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ПЛАСТ і БУДІВЛІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 
      Цього року відзначаємо 93 – тю річницю з часу створення нашої Організації. Це значний період часу, 
який відзначався рядом важливих подій в історії України. Дуже часто її творцями були пластуни.  
      В організаційній періодиці можна знайти дуже багато згадок про життя визначних наших членів, їх 
погляди на ті чи інші проблеми; спогади про таборування; описи діяльності окремих осередків та куренів. В 
США та Австралії створені пластові музеї, в яких зібрано значну кількість джерел для вивчення історії 
організації. Разом з цим, практично немає досліджень, які б розповідали про безпосередні місця проведення 
пластових занять – пластові домівки.    
      Значення домівки в діяльності виховних частин є надзвичайно важливим. Підручник “Посібник 
зв’язкового” стверджує, що “...кожен гурток повинен мати своє приміщення, де його члени могли б 
зустрічатися і переховувати своє майно... Гуртковий куток – це ядро, довкола якого твориться дух і 
традиція гуртка”. 
      Можна скептично відноситись до цього напрямку досліджень, але, мабуть, знайдуться пластуни, яким 
буде цікаво – де саме відбувались засідання Окружного Проводу Пласту Станиславівщини в 20-их роках, в 
яких будівлях займались юнацькі курені, передумови отримання Пластом сучасної домівки по вул. 
М.Павлика, 10 і її використання. Сам стан сучасної пластової господарки свідчить про відсутність пильного 
зацікавлення нею. Висвітленню частини цих питань присвячений цей короткий нарис.  
 

I. Пластові домівки Станиславова в 1911 – 1944 роках. 
      Проблеми виховання молоді, зацікавлення її організаційним життям, що передбачало б розвиток особистості 
завжди були актуальними. В першу чергу над цією темою працювали педагоги. Тому, після заснування перших 
гуртків Пласту, організація почала масово поширюватись в українських школах Галичини. Шкільна влада пасивно 
ставилась до організації, не забороняла, але й не підтримувала її.  
      В Станиславові пластові гуртки були закладені в 1911 році при українській державній гімназії. Їх куратором 
був проф. Г.Кичун, колишній старшина австрійської армії. Згідно спогадів станиславівських пластунів, спершу 
було створено 5 пластових гуртків, але вже до 1914 року їх чисельність досягла 80 осіб.  
 
Будинок по вул. Т.Шевченка. 
      Перші пластуни Станиславівщини відбули свої сходини в приміщенні української державної гімназії по вул. 
Липовій (тепер Т.Шевченка). На той час це була модерна чотирьохповерхова будівля, яка знаходилась в 
центральній частині міста. На цій невеличкій затишній вулиці того часу знаходились приміщення греко-
католицької семінарії (відкритої приятелем Пласту, митрополитом А.Шептицьким), резиденція єпископа, 
помешкання професорів, військові заклади. Вулиця завершувалась парком барона Ромашкана. Вздовж дороги 
посаджені липи, що зумовило першу назву вулиці. 
      Приміщення гімназії було достатньо освітленим, мало велике внутрішнє подвір’я (де пластуни часто 
фотографувались). Висота приміщень за тогочасними стандартами становила близько 3 м; опалення будівлі в 
зимовий час здійснювалось за допомогою пічок. Пластові гуртки займались в гімназійних класах (після занять).   
      В приміщенні української державної гімназії займався 11 – ий пластовий курінь ім. І.Мазепи. Більша частина 
відомих опікунів організації, її виховників та членів (О.Бойчук,  П.Ісаїв, О.Левицький, С.Никифоряк, В.Савчак та 
багато інших) займались саме в цьому будинку. Загалом, будівля по вул. Липовій бачила пластунів з 1911 до 1944 
року, з двома перервами: 1. в 1918-20 роках, під час українсько-польської війни, коли пластові гуртки не мали 
занять; 2. від 1930 до 1941, коли за часів польської та радяянської окупацій діяльність Пласту була неможлива. 
     З 1920 року, гімназія стала державною (польською). Професорські кадри складались з переважної більшості 
українців, хоча були й поляки. Практично всі директори гімназії толерували діяльність Пласту. В 1939 році 
більшовики ліквідували гімназію, її замінила школа, яка проіснувала до 1941 року. З початком німецької окупації, 
гімназію було відновлено, в ній до 1944 р. відбувала свої заняття Виховна Спільнота Української Молоді.  
     Під час другої більшовицької окупації (розпочалась 27.07.1944 р.) приміщення гімназії було передано до 
житлового фонду. Сьогодні тут знаходяться приватні квартири. Єдиною згадкою про гімназійні часи будинку є 
меморіальна таблиця на честь Є.Гірника (гімназиста, в майбутньому на протест проти більшовиків самоспалився в 
Каневі на Тарасовій горі). 

*** 
     Вже з 1920 року, після завершення  польської окупації краю,  діяльність пластових частин в Станиславові 
поступово відроджується. Місцем їх праці були школи. Свідченням цьому є лист комісара поліції до воєводи (від 
28.03.1923 р.), в якому він стверджував, що “...у вищих школах в Станиславові незважаючи на мову викладання, 
існують відділи українського “Пластуна”... В Станиславові до Пласту належить вся шкільна  молодь не дивлячись 
на вік і зорганізована при школах, