Про компанію:

«InstaKids» – перша професійна дитяча 
фотостудія в Івано-Франківську та  
на Прикарпатті, повністю орієнтована 
на дитячу та сімейну фотозйомку. 
Простір «InstaKids» обладнаний усіма 
необхідними зручностями для дітей 
різного віку, зокрема тут розміщений 
пеленальний столик, пеленки,  
еко-засоби для чистоти приміщення 
тощо. 

Окрім створення комфортного 
середовища, власник та фотограф 
студії П‘яста Андрій значну увагу 
приділив розробленню стильного 
інтер‘єру, який відповідає сучасним 
трендам фотографії. Що цікаво, на 
базі фотостудії часто відбуваються 

різноманітні навчальні курси, тренінги, 
курси моделінгу для дітей тощо. 
Сьогодні дитячі та сімейні фотосесії – 
один із популярних трендів у мистецтві 
фотографії. Саме тому, промоніторивши 
регіональний ринок, Андрій не 
знайшов спеціалізованої фотостудії 
з відповідними для зйомки немовлят 
умовами. Так на карті 
Івано-Франківська з’явилася  
точка «InstaKids». 

З моменту відкриття студії минуло 
понад два роки і зараз успішна 
діяльність «InstaKids» надихає Андрія 
розвиватися далі. Одним із можливих 
шляхів росту студії засновник вбачає  
у створенні франшизи. 
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Intelkom
Manufacturing Company for 
Children’s Toys     
Компанія-виробник 
дитячих іграшок

«Інтелком»

About company:

Intelkom is the company founded in 1995 in Ivano-Frankivsk 
and it is presented in the market with the TechnoK trademark; 
it produces the most various toys: from board games to 
the children’s transport. 

Intelkom team works to produce safe, easy to understand and 
at the same time interesting toys. The company’s products 
develop a spatial attention to the associative thinking of 
the kids. At the same time, the toys contribute to the desire to 
spend more time outdoors and lead an active lifestyle since 
the childhood. 

Today Intelkom is one of the most computerized and 
technologically equipped enterprises in Ivano-Frankivsk. 
Using the most modern technologies in the toys production, 
the company also contributes to saving energy resources and 
environmental improvements. Intelkom has implemented 
an energy efficiency program by installing the solar panels 
on the roofs of its production buildings. The company uses 
high-tech equipment and develops the new production 
technologies to keep up with the times, realizing its mission: 
the embodiment of the children’s dream of the perfect toy in 
metal and plastic. 

Про компанію:

«Інтелком» – компанія, заснована 
1995 року в Івано-Франківську 
і представлена на ринку торговельною 
маркою «ТехноК», що виготовляє 
найрізноманітніші іграшки: 
від настільних ігор до дитячого 
транспорту. 

Команда «Інтелком» працює для того, 
щоб виготовляти безпечні, прості 
для розуміння та водночас цікаві 
іграшки. Продукція компанії розвиває 
просторову уяву та асоціативне 
мислення малюків. Водночас іграшки 
сприяють бажанню проводити більше 
часу на свіжому повітрі та вести 
активний спосіб життя з дитинства.

Сьогодні «Інтелком» є одним 
із найбільш комп’ютеризованих 
і технологічно оснащених підприємств 
в Івано-Франківську. Використовуючи 
найсучасніші технології у виробництві 
іграшок, підприємство також 
робить свій внесок у збереження 
енергоресурсів та покращення 
екології. «Інтелком» впровадив 
програму енергоефективності, 
встановивши на даху своїх виробничих 
корпусів сонячні панелі. Компанія 
використовує високотехнологічне 
обладнання та освоює нові технології 
виробництва, щоб іти в ногу з часом, 
реалізовуючи свою місію – втілення  
в металі та пластику дитячої мрії 
про ідеальну іграшку. 

Іnterest in export
Іnterest in investments

7a, Mykytynetska Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Микитинецька, 7а

www.technoktoys.com

office@intelkom.net.ua

+38 (0342) 50-35-85 
+38 (0342) 55-94-83

+38 (0342) 55-96-04 
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Iryna Osadchuk
Creative Work-Shop    
Творча майстерня

Ірини Осадчук

office 402, 227, Vovchynetska Str., 
Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, 
вул. Вовчинецька, 227, оф. 402

Svitlja4ok25@gmail.com

+38 (098) 979-55-45

@irinascrap_inspirationhands

About company:

Iryna Osadchuk Creative Work-Shop produces notebooks and 
gliders, albums and piggy banks for babies. Iryna creates her 
products in the scrapbooking technique. 

The founder got the idea to do something like this with her own 
hands a few years ago. One day Iryna received a handmade 
scrapbooking notebook for her birthday, in which she wrote 
down her ideas and dreams. Actually, Iryna wrote down there 
her plan to create beautiful things made in this technique, which 
will store the thoughts, photos and other memorabilia about 
important events for future generations. And a year later Ivano-
Frankivsk got a handmade scrapbooking work-shop by Iryna. 

During the activity of the work-shop, Iryna has created a huge 
number of notebooks, postcards, piggy banks, albums that 
beautifully store the memories and pleasant moments of  
the customers life. Today Iryna Osadchuk’s Creative Work-Shop 
cooperates with several decor studios in Ivano-Frankivsk; it sells 
its products in the neighbouring regions and fulfils customers’ 
orders from abroad. Iryna likes the fact that she creates  
the new and original things with her own hands every time, 
giving people the joy and sincere emotions. 

Про компанію:

Творча майстерня Ірини Осадчук 
виготовляє записники та планери, 
альбоми і скарбнички для немовлят. 
Ірина створює свою продукцію у техніці 
скрапбукінг. 

Ідея робити щось схоже своїми руками 
з’явилася в засновниці  ще кілька 
років тому. Якось Ірина отримала 
на свій день народження записник 
ручної роботи у техніці скрапбукінг, 
в якому записувала свої ідеї та мрії. 
Власне, туди Ірина записала свій задум 
створювати красиві речі, виконані в 
цій техніці, які зберігатимуть думки, 
фотографії та інші пам’ятні речі про 
важливі події для майбутніх поколінь. 
І вже через рік в Івано-Франківську 
з’явилася майстерня скрапбукінг-
виробів ручної роботи Ірини. 

За час діяльності майстерні Ірина 
створила величезну кількість 
записників, листівок, скарбничок, 
альбомів, які красиво зберігають 
спогади та найприємніші моменти 
життя клієнтів. Сьогодні Творча 
майстерня Ірини Осадчук співпрацює 
з кількома студіями декору в Івано-
Франківську, продає свою продукцію 
в сусідніх регіонах та виконує 
замовлення клієнтів з-за кордону. Ірині 
подобається те, що вона своїми руками 
творить щоразу нові та оригінальні речі, 
даруючи людям радість і щирі емоції. 
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Iryna Zinchenko
Studio   
Студія

Ірини Зінченко

Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ

zinchenko.designer.i@gmail.com

+38 (050) 960-53-96

www.facebook.com/ 
Ательє-студія-Ірини-Зінченко- 
2086182208362982

@zinchenko_designer

About company:

Iryna Zinchenko Studio is a company of unique designer clothes 
in Ivano-Frankivsk. The founder of the studio started to create 
clothes almost 20 years ago. At first, this was a wedding and 
evening dresses, and today Iryna creates the suits, skirts, 
trousers, children’s and casual clothes, accessories etc. With 
each client, Iryna thinks over the individual design, as accurately 
as possible choosing the colour, texture and style of the future 
element of the wardrobe. 

During her work on the creation of exclusive and brave images, 
Iryna has implemented many complex and interesting ideas 
and projects in the field of fashion. Iryna Zinchenko’s designer 
clothes are often shown at fashion shows of the local modelling 
agencies. Designer’s dresses are popular not only in 
the Ukrainian fashion industry market. Iryna has implemented 
several ideas for customers from the other countries. In fact, 
the love to her work and the delight of customers inspires 
the designer to throw new challenges and continue to embody 
the ideas of the most unexpected images. 

Про компанію:

Студія Ірини Зінченко – ательє 
унікального дизайнерського одягу 
в Івано-Франківську. Засновниця ательє 
почала займатися створенням одягу 
майже 20 років тому. Спочатку це були 
весільні та вечірні сукні, а сьогодні 
Ірина створює костюми, спідниці, 
штани, дитячий та повсякденний одяг, 
аксесуари тощо. З кожним клієнтом 
Ірина продумує індивідуальний дизайн, 
максимально точно підбираючи колір, 
фактуру і стиль майбутнього елемента 
гардеробу. 

За час своєї роботи над створенням 
ексклюзивних та сміливих образів Ірина 
реалізувала безліч складних 
та цікавих ідей і проектів у сфері моди. 
Дизайнерський одяг Ірини Зінченко 
часто демонструється на модних 
показах місцевих модельних агентств. 
Сукні дизайнерки популярні не тільки 
на українському ринку фешн-індустрії. 
Ірина реалізовувала декілька ідей для 
замовників з інших країн. Власне, любов 
до своєї роботи та захват клієнтів 
надихає дизайнерку кидати собі нові 
виклики та продовжувати втілювати 
ідеї найнесподіваніших образів.
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KOMEX
Design Studio   
Дизайн-студія

«КОМЕКС»

26 a, Ivasiuka Str., Ivano-Frankivsk city
Івано-Франківськ, вул. Івасюка, 26 а

www.komeks.ua

komeks.office@ukr.net

+38 (097) 600-13-55 
+38 (066) 677-04-16

About company:

KOMEX is the Ukrainian design and interior studio that makes 
furniture for home (living rooms, bedrooms, kitchens, dressing 
rooms) and office spaces; it was founded in Ivano-Frankivsk 
on 1994. During its operation, the company has gained 
many years of experience in the design and manufacture of 
individual orders that bring beauty and comfort to  
the customers’ homes. Using non-standard approaches and 
modern design solutions, the KOMEX company creates  
a comfortable space to live and work. 

The environment in which a person occurs influence his/
her significantly. KOMEX team is convinced that a particular 
space should set a person with a certain mood: to promote 
rest, inspire to work, stimulate thinking or relax. That is why 
the main goal of the company is to help customers to create 
the perfect environment for life, work and leisure, guided by 
the modern trends in design and the latest technology, as 
well as creativity and the ability to harmoniously combine  
the contrasting things. 

KOMEX Studio is a family business that arose from the all 
family members love to the beautiful things and embodies 
this idea in its work.

Про компанію:

«КОМЕКС» – українська студія дизайну 
та інтер’єру, що виготовляє меблі 
для дому (вітальні, спальні, кухні, 
гардеробні) та офісних приміщень, 
створена в Івано-Франківську 
1994 року. За час свого існування 
компанія здобула багаторічний досвід 
у проектуванні та виготовленні 
індивідуальних замовлень, що 
приносять красу та затишок у домівки 
клієнтів. Використовуючи нестандартні 
підходи та сучасні дизайнерські 
рішення, компанія «Комекс» створює 
комфортний простір для життя  
та роботи. 

Середовище, в якому перебуває 
людина, має на неї значний вплив. 

Команда «Комекс» переконана, що той 
чи інший простір  повинен задавати 
людині певний настрій: сприяти 
відпочинку, надихати на роботу, 
стимулювати для мислення або ж – 
розслабляти. Саме тому основною 
метою компанії є допомагати клієнтам 
створювати ідеальне середовище для 
життя, роботи і відпочинку, керуючись 
сучасними тенденціями  
у дизайні та новітніми технологіями, 
а також творчим підходом та вмінням 
гармонійно поєднувати контрастні речі. 

Студія «КОМЕКС» – сімейний бізнес, 
який виник з любові усіх членів родини 
до красивих речей і втілює цю ідею  
у своїй роботі.

Іnterest in export
Іnterest in investments

54 55



Koruna
Ethno-Hotel     
Етно-готель

«Коруна» 

660, Pihy area, Tatariv village, 
Yaremche district, Ivano-Frankivsk region
Івано-Франківська область, 
Яремчанський район, с. Татарів, 
урочище Піги, 660

www.koruna.ua

koruna.booking@gmail.com

+38 (067) 442-60-00

About company:

Koruna is a resort-hotel, located near the ski lifts and tourist 
routes of the picturesque Carpathians with a perfectly 
inscribed in the interior Huzul flavour. In 2018, Koruna 
received the «Best Ethno-Hotel» award in Eastern Europe 
according to the International Hospitality Awards.  
The infrastructure of the complex is well developed and 
includes a restaurant, bar, club, mini-football field, tennis 
courts, billiards, mini-farm. On the territory, there is also  
a swimming pool, sauna, playground, and children’s room. 

However, Koruna is not only a modern complex, but also 
an interesting ethnographic attraction. Its peculiarity is 
transferred and restored Huzul houses of the early twentieth 
century, which are the part of the room fund. One of  
the hotel building is the original Huzul hut, built in 1902 in  
the mountain village of Vorokhta. Now there is a restaurant, 
which is included in the TOP 100 locations of Ukraine 
according to the HB magazine. There is also a Huzul Life 
Museum, where you can see the towels, dishes, loom, and 
baby cradle – everything as it was in the last century. 

In the Central room of the hotel complex, there is an 
art space of Zenko Foundation modern art. The gallery 
exhibits contemporary Ukrainian art: paintings, sculptures, 
installations and video art of the famous artists of Ukraine. 

Ionized air, beautiful scenery, environmentally friendly 
products from its own mini-farm, authentic Huzul houses, 
delicious Carpathian cuisine provide a lot of positive emotions 
to each guest.

Про компанію:

«Коруна» – курорт-готель, 
розташований поблизу лижних 
підйомників і туристичних маршрутів 
мальовничих Карпат з чудово вписаним 
в інтер’єр гуцульським колоритом. 
У 2018-му році «Коруна» отримала 
нагороду «Кращий етно-готель»  
у Східній Європі за версією Internation-
al Hospitality Awards. Інфраструктура 
комплексу добре розвинута і включає 
ресторан, бар, клуб, поле для міні-
футболу, тенісні корти, більярд, міні-
ферму. На території також є басейн, 
сауна, дитячий майданчик, дитяча 
кімната тощо. 

Проте «Коруна» – не лише сучасний 
відпочинковий комплекс, а й цікава 
етнографічна пам’ятка. ЇЇ особливістю 
є перенесені та відреставровані 
гуцульські хати початку ХХ ст., в яких 
розташована частина номерного 
фонду. Одна із споруд готелю – 

оригінальна гуцульська хата, збудована 
1902 року у гірському селі Ворохта. 
Зараз тут ресторан, який входить  
у ТОП-100 закладів України за версією 
журналу «НВ». Також тут розміщено 
музей гуцульського побуту, де можна 
побачити рушники, посуд, ткацький 
верстат, дитячу колиску – усе, як було 
минулого століття. 

У центральному приміщенні готельного 
комплексу розташовано арт-простір 
сучасного мистецтва Zenko Foundation. 
У галереї демонструють експозиції 
сучасного українського мистецтва: 
живопис, скульптура, інсталяції та 
відео-арт відомих художників України. 

Іонізоване повітря, неперевершені 
краєвиди, екологічно чисті продукти 
з власної міні-ферми, автентичні 
гуцульські будинки, смачна карпатська 
кухня забезпечують позитивні емоції 
кожному гостю.
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MAC Initiative     
«Ініціатива ЦСМ»

7, Pylypa Orlyka Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Пилипа Орлика, 7

www.csm.if.ua

csm.if.ua@gmail.com

+38 (099) 091-50-05

Іnterest in export
Іnterest in investments

About company:

MAC Initiative NGO (Modern Art Center) is engaged in 
exhibitions and festivals of the contemporary art, gallery and 
lecture activities in Ivano-Frankivsk. MAC Initiative NGO is 
the successor of the S’object, Marginesa galleries and Ivano-
Frankivsk Center for Contemporary Art municipal institution, 
which has successfully worked as a municipal institution from 
2013 to 2016. During this time, an archive of artists and events 
was created, as well as the collection of artifacts of artists 
that cooperated with MAC. At the end of 2018, 
«The First Case. Independent Art of Ivano-Frankivsk» album 
was issued, where the history of the contemporary art in 
the city was structured. 

MAC Initiative NGO promotes the urban culture development 
and popularization of the contemporary art in the city, in 
the region and in the country. As noted by one of  
the organization founders, Anatolii Zvizhynskii – fine art 
expert, organization could be joined by everyone, who has  
the proposals to develop contemporary art in Ivano-
Frankivsk, able to support financially and ideologically 
the artistic process in the city, and who is willing to join 
the activities that are carried out by the organization, 
namely the organization of contemporary art exhibitions, 
educational programs, competitions, workshops, festivals, 
symposiums, conferences; archive and database of artists of 
the contemporary art in Ivano-Frankivsk; library literature and 
periodicals, movies about artists; art consulting, formation of 
private and corporate collections, expert evaluation of works 
of art; art history and critical review.

Про компанію:

ГО «Ініціатива ЦСМ» (Центр сучасного 
мистецтва) займається проведенням 
виставок та фестивалів сучасного 
мистецтва, галерейною та лекційною 
діяльністю в Івано-Франківську.  
ГО «Ініціатива ЦСМ» є 
правонаступником галерей «S’Об’єкт», 
«Маргінеси» та комунального 
закладу «Івано-Франківський Центр 
сучасного мистецтва», який успішно 
працював як муніципальна інституція 
з 2013-го по 2016 роки. За цей час 
було створено архів художників та 
подій, а також сформовано колекцію 
артефактів митців, з якими працював 
ЦСМ. Наприкінці 2018 року видано 
альбом «Перший відмінок. Незалежне 
мистецтво Івано-Франківська», в якому 
структуровано історію сучасного 
мистецтва в місті. 

ГО «Ініціатива ЦСМ» сприяє розвитку 
урбаністичної культури та популяризації 
сучасного мистецтва в місті, регіоні та 

країні. Як зазначає один з фундаторів 
організації, мистецтвознавець 
Анатолій Звіжинський, приєднатися 
до «Ініціативи ЦСМ» можуть всі, хто 
мають пропозиції щодо розвитку 
сучасного мистецтва в Івано-
Франківську, спроможні підтримувати 
фінансово та ідеологічно мистецький 
процес у місті й готові долучитися до 
діяльності, яку здійснює інституція, 
а саме: організації та проведення 
виставок сучасного мистецтва, освітніх 
програм, конкурсів, майстер класів, 
фестивалів, симпозіумів, конференцій; 
архіву та бази даних художників 
актуального мистецтва Івано-
Франківська; бібліотека літератури та 
періодики, фільмотека про художників; 
арт консалтингу, формування 
приватних та корпоративних колекцій, 
експертної оцінки творів мистецтва; 
мистецтвознавчих та критичних оглядів, 
рецензій.
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Maks Bartko
architect
Design Studio
Дизайн-студія

«Maks Bartko architect»

16, Sichovykh Striltsiv Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 16

www.designfactory.com.ua

maksbartko.architect@gmail.com

+38 (066) 896-96-92

www.facebook.com/MaksbartkoIF

@maksbartko

About company:

Maks Bartko architect is a non-standard innovative studio in 
Ivano-Frankivsk city, embodying various projects in the field of 
architecture, design, in particular landscape, developing and 
implementing IT solutions for foreign companies in 
the construction industry. Another activity of the company is 
the computer games development, 360° visualization, 
development in the field of virtual reality etc. 

With its versatility, the company breaks the stereotypes of  
the planned and routine work in the field of IT, daily accepting 
new challenges and successfully solving them. Instead of 
searching for a variety of contractors, the company offers its 
customers a comprehensive and high-quality performance 
of all these works and services. Maks Bartko architect team is 
formed of the specialists in various fields, in particular interior 
designers, architects, builders, which allows the company not 
only to create to modern projects, but also to implement them. 

The idea to establish own company, which would embody 
modern and high-quality projects, came to its founder Maksym 
Bartko from a passion for innovative technologies. What 
Maksym does, he does not perceive as a work. Interestingly, 
the employees of Maks Bartko architect are inspired by 
the same principle: «Design is not just a job; it is a special 
philosophy and lifestyle. Our goal is to create the space of your 
dreams». After all, this is what the company has been doing 
successfully for many years. 

Про компанію:

«Maks Bartko architect» – 
нестандартна інноваційна студія 
в м. Івано-Франківськ, що втілює 
різноманітні проекти у сфері 
архітектури, дизайну, зокрема 
ландшафтного, розробляє та 
впроваджує ІТ-рішення для іноземних 
компаній в будівельній галузі. Ще 
одним напрямом діяльності компанії 
є розроблення комп’ютерних ігор, 
360° візуалізації, розроблення в галузі 
віртуальної реальності тощо. 

Своєю багатофункціональністю 
компанія ламає стереотипи про 
сплановану і рутинну роботу у сфері 
ІТ, щодня приймаючи нові виклики 
та успішно їх вирішуючи. Замість 
пошуку багатьох підрядників компанія 
пропонує своїм клієнтам комплексне 
і якісне виконання всіх цих робіт 

та послуг. Команду «Maks Bartko 
architect» формують фахівці різних 
сфер, зокрема дизайнери інтер’єру, 
архітектори, будівельники, що дозволяє 
компанії не лише створювати сучасні 
проекти, але й реалізовувати їх. 

Ідея заснувати власну компанію, 
що втілювала б надсучасні та якісні 
проекти, у засновника Максима 
Бартка виникла через захоплення 
інноваційними технологіями. Те, чим 
займається Максим, він не сприймає  
за роботу. Що цікаво, працівників 
«Maks Bartko architect» надихає той 
самий принцип – «Дизайн – не просто 
робота, це особлива філософія та стиль 
життя. Наша мета – створити простір 
вашої мрії». Зрештою, це компанія 
успішно робить впродовж багатьох 
років. 
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ManyaMade
Studio for Dishes Manufacturing     
Студія з виготовлення посуду

«ManyaMade»

Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ

manyamadeart@gmail.com

+38 (067) 396-75-88

About company:

ManyaMade is a small family manufactory for the production 
of ceramic tableware, established in 2019 in Ivano-Frankivsk. 
Mariia and Yurii Luchuk, the founders of the brand ManyaMade, 
decided to create their own studio to manufacture the dishes. 
The idea of the ceramic’s studio arose from the desire to create 
beautiful and eco-friendly things and the experience of 
the spouses in this field. 

In their work, the artists use only natural materials and a special 
technique for making dishes, so ManyaMade ceramics will 
serve more than one generation. In addition, the artists create 
the unique designs inspired by the local nature. 
The consumption of food from such a dish is a daily portion of 
inspiration and good mood, according to Yurii and his wife. 

The dishes made in the studio, perfectly complement the house 
interior and bring warmth and comfort in the everyday life. For 
short period of ManyaMade ceramics manufactory activity, it is 
possible to buy it in Ivano-Frankivsk, to order through  
the Internet on all the territory of Ukraine. The studio’s products 
are also exported to the USA.

Про компанію:

«ManyaMade» – невелика сімейна 
мануфактура з виготовлення 
керамічного посуду, створена в 
2019 році в Івано-Франківську. Марія 
та Юрій Лучук, засновники бренду 
ManyaMade, вирішили створити власну 
студію з виготовлення глиняного 
посуду. Ідея студії виробів з кераміки 
виникла з бажання створювати красиві 
та екологічні речі та досвіду подружжя 
у цій сфері. 

У своїй роботі художники 
використовують тільки природні 
матеріали і особливу техніку 
виготовлення посуду, тому кераміка 
«ManyaMade» служитиме не одному 

поколінню. Окрім того, митці створюють 
унікальні дизайни, на які їх надихає 
місцева природа. Споживання їжі  
з такого посуду – це щоденна порція 
натхнення та гарного настрою,  
як стверджують Юрій з дружиною. 

Посуд, зроблений у студії, чудово 
доповнить інтер’єр в оселі та принесе 
тепло і затишок у повсякденне 
життя. За недовгий час діяльності 
мануфактури кераміку «ManyaMade» 
можна придбати в Івано-Франківську, 
замовити через інтернет по всій 
території України. Також продукція 
студії експортується в США.
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Іnterest in investments

62 63



MISTO
General Interest Media     
Суспільно-політичне видання

«МІСТО»

Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ

www.mi100.info

 mistomagazine@gmail.com

+38 (068) 753-44-04

About company:

MISTO magazine is the first and the only general interest media 
of Ivano-Frankivsk in the glossy format.  This is a godsend for 
people who always strive to keep the abreast of events and 
appreciate the quality of the printed word. The most up-to-date 
information from all the spheres of the life (from politics and 
finance to education and medicine), apt comments by experts, 
journalistic investigations, sharp interviews with officials: all this 
awaits readers on the pages of the gloss. The achievements 
and challenges of local business, sports achievements of Ivano-
Frankivsk residents and cultural life of the city are also included. 

The permanent columns of the magazine, in particular 
Provocation, have interesting materials in which the journalists 
deliberately create funny situations and monitor the reaction of 
ordinary passers-by and local services. Actually, this approach 
to writing texts helps to understand how citizens evaluate and 
perceive the ambiguous contradictory cases, violation of 
the law and the things like. 

The media popularizes charitable and social projects that 
change people’s lives for the better. The magazine is also 
a platform for high-quality image advertising for local 
businesses and international companies.

Про компанію:

Журнал «МІСТО» – перше та єдине 
суспільно-політичне видання Івано-
Франківська в глянцевому форматі.  
Це знахідка для людей, які завжди 
прагнуть тримати руку на пульсі подій 
та  цінують якісне друковане слово. 
Найактуальніша інформація з усіх сфер 
життя (від політики та фінансів до 
освіти та медицини),  влучні коментарі 
експертів, журналістські розслідування, 
гострі інтерв’ю з чиновниками – все 
це чекає читачів на сторінках глянцю. 
Не залишаються поза увагою редакції 
досягнення та виклики  місцевого 
бізнесу, спортивні здобутки івано-
франківців та культурне життя міста. 

В постійних рубриках журналу, 
зокрема «Провокація», з’являються 
цікаві матеріали, в яких журналісти 
зумисне створюють курйозні ситуації 
та відстежують реакцію звичайних 
перехожих та місцевих служб. Власне, 
такий підхід до написання текстів 
допомагає зрозуміти, як містяни 
оцінюють та сприймають неоднозначні 
контраверсійні випадки, порушення 
закону тощо. 

Видання популяризує благодійні та 
соціальні проекти, які змінюють життя 
людей на краще. Також журнал є 
майданчиком для якісної іміджевої 
реклами місцевого бізнесу та 
міжнародних компаній.

Іnterest in export
Іnterest in investments

64 65



Mr. Snoopy
Studio of Dogs Goods
Студія товарів для собак

«Mr. Snoopy»

83, Nezalezhnosti Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 83

www.mrsnoopy.com

mrsnoopythedog00@gmail.com

+38 (066) 736-49-24

About company:

Mr. Snoopy is a young company of stylish goods for dogs in 
Ivano-Frankivsk. The story of Mr. Snoopy was started in 2017 
with the development of the first designs and small steps to 
promote the brand. The idea to open the own company has 
come to the Mr. Snoopy Co-Founder – Anna Buhrak quite 
spontaneously. The search for stylish accessories for dogs was 
unsuccessful, because the products offered by the Ukrainian 
market was ordinary and monotonous. And only two options 
left: order from abroad or create it yourself. This is how in Ivano-
Frankivsk the work-shop of stylish ammunition and goods for 
the four-legged pets emerged. 

Today, this brand demonstrates people’s love for dogs. 
Ammunition by Mr. Snoopy is made of reinforced nylon slings 
of the decorated ribbon that does not overwrite and does not 
fade. The company uses only pleasant to touch materials that 
do not create a feeling of discomfort to the dog. Now the studio 
offers more than 20 different designs to the customers. In fact, 
this is how the company embodies its mission: “The products 
should be based on three pillars: quality, style, comfort”. 

At present, Mr. Snoopy range includes collars, leashes, 
martingales, harnesses, sparks and halters and the clothing 
for dogs. The company is inspired to implement various ideas 
of accessories and ready for new projects and cooperation, in 
particular with pet stores and grooming salons in Ukraine and in 
the international market.

Про компанію:

«Mr. Snoopy» – молода компанія 
стильних товарів для собак в Івано-
Франківську. Історія «Mr. Snoopy» 
почалася 2017 року з розроблення 
перших дизайнів і маленьких кроків  
до популяризації бренду. Ідея відкрити 
власну компанію в співзасновниці 
«Mr. Snoopy» Анни Буграк виникла 
доволі спонтанно. Пошуки стильних 
аксесуарів для собак виявились 
неуспішними, адже продукція, яку 
пропонував український ринок, була 
звичайна і одноманітна. Залишилось 
два варіанти: замовляти закордоном 
або створити самій. Так у Франківську 
з’явилася майстерня стильної амуніції 
та товарів для чотирилапих улюбленців.

Сьогодні цей бренд демонструє любов 
людей до собак. Амуніція «Mr. Snoopy» 

виготовляється з посиленої нейлонової 
стропи з декорованою стрічкою, що  
не затирається та не вигорає. Компанія 
використовує лише приємні на дотик 
матеріали, які не створюють відчуття 
дискомфорту собаці. Зараз студія 
пропонує клієнтам понад 20 різних 
дизайнів. Власне, саме так компанія 
втілює свою місію: «Продукція має 
базуватися на трьох китах: якість, стиль, 
комфорт». 

Зараз в асортименті «Mr. Snoopy» 
є нашийники, повідки, напівудавки, 
шлейки, спарки і халті та одяг для 
собак. Компанія натхненно втілює різні 
ідеї аксесуарів та готова до нових 
проектів і співпраці, зокрема  
із зоомагазинами та грумінг-салонами  
в Україні та на міжнародному ринку.
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Multimedia lab
Studio of Audio-Visual Content      
Студія аудіовізуального контенту

«Multimedia lab»

23, Akademika Sakharova Str., 
Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, 
вул. Академіка Сахарова, 23

mml.promprylad@gmail.com

+38 (093) 862-60-26

www.facebook.com/ 
multimedialabprom

About company:

Multimedia Lab is the most equipped studio in Ivano-Frankivsk 
to create audio-visual content with equipped co-working for 
design and post-production. The space provides opportunities 
and access to the modern education, professional equipment 
and infrastructure for the implementation of multimedia 
projects and audio-visual content. This is a place, where people 
may create, experiment and learn. 

The space was created with the funding of International 
Renaissance Foundation and it is a part of the modern 
innovation centre Promprylad.Renovation. This is a continuation 
of the activities held by the Kinoroby NGO, now called 
Multimedia Laboratory NGO, the main purpose of which is 
the development of creative industries of the audio-visual 
direction in Ivano-Frankivsk and the region. 

Multimedia Lab creates a content for business, providing 
comprehensive solutions: trains employees responsible for SMM 
to use the studio and shooting equipment and independently 
produce the everyday content or shoot their own high-quality 
products, significantly saving on the marketing budget. 

Multimedia Lab is a socially responsible business. Every year 
the studio provides free services in the amount of 120 000 
UAH for the implementation of social audio-visual projects. In 
addition, the scholarships are provided for the talented children 
and students with the difficult financial situation.

Про компанію:

Multimedia lab – найоснащеніша 
в Івано-Франківську студія для 
створення аудіовізуального 
контенту з обладнаним коворкінгом 
для дизайну та постпродакшену. 
Простір надає можливості й доступ 
до сучасної освіти, професійного 
обладнання й інфраструктури для 
реалізації мультимедійних проектів та 
аудіовізуального контенту. Це місце, 
де створюють, експериментують, 
навчаються. 

Простір створено за фінансування 
«Міжнародного Фонду Відродження» 
та є частиною сучасного інноваційного 
центру Promprylad.Renovation. 
Він є продовженням діяльності 
ГО «Кінороби», нині ГО «Мультимедійна 
лабораторія», основною метою якої 
є розвиток креативних індустрій 

аудіовізуального напряму в Івано-
Франківську та регіоні. 

Multimedia lab створює контент  
для бізнесу, надаючи комплексні 
рішення: навчає відповідальних за SMM 
працівників користуватися студією та 
знімальним обладнанням і самостійно 
продукувати повсякденний контент чи 
зняти власну якісну продукцію, суттєво 
зекономивши на бюджеті маркетингу. 

Multimedia lab – соціально 
відповідальний бізнес. Щороку студія 
надає безкоштовно послуг  
на суму 120 000 гривень для реалізації 
соціальних аудіовізуальних проектів. 
Крім того, для найталановитіших дітей 
та студентів зі скрутним фінансовим 
становищем передбачені стипендії на 
навчання.
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Mykulychyn
Hutsul Brewery
Гуцульська броварня

«Микуличин»

68b, Hrushevskoho Str., 
Mykulychyn village, Ivano-Frankivsk region
Івано-Франківська область, с. Микуличин, 
вул. Грушевького, 68 б

hutsulbrew.com

brewery@hutsulbrew.com

+38 (067) 343-13-74

About company:

Mykulychyn is a brewery in the village of Mykulychyn, which 
has rightfully become a hallmark of the Ivano-Frankivsk 
region. In 2002, Vasyl Motruk started the project for beer 
European production and consumption culture. At the same 
time, Vasyl showed his creative talent and combined 
the production aspects with the ethnic culture of 
the Carpathian region. From the very beginning, Vasyl 
imparts the flair and the culture of Carpathians into the name 
of Hutsulske trademark, logo, architecture of buildings, 
interior of premises. The uniqueness of the brewery is 
that its products, in particular «HUTSULSKE» beer, are 
known throughout Ukraine and abroad, but you can buy 
it exclusively in the store at the brewery or order delivery 
directly from the production line. 

The main idea and the scope of the brewery activities is 
the development of ecological food production and  
the revival and development of the ethnic Huzuls cuisine. For 
this, the brewery established an apiary and a farm with  
a valley in the mountains. The cheese and dairy products are 
made according to the ancient Huzuls recipes. 

Vasyl Motruk created a unique project, the purpose of which 
is to show visitors the life of Huzuls, their culture of art, life in 
harmony with the nature. As Vasyl noted, this is what makes 
the Frankivskyi region attractive for the tourists. 
The entrepreneur has many ideas and directions that may be 
combined into a single ensemble of the resort recreation. One 
of the projects is the recreation complex development on  
the basis of the brewery, where the main focus will be  
the beer therapy and water treatments with the healing 
Carpathian herbs. The first steps have already been taken: 
today the brewery has opened a work-shop for 
the production of cosmetics based on beer, beer 
components, honey and herbs.

Про компанію:

«Микуличин» – броварня в селі 
Микуличин, що по праву стала 
візитівкою Івано-Франківського регіону. 
В 2002 році Василь Мотрук почав 
реалізацію проекту європейського 
виробництва та культури споживання 
пива. Водночас Василь проявив свій 
творчий талант і поєднав виробничі 
аспекти з етнічною культурою 
карпатського регіону. Зі самого початку 
в назві торгової марки «Гуцульське», 
логотипі, архітектурі будівель, інтер’єрі 
приміщень Василь вкладає колорит та 
культуру жителів Карпат. Унікальність 
броварні в тому, що її продукція, 
зокрема пиво «ГУЦУЛЬСЬКЕ», відомі 
по всій Україні та за її межами, проте 
придбати його можна виключно в 
крамниці при броварні або замовити 
доставку безпосередньо  
з виробництва. 

Основною ідеєю та сферою діяльності 
броварні є розвиток виробництва 
екологічних продуктів харчування  
та відродження етнічної кухні гуцулів.  

Для цього при броварні створено 
пасіки та фермерське господарство 
з полониною в горах. Сиро-молочну 
продукцію виготовляють  
за старовинними рецептами гуцулів. 

Василь Мотрук створив унікальний 
проект, мета якого – показати 
відвідувачам побут гуцулів, культуру 
їхнього мистецтва, життя в гармонії 
з природою. Як зазначив Василь, 
саме це і робить франківський регіон 
туристично привабливим.  
У підприємця є багато ідей та 
напрямів, які можна поєднати в єдиний 
ансамбль курортного відпочинку. 
Одним з проектів є створення 
оздоровлювального комплексу  
на базі броварні, де основним 
напрямом буде пивотерапія та водні 
процедури з цілющими карпатськими 
травами. Перші кроки вже зроблено: 
сьогодні при броварні відкрита 
майстерня виготовлення косметики  
на основі пива, пивних компонентів, 
меду та трав.
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MYTH
Mosaic Studio      
Студія Мозаїки

«МІФ»

About company:

MYTH Mosaic Studio was founded in 2014 in Ivano-Frankivsk. 
It creates a unique decor (panels, sculptures and other interior 
elements) of mosaic. 

In addition to the mosaics design and creation, various 
workshops are held on the basis of the MYTH Studio. 
In the work-shop you can create a decor with your own 
hands or order the interior items for the house. The incredible 
experience, inspiration and relaxation, these are three essential 
elements present in the work of the studio. 

The idea to create the own mosaic work-shop came from the 
Founder – Oleh Dunaievskyi after his trip to Spilimbergo (Italy) 
and training at the local school of mosaic – Scuola Mosaicisti 
del Friuli. Oleh noted that in Italy the mosaic school is well 
developed comparing with the Ukrainian market. That is why, 
after his trip, he created his own mosaic manufactory studio in 
Ivano-Frankivsk in order to preserve and apply the acquired 
experience of the Italian masters. This is how the city got  
the MYTH studio-work-shop for art mosaic.

Про компанію:

Студія Мозаїки «МІФ» заснована 
2014 року в Івано-Франківську. Тут 
створюють унікальний декор (панно, 
скульптури та інші елементи інтер’єру) 
із мозаїки. 

Окрім розроблення дизайну та 
створення мозаїки на базі студії «МІФ» 
проводять різноманітні майстер-класи. 
У майстерні можна створити декор 
своїми руками або замовити предмети 
інтер’єру для дому. Неймовірний 
досвід, натхнення і відпочинок – три 
обов’язкові елементи в роботі студії. 

Ідея створити власну майстерню 
мозаїки в засновника Олега 
Дунаєвського виникла після його 
поїздки в Спілімберго (Італія) та 
навчання в місцевій школі мозаїки 
Scuola Mosaicisti del Friuli. Олег 
зазначив, що в Італії школа мозаїки 
добре розвинута, порівнюючи  
з українським ринком. Саме тому після 
своєї поїздки він створив у Івано-
Франківську власну мануфактурну 
студію мозаїки аби зберегти та 
застосувати здобутий в італійських 
майстрів досвід. Так у місті з’явилася 
студія-майстерня художньої мозаїки 
«МІФ».

Іnterest in export
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64v, Halytska str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 64в

olehdunayevskyy@gmail.com

 +38 (093) 099-00-39

www.facebook.com/mosaicif
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New Energy
Science City      
Наукове містечко

«Нова Енергія»

15, Karpatska Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

www.newenergy.if.ua

newenergycity@gmail.com

+38 (097) 959-59-00

About company:

New Energy Science City is an open educational community, 
which intellectually and creatively develops the active part 
of the society of Ukraine and the world by popularizing 
the science in the form of games and interactive STEAM 
education for children and adults. 

«Think, explore, act!» - this is the slogan of the Science City. 
It is for this purpose that a scientific museum with exhibitions 
is created on the basis of the educational creative space, 
exhibiting in an accessible form the physical laws and 
phenomena. Museum visitors may see how the solar battery 
works, try to produce energy on a bicycle generator or get 
into the world of virtual reality. The highlight of the town is 
the interactive performances (Tesla Energy Show High 
Voltage Show, ALLhimiia Fire Show and Sixth Element 
Ultra-Low Temperature Show), based on the scientific 
achievements of mankind, but looks like real magic. 

Innovation in education is an important area of New Energy 
work. Now the scientific town has 13 educational programs 
for children, in particular in the field of IT, applied sciences, 
architecture and design, 3D technologies. Through the use of 
STEAM approach, New Energy every day confirms to 
the residents and the city guests that the science is 
interesting and informative.

Про компанію:

Наукове містечко «Нова Енергія» – 
відкрита освітня спільнота, яка 
інтелектуально та креативно розвиває 
активну частину суспільства України  
та світу шляхом популяризації науки  
в ігровій формі та інтерактивної 
STEAM-освіти для дітей і дорослих. 

«Думай, досліджуй, дій!» – це слоган 
наукового містечка. Саме з цією 
метою на базі освітнього креативного 
простору створено науковий музей 
з експонатами, що в доступній формі 
демонструють фізичні закони та 
явища. Відвідувачі музею можуть 
побачити, як працює сонячна батарея, 
спробувати продукувати енергію на 
велогенераторі чи потрапити в світ 
віртуальної реальності. Родзинка 

містечка – інтерактивні перформанси 
(шоу високих напруг «Tesla Energy 
Show», шоу вогню «ALLхімія» та шоу 
наднизьких температур «Шостий 
елемент»), що базуються на наукових 
здобутках людства, але мають вигляд 
справжньої магії. 

Інновації в освіті – важливий напрям 
роботи «Нової Енергії». Зараз у 
науковому містечку для дітей діють 
13 освітніх програм, зокрема у сфері 
IT, прикладних наук, архітектури 
та дизайну, 3D-технологій. Завдяки 
використанню STEAM-підходу «Нова 
енергія» щодня підтверджує жителям 
та гостям міста, що наука – це цікаво  
та пізнавально.
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OLD BAKER
Сoffee Shop-Bakery       
Кав’ярня-пекарня

«OLD BAKER»

51, Stepana Bandery Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, 51

oldbaker.if@gmail.com

+38 (050) 087-34-31

facebook.com/OldBaker.if

About company:

A small family-owned coffee shop-bakery Old Baker in 
Ivano-Frankivsk is a unique space; where they bake 
the special «live bread» on sourdough, prepare a fragrant 
tea and aromatic coffee with their own sweets. The bread 
is prepared with sourdough and baked in a home oven on 
a wood fire. In general, the bakery has about 17 types of 
bread: with tomato and spinach, sesame and flax, pumpkin, 
cranberries, rye, flax, spelt, whole grain, buckwheat etc. 

Old Baker craft pastries has a unique taste and aroma due to 
the long process of creating recipe for each type of bread. 
In general, the bakery foundation was preceded by the desire 
to prepare healthy pastries for their own children and the idea 
to revive the old Ukrainian recipes for bread baking.

In addition to the huge varieties of bread, the guests of 
the bakery may enjoy the fragrant cupcakes, rolls and 
croissants, baked in butter with natural fillings etc. 
The passion for work, the author’s approach and baking in 
a home oven on firewood make Old Baker pastries even 
tastier. Moreover, the atmosphere of the bakery evokes 
a feeling of warmth and peace. No wonder the motto of 
the bakery is «Comfort smells like a bread». 

Про компанію:

Невелика сімейна кав’ярня-пекарня 
«Old Baker» в Івано-Франківську – 
це унікальний простір, де випікають 
особливий «живий хліб» на заквасках, 
готують запашний чай та ароматну каву 
до власних солодощів. Хліб готують 
на заквасках і випікають у домашній 
печі на дровах. Загалом у пекарні 
налічується близько 17 різновидів хліба: 
з томатом і шпинатом, кунжутом і 
льоном, гарбузом, журавлиною, житній, 
лляний, спельтовий, цільнозерновий, 
гречаний тощо. 

Крафтова випічка «Old Baker» має 
унікальний смак та аромат завдяки 
тривалому процесу створення рецепту 
кожного різновиду хліба. Загалом появі 

пекарні передувало бажання готувати 
для власних дітей корисну випічку та 
ідея відродити старовинні українські 
рецепти випічки хліба.

Окрім численних різновидів хліба 
гості пекарні можуть насолодитись 
духмяними кексами, булочками 
та круасанами, випеченими на 
вершковому маслі з натуральними 
начинками тощо. Любов до своєї 
справи, авторський підхід і випікання 
в домашній печі на дровах роблять 
випічку «Old Baker» ще смачнішою, 
а атмосфера самої пекарні навіює 
відчуття тепла і спокою. Недаремно 
девіз пекарні – «Затишок пахне 
хлібом». 
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Palace
Space for Innovative Creations       
Простір інноваційних креацій

«Палац»

5, Shpytalna Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Шпитальна, 5

gvgart@gmail.com

+38 (067) 600-63-06

facebook.com/PotockiPalace.if.ua

About company:

Palace Space for Innovative Creations is a unique project for 
the implementation of a variety of creative initiatives in the city 
of Ivano-Frankivsk. The space is peculiar due to its placement 
on the territory of the former residence palace of the Potocki 
family. Actually, the Potocki residence is the place from which 
the history of Ivano-Frankivsk starts. As the Head of 
the enterprise and the Chief Ex-Architect of the city, Volodymyr 
Haidar noted that the palace is the heart of the city, which 
should pulsate and become the so-called driver of the city’s 
development. That is why the activity of the institution is largely 
related to the restoration and protection of the architectural 
monument and its transformation into a powerful platform of 
the social interaction. 

The process of the palace renovation includes the work in 
several directions: archival, archaeological and restoration. 
In parallel with the restoration work on the basis of the former 
palace, the events are held at the intersection of science, 
business and culture.  After the reforms completion, the city will 
have the space to implement a variety of ideas and projects, 
develop and test them in the areas of art, science and business, 
stimulate creative and educational activity of the public, high-
quality entrepreneurship development.

Про компанію:

Простір інноваційних креацій 
«Палац» – унікальний проект для 
втілення різноманітних креативних 
ініціатив у місті Івано-Франківськ. 
Особливістю цього простору є його 
розміщення на території колишнього 
резиденційного палацу родини 
Потоцьких. Власне, резиденція 
Потоцьких – це місце, з якого 
починалася історія Івано-Франківська. 
Як зазначив керівник підприємства 
та головний екс-архітектор міста 
Володимир Гайдар, палац – це «серце» 
міста, яке має пульсувати і стати так 
званим драйвером його розвитку. Саме 
тому діяльність інституції значною 
мірою пов’язана з реставрацією 
і охороною пам’ятки архітектури 
та перетворенням її на потужну 
платформу соціальної взаємодії. 

Процес реновації палацу включає 
роботу у декількох напрямах: 
архівному, археологічному та 
реставраційному. Паралельно із 
реставраційними роботами на базі 
колишнього палацу проводяться події 
на перетині науки, бізнесу і культури.  
Після завершення трансформацій 
місто отримає простір для реалізації 
різноманітних  ідей та проектів, 
розроблення та апробації їх у 
площинах мистецтва, науки і бізнесу, 
стимулювання креативної та освітньої 
активності громадськості, якісного 
розвитку підприємництва.
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Peppers
Art-Grun Meadow        
Арт-грунь Полонина

«Перці» 

Yablunytsia village, Ivano-Frankivsk region
Івано-Франківська область, с. Яблуниця

polonunaperci@ukr.net

+380 (97) 507-55-60

www.facebook.com/polonynapertsi

About company:

Peppers Art-Grun Meadow is the ethno-village located at an 
altitude of about 1000 m above the sea level in Yablunytsia 
village, Ivano-Frankivsk region. Peppers Meadow is an unusual 
artistic space located high in the mountains, with a real Huzul 
flavour, local customs and traditions, ecological food according 
to ancient recipes and many other tourist attractions. Ethno-
village is literally the heart of Huzul traditions, showing this 
area from the inside. The project was launched in 2017, so that 
everyone could see and join the restoration of Ukrainian and 
Huzul traditions. 

The founders of the project restored the old Huzul hut, 
collected local antiques, graze sheep here, and make cheese. 
The guests here are entertained by musicians, everyone is 
welcomed to participate in master classes of the coverlet 
producing made of sheep wool, wood carving, pottery, 
blacksmithing, weaving and even cheese making. 

Having visited the Huzul house, you can not only plunge into 
the ancient world of the highlanders, but also try the delicious 
local cuisine, take a photo in Huzul clothes, buy the exclusive 
handmade souvenirs and eco-food. The owners of the ethno-
space still have many creative ideas to preserve and promote 
the unique culture of the picturesque mountain region.

Про компанію:

Арт-грунь Полонина «Перці» – етно-
село, що розташоване на висоті 
близько 1000 м над рівнем моря в 
с. Яблуниця Івано-Франківської області. 
Полонина «Перці» – незвичайний 
мистецький простір, розташований 
високо в горах, зі справжнім 
гуцульським колоритом, місцевими 
звичаями та традиціями, екологічною 
їжею за стародавніми рецептами 
і багатьма іншими туристичними 
атракціями. Етно-село – буквально 
осередок гуцульських традицій, що 
демонструє цю місцевість зсередини. 
Проект було запущено 2017 року, аби 
усі охочі могли побачити та долучитися 
до відновлення українських та 
гуцульських традицій. 

Засновники проекту реставрували 
стару гуцульську хату, зібрали 
старовинні речі місцевих, випасають 
тут овець, виготовляють сир. Гостей 
розважають музики, усі охочі можуть 
взяти участь у майстер-класах  
з ліжникарства, різьби по дереву, 
гончарства, ковальства, ткацтва  
та навіть сироваріння. 

Побувавши в гостях у гуцульській 
оселі, можна не тільки зануритись 
в старовинний світ горян, а ще й 
скуштувати смачні страви місцевої 
кухні, зробити фото в гуцульському 
одязі, придбати ексклюзивні сувеніри 
ручної роботи та еко-продукти. У 
власників етно-простору ще багато 
креативних ідей для збереження  
та популяризації унікальної культури 
мальовничого гірського краю.
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Promprylad.
Renovation
Innovation Center       
Інноваційний центр

«Промприлад.Реновація»

23 zh, Akademika Sakharova Str.,  
Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, 
вул. Академіка Сахарова, 23 ж

www.promprylad.ua

investment@promprylad.in.ua

+38 (067) 923-34-60

About company:

Promprylad.Renovation is an innovation center on  
the territory of the old factory in the city center, which works 
in four directions of the region development: new economy, 
urbanism, contemporary art and education. The history of  
the future is being created on 38 thousand square meters of 
the old factory, introducing the positive changes for  
the region and the country. 

The factory with a 100-year history was the leader of the 
scientific and technical industry in the region and sometime 
earlier exported its products to 68 countries. Today, instead 
of the parts and devices, here the ideas are generated.  
The project team jokes that Promprylad.Renovation will make 
the factory «majestic again». 

In general, Promprylad.Renovation is an impact investment 
project aimed at concentrating the creative potential of  
the city here and thereby contributing to the region 
development. Interestingly, according to the PACT 
calculations, each dollar invested in the project creates 
an additional five dollars of the social effect. The unique 
ecosystem created at Promprylad contributes to the new 
ideas and projects development. 

Today, after the reconstruction of 5800 square meters of  
the factory, the following projects successfully work here:  
co-working, conference hall, workshops, laboratories, creative 
space, gallery, café, bar, offices of the innovative companies 
and partner organizations, educational and children’s spaces.

Про компанію:

Промприлад.Реновація – інноваційний 
центр на території старого заводу  
в центрі міста, що працює в чотирьох 
напрямах розвитку регіону: нової 
економіки, урбаністики, сучасного 
мистецтва та освіти. На 38 тис. 
квадратних метрів старого заводу 
твориться історія майбутнього,  
що впроваджує позитивні зміни  
для регіону та країни. 

Завод із 100-річною історією був 
лідером науково-технічної галузі 
в регіоні і свого часу експортував 
продукцію в 68 країн світу. Сьогодні 
замість деталей та пристроїв тут 
продукують ідеї. Команда проекту 
жартує, що «Промприлад. Реновація» 
зробить завод «знову величним». 

Загалом «Промприлад.Реновація» – 
імпакт-інвестиційний проект, що має  
на меті сконцентрувати тут 
креативний потенціал міста та 
цим сприяти розвитку регіону. Що 
цікаво, за розрахунками PACT, кожен 
інвестований у проект долар створює 
додаткові п’ять доларів соціального 
ефекту. Унікальна екосистема, що 
створюється на Промприладі, сприяє 
розвитку нових ідей та проектів. 

Сьогодні, після реконструкції 5800 м кв. 
заводу, тут успішно працюють 
коворкінг, конференц-зала, майстерні, 
лабораторії, мистецький простір, 
галерея, кафе, бар, офіси інноваційних 
компаній та партнерських організацій, 
освітні й дитячі простори. 
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PURE FLORA
Company 
Компанія

«ЧИСТА ФЛОРА»

15, Shurhaliuka Str., Spas village, 
Kolomyia district, Ivano-Frankivsk region
ІванІвано-Франківська область, 
Коломийський район, село Спас, 
вул. Шургалюка, 15 

www.pureflora.com.ua

orgflora@gmail.com

+38 (067) 260-65-87

About company:

PURE FLORA Company is engaged in the manufacture of 
herbal teas out of medicinal plants, jams, confiture, sweets on 
a natural basis, collecting mushrooms, berries etc. 
The ideological inspirer of PURE FLORA is Mykhailo Stovpiuk, 
who gained the education of the biologist, because since 
childhood he was fond of herb sciences. 

Mykhailo combined the scientific base with the traditional 
medicine and Huzul knowledge in the heart of 
the Carpathians; he founded a company to create the organic 
products. Actually, this approach makes the company unique 
in its kind. For 25 years, the company has a constant principle: 
to grow the environmentally friendly products, to revive and 
restore the abandoned lands. One can buy 
the company products in any corner of Ukraine, making an 
order online. Moreover, today PURE FLORA successfully 
exports products to Canada and the United States, the Baltic 
States and Europe, spreading a high culture of consumption 
of the environmentally friendly products.

Про компанію:

Компанія «ЧИСТА ФЛОРА» займається 
виготовленням фіточаїв з лікарських 
рослин, джемів, варення, солодощів  
на натуральній основі, збиранням 
грибів, ягід тощо. Ідейним 
натхненником «ЧИСТОЇ ФЛОРИ» 
є Михайло Стовп’юк, який здобув 
освіту біолога, адже з дитинства 
захоплювався зільництвом. 

Михайло поєднав наукову базу з 
народною медициною та знаннями 
гуцулів і в самому серці Карпат 
заснував компанію зі створення 
органічної продукції. Власне, такий 

підхід робить компанію унікальною 
у своїй галузі. Впродовж 25 років 
підприємство має незмінний 
принцип – вирощувати екологічно 
чисту продукцію, реанімувати та 
відновлювати занедбані землі. Вироби 
компанії можна придбати в будь-
якому куточку України, зробивши 
замовлення онлайн. Ба більше, сьогодні 
«ЧИСТА ФЛОРА» успішно експортує 
продукцію в Канаду і США, країни 
Балтії та Європи, поширюючи високу 
культуру споживання екологічно чистих 
продуктів.
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Samoriz-design 
Industrial and Interior 
Design-Studio 
Студія Інтер’єрного 
та промислового дизайну

«Samoriz-design»

8, Mitskevycha Sq., Ivano-Frankivsk city
Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 8

www.samoriz.com

mail@michaelsamoriz.com

+38 (067) 299-39-43

About company:

Samoriz-design is a studio engaged in interior design and 
production of exclusive designer furniture, lamps and other 
decorative elements. While studying at the specialty Interior 
Design, Mykhailo Samoriz got the idea to create his own studio 
someday. Today Mykhailo works as a designer and Creative 
Director at Samoriz-design company; he is also 
the Founder of GOMIN GIR brand, which helps to hear and feel 
the mountains, pines, streams and rivers. In order to be relevant 
and do not lose own roots: this is such an ethno-romantic 
Ukrainian spirit of things created under the GOMIN GIR brand. 

The main activity of the Samoriz-design company is 
the industrial design, design and implementation of interiors. 
The works of the studio were demonstrated at many 
specialized exhibitions, in particular: Paris Design Week 2019 
with the Hutsul Carving chandelier (synthesis of traditional and 
modern worldviews. For the designer, this chandelier is like 
a space satellite that radiates the forgotten folk crafts, thoughts 
and talents of the generations with its antennas), Salone 
Satellite Moscow (2011-2012) with the concepts of Millipede 
chair and Orb door handle. 

The photos of the objects realized and decor concepts created 
in Samoriz-design Studio regularly appear on the pages of 
foreign websites and magazines on modern design. Mykhailo 
is inspired and stimulated to develop by the communication 
and exchange of experience in the architectural and design 
environment, with the love for his work.

Про компанію:

«Samoriz-design» – студія, що 
займається проектуванням інтер’єрів 
та виробництвом ексклюзивних 
дизайнерських меблів, ламп та інших 
елементів декору. Навчаючись на 
спеціальності «Інтер’єрний дизайн», 
у Михайла Саморіза виникла ідея 
створити колись власну студію. 
Сьогодні Михайло працює як дизайнер 
та креативний директор компанії 
«Samoriz-design», також є засновником 
бренду «Гомін Гір» (GOMINGIR), 
який допомагає почути та відчути 
себе, гори, смереки, струмки і ріки. 
Бути актуальним і не втрачати свого 
коріння – такий етнічно-романтичний 
український настрій речей, створених 
під брендом «Гомін Гір». 

Основний напрям діяльності 
компанії «Samoriz-design» – 
промисловий дизайн, проектування 
і реалізація інтер’єрів. Роботи студії 

демонструвались на багатьох 
спеціалізованих  виставках, зокрема: 
Paris Design Week 2019 з люстрою 
Hutsul Carving chandelier (синтез 
традиційного і сучасного світобачення. 
Для дизайнера ця люстра –  
як космічний супутник, що своїми 
антенами випромінює забуті народні 
ремесла, думки і таланти поколінь), 
Salone Satellite Moscow (2011 –  
2012 роки) з концептами Millipede chair 
та Orb door handle. 

Фото реалізованих об’єктів та концепти 
декору, створені в студії «Samoriz-
design», регулярно потрапляють  
на шпальти закордонних сайтів і 
журналів про сучасний дизайн. 
Натхнення та стимул до розвитку 
Михайлу дає спілкування і 
обмін досвідом в архітектурно-
дизайнерському оточенні, любов  
до своєї справи.
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SD Fantasy
Decor Studio       
Студія декору

«SD Fantasy»

12, Troleibusna Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, Тролейбусна, 12

fantasy.if.ua@gmail.com

+38 (099) 440-04-20

@sd_fantasy

About company:

SD Fantasy is a decor studio in Ivano-Frankivsk, which is 
engaged in the creation of compositions of flowers, production 
of creative photo zones and decorative design for holidays and 
ceremonies. On the basis of the studio, there is also a small 
workshop-shop operating, which creates the unique designer 
gifts: exclusive and brave decor items that will give  
the sophistication and elegance to the interior. 

The idea to create studio came to the Founder – Iryna Movchan 
because of her desire to implement interesting and creative 
ideas with her own hands. That is why the space of SD Fantasy 
has an atmosphere of creativity and great love for their work. 
SD Fantasy are the masters of maintaining a fine line between 
the customers wishes and the current trends in decor and 
floristry, creating the right mood. The mission of SD Fantasy is 
embodied in the everyday work of its masters, who create not 
just the scenery, but a pleasant and festive atmosphere of any 
solemn event.

Про компанію:

«SD Fantasy» – студія декору 
в Івано-Франківську, що займається 
створенням композицій з квітів, 
виготовленням креативних фотозон 
та декоративним оформленням свят 
та урочистих церемоній. На базі студії 
також діє невеличка майстерня-
крамниця, в якій створюються унікальні 
дизайнерські подарунки – ексклюзивні 
та сміливі предмети декору, 
що додадуть інтер’єру вишуканості 
та елегантності. 

Ідея створення студії в засновниці 
Ірини Мовчан виникла через бажання 
втілювати цікаві та креативні ідеї 
власними руками. Саме тому 
в просторі «SD Fantasy» панує 
атмосфера творчості і величезної 
любові до своєї справи. Майстри 
«SD Fantasy» витримують тонку 
грань між побажаннями клієнтів 
та актуальними трендами декору і 
флористики, створюючи потрібний 
настрій. Місія «SD Fantasy» втілюється 
в щоденній роботі її майстрів, які 
створюють не просто декорації, 
а приємну та святкову атмосферу 
будь-якої урочистої події.
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ShpindeL’
Antiques House
Антикварня

«ШпиндеL’»

21, Pivdennyi Bulvar Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Південний Бульвар, 21

www.shpindel.com.ua

kolcentre@gmail.com

+38 (096) 073-75-73

About company:

ShpindeL’ Antiques House is not only a museum, where 
the unique things were collected in particular decor and 
interior, but also a restaurant where you can taste delicious 
dishes in the very pleasant home atmosphere. You won’t find 
any analog places in Ukraine, as every detail in this unique 
place is filled with antique spirit and charm.  The special 
location interior is emphasized by the original antiques: 
62 clocks and 17 barometers, antique cabinets and 
a 100-year-old bar counter, a cash register of 1895 and old 
paintings. The guests of the Antique House may enjoy  
he sound of a vintage Jukebox, which plays vinyl records or 
they may try their luck on the mechanical “One Arm Bandit” 
slot machine that was made back in 1962.

A special attention should be paid to the old Stanislaviv 
“corner”: a unique diagram, that includes many plot 
compositions, each element of which is carefully thought 
out and reproduces the typical life of the Ivano-Frankivsk 
citizens of the XXth   century. The museum-restaurant largest 
collection of alcoholic beverages and cigarettes of the region, 
which is dated the Soviet period, will return visitors to  
the recent past. You can also try here the authentic local 
dishes based on the ancient recipes from the antique cutlery 
or drink a cup of coffee brewed in the oldest coffee machine 
in the city.

Про компанію:

Антикварня «ШпиндеL’» – це  
не тільки місце, де зібрані унікальні 
речі та предмети інтер’єру, а це, 
перш за все – заклад харчування, де 
ви можете смачно поїсти в приємній 
домашній атмосфері. Аналогів 
подібного закладу немає в Україні, 
адже тут все просякнуте духом 
антикваріату. Інтер’єр прикрашають 
тільки оригінальні антикварні речі: 
62 годинники та 17 барометрів, 
антикварні шафи та 100-річна барна 
стійка, касовий апарат 1895 року 
та старовинні картини. А у вільну 
хвилинку гості можуть насолодитись 
звучанням вінтажного музичного 
автомату Jukebox, який відтворює 
вінілові платівки, чи випробувати долю 
на механічному гральному автоматі 
«Однорукий бандит», який був 
випущений ще в далекому 1962 році.

Окремої уваги заслуговує куточок 
старого Станиславова. Унікальна 
діарама, що складається з багатьох 
сюжетних композицій, кожний елемент 
якої був ретельно продуманий, та 
відтворює типове життя городян 
нашого міста початку ХХ ст. в районі 
сучасної площі Міцкевича. Найбільша 
в області колекція алкогольних 
напоїв та цигарок радянської доби 
поверне вас у недалеке минуле. 
А смачні страви, приготовлені за 
стародавніми рецептами, ви можете 
скуштувати зі столових приборів часів 
наших прадідів. І не відмовте собі в 
задоволенні випити філіжанку запашної 
кави, звареній у найстарішій кавоварці 
міста.
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SHUFLIA
Family Manufactory         
Сімейна мануфактура

«SHUFLIA» 

23, Akademika Sakharova Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 23

www.shfl.com.ua

ak@shfl.com.ua

+38 (067) 734-11-16

About company:

SHUFLIA is a family-owned manufactory that produces 
bags, purses, notebooks and a variety of handmade leather 
accessories. For more than 10 years, the company has been 
creating unique craft products made of leather, in particular 
according to the individual sketches. For the manufacture of its 
products, the company uses local raw materials of the natural 
tanning. 

The history of the brand began with the production of craft 
cards, a hobby of the founder, which later developed into 
the idea of creating leather products. Today SHUFLIA is a full-
cycle company, where the products go through all stages: from 
the idea to sale. Interestingly, the customers may observe how 
bags or backpacks are created and tested, because it is 
an open creative workshop-laboratory. The leather manufactory 
constantly works on looking for new forms and images and 
embodies the most various ideas and designs. 

SHUFLIA team unites and inspires the desire to create things 
worthy of their price and the work invested in them. 
The philosophy of the company provides that every detail 
and every seam of SHUFLIA products are made by hands and 
carefully thought out to be comfortable and hardy. 
The company plans to establish export potential, enter new 
markets and implement the most unexpected projects.

Про компанію:

«SHUFLIA» – відкрита сімейна 
мануфактура, що виготовляє сумки, 
гаманці, записники та різноманітні 
аксесуари зі шкіри ручної роботи. 
Уже понад 10 років компанія створює 
унікальні крафтові вироби зі шкіри, 
зокрема за індивідуальними ескізами. 
Для виготовлення своєї продукції 
компанія використовує місцеву 
сировину натурального дубління. 

Історія бренду почалася із 
виготовлення крафтових листівок – 
захоплення засновниці, яке згодом 
переросло в ідею створення виробів  
зі шкіри. Сьогодні «SHUFLIA» –  
це компанія повного циклу, де 
продукція проходить всі етапи: 
від ідеї до продажу. Що цікаво, 
клієнти можуть спостерігати, як 

створюються і тестуються сумки чи 
рюкзаки, адже це відкрита творча 
майстерня-лабораторія. Шкіряна 
мануфактура постійно працює над 
пошуком нових форм та образів і втілює 
найрізноманітніші ідеї та дизайни. 

Команду «SHUFLIA» об’єднує і надихає 
бажання створювати речі, гідні своєї 
ціни та вкладеної в них праці. Філософія 
компанії передбачає, що кожна деталь 
і кожен шов продукції «SHUFLIA» 
зроблені руками та ретельно 
продумані, щоб бути зручними та 
витривалими. У планах компанії – 
налагодження експортного потенціалу, 
вихід на нові ринки та реалізація 
найнесподіваніших проектів.
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Studio M3
Architecture and Design Studio        
Студія архітектури та дизайну

«Studio M3»

Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ

www.studiom3.com.ua

info@studiom3.com.ua

+38 (097) 352-45-00

About company:

Studio M3 is a company engaged in the design of architectural 
objects, creating interiors and developing logos according to 
the individual customer orders. Studio M3 is a team of brave 
people with tangential worldviews, creative and innovative 
approaches in the design and projects implementation. 

The company founder Volodymyr Martyniuk, was interested 
in architecture since childhood, what inspired him to do it 
professionally. And for the past 12 years, he and a team of 
professionals creating a variety of projects in this area, each 
time coming up with the extraordinary approaches and applying 
technologically high-quality solutions. 

The company designs modern architectural objects not only 
in Ivano-Frankivsk, but also in the region and around Ukraine, 
while maintaining a certain style inherent in the area. In addition, 
Studio M3 has developed the architectural projects for foreign 
companies and it is always open to the international practice 
and cooperation.

Про компанію:

Studio M3 – компанія, що займається 
проектуванням архітектурних об’єктів, 
створенням інтер’єрів та розробленням 
логотипів за індивідуальними 
замовленнями клієнтів. Studio M3 – 
це команда сміливих людей з 
дотичними світоглядами, креативними 
та інноваційними підходами в 
проектуванні та реалізації проектів. 

Засновник компанії Володимир 
Мартинюк з дитинства цікавився 
архітектурою, що і надихнуло 
його займатися цим професійно. 
І ось уже впродовж 12 років він з 

командою професіоналів створює 
найрізноманітніші проекти у цій сфері, 
щоразу вигадуючи неординарні підходи 
та застосовуючи технологічно якісні 
рішення. 

Компанія проектує сучасні архітектурні 
об’єкти не тільки в самому Івано-
Франківську, але й в регіоні та  
по Україні, зберігаючи водночас 
певний стиль, притаманний місцевості. 
Окрім того, Studio M3 розробляла 
архітектурні проекти для іноземних 
компаній і є завжди відкритою  
до світової практики та співпраці.
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The Library of Babel 
Publishing House
Видавництво

«Вавилонська бібліотека»

103, Chornovola Str., 
Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, 
вул. Чорновола, 103

www.babylonlib.com

shop@babylonlib.com

+38 (063) 423-60-78

About company:

The Library of Babel is a publishing house in Ivano-Frankivsk 
working in the field of translation of the intellectual prose, 
which forms the world literary canon. For the publishing 
house not only the book itself is important, but the problem 
that solves its publication as the “return to life” of the old 
translations or “uncensored” translation of previously banned 
works for the political considerations. That is why it is difficult 
to define that The Library of Babel is a habitual institution 
producing books. 

The publishing team believes that in the modern world,  
a book is not only a communicative product, but also, above 
all, an aesthetic one. Every book that The Library of Babel 
produces has a team that includes a translator, an editor, 
and an artist who creates the visual style of the book. Today 
one can buy the books of the publishing house throughout 
Ukraine.

Про компанію:

«Вавилонська бібліотека» – 
видавництво в Івано-Франківську – 
працює в сегменті перекладу 
інтелектуальної прози, що формує 
світовий літературний канон.  
Для видавництва важлива не лише 
сама книга, а проблема, яку вирішує 
її видання, – «повернення до життя» 
старих перекладів чи переклад  
«без цензури» раніше заборонених 
з політичних міркувань творів тощо. 
Саме тому «Вавилонську бібліотеку» 
важко означити як звичну інституцію, 
що видає книги. 

Команда видавництва вірить,  
що у сучасному світі книга – це продукт 
не лише комунікативний, але, перш 
за все, естетичний. Над кожною книгою, 
яку видає «Вавилонська бібліотека», 
працює команда, до якої входить 
перекладач, редактор, художник, 
що створює візуальний стиль книжки. 
Сьогодні книги видавництва продають 
по всій території України.
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UA: KARPATY
TV and Radio Company          
Телерадіокомпанія

«UA: КАРПАТИ»

30A, Sichovykh Striltsiv Str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 30 А

www.suspilne.media

press.ifrankivsk@suspilne.media

+38 (096) 467-30-32

About company:

UA: KARPATY TV and Radio Company  is an independent 
public broadcaster serving and reporting exclusively to 
the civil society. Since 2017, the media resource is a branch of 
the Ukrainian Public Broadcasting of National Public Television 
and Radio Company of Ukraine. 

UA: Karpaty activities combine the traditions of classical 
journalism, modern media standards and information 
objectivity. The company creates radio and television products, 
news, reports, programs related to the news and events in 
Ivano-Frankivsk and the region. Unique information is collected 
in various categories: politics, economy, culture, sports, health, 
education and much more. Today, UA: Karpaty has about 
24.5 thousand points of wired radio, FM radio with coverage in 
more than 10 districts of the region, as well as television with 
the distribution in the MX-5 multi-channel network and partly 
via cable TV. 

An important task in the media project activity is to establish 
a public dialogue to strengthen the public trust, develop civic 
responsibility, Ukrainian language, culture, personality and  
the country as a whole. 

Про компанію:

Телерадіокомпанія «UA: КАРПАТИ» – 
незалежний суспільний мовник, 
що служить і підзвітний винятково 
громадянському суспільству. 
З 2017 року медіа-ресурс є 
філією українського Суспільного 
мовлення – Національної суспільної 
телерадіокомпанії України. 

У своїй діяльності «UA: Карпати» 
поєднує традицію класичної 
журналістики, сучасні стандарти медіа 
та об’єктивність інформації. Компанія 
створює радіо- та телепродукти, 
новини, репортажі, програми, що 
стосуються новин та подій 
в Івано-Франківську та регіоні. 
Унікальну інформацію зібрано в 

різних рубриках: політика, економіка, 
культура, спорт, здоров’я, освіта 
тощо. Сьогодні «UA: Карпати» має 
близько 24,5 тисячі точок проводового 
радіо, FM-радіо з покриттям у більш 
ніж 10 районах області, а також 
телебачення з розповсюдженням у 
багатоканальній мережі MX-5  
та частково кабельного телеефіру. 

Важливим завданням у діяльності 
медіа-проекту є налагоджувати 
громадський діалог для зміцнення 
суспільної довіри, розвитку 
громадянської відповідальності, 
української мови, культури, особистості 
та країни загалом. 
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Vagabundo
Art Space         
Мистецький простір

«Ваґабундо»

7, Pylypa Orlyka str., Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, Пилипа Орлика, 7

www.vagabundo.com.ua 

vagabundo1502@gmail.com

About company:

Vagabundo is a cultural and artistic space in Ivano-
Frankivsk, opened by the initiative of writer and poet Yurii 
Andrukhovych, photographer Rostyslav Shpuk and sailor 
Oleksander Kovtun. The Modern Art Center of Ivano-Frankivsk 
joined the project. Together, a group of enthusiasts created 
the Vagabundo space to «blur the boundaries» between  
the representatives of different artistic movements in the city. 

The aim of the project is to transform the basement of 
a new building in the city centre into an unusual Underground 
Passage: a space where visual art, video art, literature, music, 
experimental theatre and new forms and formats of self-
expression will meet. 

Vagabundo supports important Ivano-Frankivsk artistic 
processes and phenomena, attracts and unites people.  
The project plans to create a café-bookstore, where you can 
go to read or drink coffee while creating art or watching it. 

Про компанію:

«Ваґабундо» – культурно-мистецький 
простір в Івано-Франківську, відкритий 
з ініціативи письменника і поета 
Юрія Андруховича, фотохудожника 
Ростислава Шпука та моряка 
Олександра Ковтуна. До втілення 
проекту приєднався Центр сучасного 
мистецтва Івано-Франківська. Разом 
група ентузіастів створила простір 
«Ваґабундо», аби «розмити кордони» 
між представниками різних мистецьких 
течій в місті. 

Мета проекту – перетворення 
підвального приміщення новобудови 
в центрі міста на незвичайний 
«Підземний Перехід» – простір, 
в якому зустрінуться візуальне 
мистецтво, відео-арт, література, 
музика, експериментальний театр та 
нові форми і формати самовираження. 

«Ваґабундо» підтримує важливі для 
Івано-Франківська мистецькі процеси  
і явища, притягує та об’єднує людей.  
У планах проекту – створення кав’ярні-
книгарні, куди можна буде ходити 
читати або ж пити каву, творячи 
мистецтво чи спостерігаючи за ним. 
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VIO.AGENCY
Marketing Agency         
Маркетингова агенція

«VIO.AGENCY»

Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ

www.vioagency.com

info@vioagency.com.ua

+38 (063) 594-70-95

About company:

VIO.AGENCY is a full-service marketing agency established 
in 2016 in Ivano-Frankivsk by a team of designers, marketing 
specialists and related industries specialists.  
The company develops presentation and promotional  
videos, offers marketing services, in particular in social 
networks. VIO.AGENCY studio operates in the local and 
Ukrainian markets, as well as carries out the projects in 
the field of advertising and marketing by the order of 
international companies. 

Three pillars on which the company is based is the effective 
strategy, qualitative marketing and unique design.  
The company develops creative ideas for business.  
VIO.AGENCY team believes that any marketing task has  
a creative solution and may be found easily. The reality in 
which we all live is full of ideas, that is why the main task of 
a creative agency is the ability to see them and use them in 
communication between the consumer and the brand. Many 
years of the company’s specialists experience united them 
into the so-called advertising and marketing team, a team of 
professionals who are ready to solve the most complex and 
unexpected marketing and advertising tasks.

Про компанію:

VIO.AGENCY – маркетингова агенція 
повного циклу, створена 2016 року 
в Івано-Франківську командою 
дизайнерів, спеціалістів з маркетингу 
та суміжних галузей. Компанія 
розробляє презентаційні та рекламні 
відеоролики, пропонує послуги 
маркетингу, зокрема в соціальних 
мережах. Студія VIO.AGENCY працює 
на локальному та українському ринках, 
а також здійснює проекти у сфері 
реклами та маркетингу на замовлення 
міжнародних компаній. 

Три кити, на яких базується робота 
компанії, – ефективна стратегія, якісний 
маркетинг та унікальний дизайн. 
Компанія розробляє креативні ідеї  

для бізнесу. Команда VIO.AGENCY 
вірить, що будь-яке маркетингове 
завдання має творче вирішення  
та легко його знаходить. Реальність,  
у якій ми всі живемо, сповнена 
ідей, саме тому основне завдання 
креативного агентства – вміння їх 
бачити і використовувати  
в комунікації між споживачем  
і брендом. Багаторічний досвід 
спеціалістів компанії об’єднав їх  
у так званий рекламно-маркетинговий 
загін, команду професіоналів, яка 
готова вирішувати найскладніші  
і найнесподіваніші маркетингові  
та рекламні завдання.
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WoodOne
Interior and Decor Studio          
Студія інтер’єру та декору

«WoodOne» 

90 a, Bohdana Khmelnytskoho Str., 
Ivano-Frankivsk city
м. Івано-Франківськ, 
вул. Богдана Хмельницького, 90 а

www.woodone.if.ua 
www.woodone.com.ua

office@woodone.com.ua

+38 (050) 281-18-65 
+38 (066) 685-84-50

About company:

WoodOne is a young ambitious company engaged in  
the production of individual interior products and the creation 
of furniture using wood, plywood, plastic etc. The highlight 
of Wood One is the creation of decor using Norwegian moss 
elements, which is quite a new technique in the Ukrainian 
market. 

The credo of the work-shop is creativity, style, uniqueness and 
modernity, and the main goal is the embodiment of interesting, 
brave and innovative ideas of the customers into real life.  
The full production cycle allows the company to produce 
products fast and efficiently using any material, including 
individual design.

Thanks to the online store, Wood One sells its products not only 
in Ivano-Frankivsk and the region, but also throughout Ukraine. 
The team of Wood One enthusiasts is ready to cooperate 
with designers, decorators and furniture manufacturers to 
implement new creative projects, applying modern processing 
technologies for wood, plywood, plastic and other materials.

Про компанію:

«WoodOne» – молода амбітна 
компанія, що займається реалізацією 
індивідуальних виробів інтер’єру та 
створенням меблів з використанням 
дерева, фанери, пластику тощо. 
Родзинкою «Wood One» є створення 
декору з використанням елементів 
норвезького моху, що є достатньо 
новою технікою на українському ринку. 

Кредо майстерні – творчість, стиль, 
унікальність і сучасність, а основна 
мета – втілення цікавих, сміливих  
і нестандартних ідей клієнтів. 
Повний цикл виробництва компанії 
дозволяє максимально швидко і якісно 

виготовити продукцію, використовуючи 
будь-який матеріал, зокрема  
за індивідуальним дизайном.

Завдяки інтернет-магазину, компанія 
Wood One здійснює продажі своїх 
товарів не лише в Івано-Франківську  
та регіоні, а й по усій території України. 
Команда ентузіастів «Wood One» 
готова до співпраці з дизайнерами, 
декораторами та виробниками меблів, 
аби втілювати нові креативні проекти, 
застосовуючи сучасні технології 
оброблення дерева фанери, пластику 
та інших матеріалів.
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ZHYVBUVPES
Children’s Drama School          
Дитяча театральна школа

«ЖИВБУВПЕС»

Ivano-Frankivsk city 
м. Івано-Франківськ

zaharcuki239@gmail.com

+38 (087) 924-40-68

www.facebook.com/groups/621213194647406

About company:

In 2014, the first children’s drama school ZHYVBUVPES was 
launched in Ivano-Frankivsk, on the basis of which the theatre 
was created. During the year, the students were engaged in 
acting training, working on plays specially written for  
the theatre studio, then to demonstrate their work on  
the professional stage. 

The program of the acting school includes theatrical 
performances, dance workshops of various styles, vocals, 
photo-modelling, a lot of games and trainings that develop 
children’s imagination and intelligence. The educational process 
here is built in such a way as to develop the individuality and 
personality, courage and self-confidence. 

Ihor Zakharchuk, the Founder of the ZHYVBUVPES Drama 
School, made his first delivery of the play in a children’s camp, 
as a counsellor. Inspired by his success and work with children, 
Ihor realized that he wants to go into this professionally. That 
is how the idea to open the own children’s school of acting 
emerged. Interestingly, the students of the acting studio are 
trained in the system of higher education, adapted for  
the younger generation. Another feature of the school is  
the construction of a communication model with children, 
which is based on equality, rather than teacher-student 
opposition. In fact, this approach involves the development of 
openness, courage, individuality, creative thinking and creativity 
in children.

Про компанію:

У 2014 році в Івано-Франківську було 
відкрито першу дитячу театральну 
школу «ЖИВБУВПЕС», на базі якої 
створено театр. Впродовж року учні 
займаються акторськими тренінгами, 
працюють над п’єсами, спеціально 
написаними для театральної студії, аби 
потім продемонструвати свою роботу 
на професійній сцені. 

Програма акторської школи включає 
театральні вистави, танцювальні 
майстер-класи різних стилів, вокал, 
фотомоделінг, безліч ігор і тренінгів, що 
розвивають дитячу фантазію та інтелект. 
Навчальний процес тут побудований 
так, щоб розвинути індивідуальність та 
особистість, сміливість та впевненість 
у собі. 

Свою першу виставу засновник 
театральної школи «ЖИВБУВПЕС» 
Ігор Захарчук втілив у дитячому 
таборі, будучи вожатим. Натхненний 
своїм успіхом і роботою з дітьми, 
Ігор зрозумів, що хоче займатися 
цим професійно. Саме так виникла 
ідея відкрити власну дитячу школу 
акторської майстерності. Що цікаво, 
учні акторської студії навчаються за 
системою вищого навчального закладу, 
адаптованою для молодшого покоління. 
Ще однією особливістю школи є 
побудова моделі спілкування з дітьми, 
що базується на рівності, а не опозиції 
«вчитель-учень». Власне, такий підхід 
передбачає розвиток відкритості, 
сміливості, індивідуальності, 
креативного мислення та творчого 
потенціалу у дітей.

Іnterest in export
Іnterest in investments
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Network of Business Information Support Centers 
The success starts with the cooperation. So we have focused on everyone, who 
wants to grow own business and be successful: a small workshop owner and  
a factory director, an experienced entrepreneur and a young manager.  
The mission of Business Information Support Centers is to help those who are 
open to new opportunities. 

We are always around, since we work in 15 cities across the country. Our 
business trainings are expert knowledge and practical cases from  
the specialists in different industries and from different countries. Our business 
conferences are the concentrate of useful information, clear and professional 
answers to the business inquiries. 

Many entrepreneurs have visited our business events already. And this is a real 
opportunity to find partners, attract investors, enter new markets and enrich 
the team with the best personnel. This interaction has already helped many to 
acquire new business skills, strengthen their market position and scale their 
businesses. Come and discover your new horizons.

Business Information Support Center 
Business Community Club Ukraine
7, office 305, Chornovola Str., Ivano-Frankivsk city, Ukraine
tel. + 38 097 774 6347
E-mail: ivano-frankivsk@bisc.org.ua
www.bisc.org.ua

Мережа Центрів iнформаційної підтримки бізнесу  
Успіх починається із взаємодії, тож у центрі нашої уваги — кожен, хто прагне 
розвивати власну справу й бути в ній успішним: власник невеличкої майстерні 
й керівник фабрики, досвідчений підприємець і молодий менеджер. Місія 
Центрів інформаційної підтримки бізнесу – допомогти тим, хто відкритий  
до нових можливостей. 

Ми – завжди поряд, адже працюємо в 15 містах по всій країні. Наші бізнес-
тренінги – це експертні знання й практичні кейси від фахівців різних галузей  
і з різних країн. Наші бізнес-конференції – це концентрат корисної інформації, 
зрозумілі й професійні відповіді на запити бізнесу. 

Уже чимало підприємців відвідали наші ділові заходи. І це реальна можливість 
знайти партнерів, залучити інвесторів, вийти на нові ринки й поповнити 
команду найкращими кадрами. Така взаємодія вже багатьом допомогла 
набути нових ділових навичок, зміцнити ринкові позиції й масштабувати свою 
справу. Приходь і відкривай свої нові горизонти.

Центр інформаційної підтримки бізнесу 
Клуб Ділових Людей Україна
Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 7, офіс 305
тел. + 38 097 774 6347
E-mail: ivano-frankivsk@bisc.org.ua
www.bisc.org.ua

Клуб Ділових Людей Україна
Український бізнес-клуб для керівників та власників малого і середнього 
бізнесу, які мають надійну ділову репутацію.

Ключова спеціалізація Клубу – організація платформ для якісного 
спілкування, бізнес-нетворкінг, рекомендації партнерів та підрядників, 
надання інформації про можливості для бізнесу та реалізація проектів зі 
сприяння розвитку малого і середнього бізнесу в Україні.

Ми хочемо жити в комфортній та безпечній країні, вести чесний бізнес  
та будувати добробут своїх сімей.

Ми віримо, що в Україні можна жити краще, та хочемо збудувати країну,  
де проживають щасливі люди та народжуються ідеї, варті визнання.

Клуб Ділових Людей Україна

Головний офіс: 
Україна, м. Львів, вул. Перфецького, 11
тел.+ 38 096 804 5555
E-mail: info@bc-club.org.ua
www.bc-club.org.ua

Business Community Club Ukraine
Ukrainian business club for executives and owners of small and medium-
sized business that have a reliable business reputation.

The key specialization of the Club is the organization of platforms for  
high-quality communication, business networking, recommendations of 
partners and contractors, providing information on business opportunities 
and projects implementation to promote the development of small and  
medium-sized businesses in Ukraine.

We want to live in a comfortable and safe country, run honest business 
and build the well-being of our families.

We believe that everyone can live better in Ukraine, and we want to build 
a country where happy people live and ideas worthy of recognition are 
born.

Business Community Club Ukraine

Head office:
11, Perfetskoho Str., Lviv city, Ukraine
tel.+ 38 096 804 5555
E-mail: info@bc-club.org.ua
www.bc-club.org.ua
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Фотограф* Юрій Паливода

Переклад  Агенція мов 
«Нові Обрії» 

Дизайн та верстка Наталія Мартинюк

Друк  ФО-П Буря О.Д. 
Свідоцтво про 
внесення суб’єкта 
видавничої справи 
до Державного 
реєстру видавництва 
ДК №4749

*Деякі фотографії були надані 
учасниками проекту

*Some photos were provided 
by project participants

Creative Ivano-Frankivsk region: export and investment potencial photo book online.
Фотокнига «Франківщина креативна: експортний та інвестиційний потенціал регіону» онлайн.

The project is organized by the Business Information Support Center, 
based on the Business Community Club Ukraine, 

as a part of the EU4Business initiative of the European Union.
Проект реалізовано Центром інформаційної підтримки бізнесу, заснованим на базі 

Клубу Ділових Людей Україна, у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.



Creative Ivano-Frankivsk region:
export and investment potencial

Франківщина креативна:
експортний та інвестиційний потенціал регіону

Центр інформаційної підтримки бізнесу 
Клуб Ділових Людей Україна 

м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 7, офіс 305 

тел.: + 38 097 774 6347
e-mail: ivano-frankivsk@bisc.org.ua 

www.bisc.org.ua

Клуб Ділових Людей
Україна

Клуб Ділових Людей
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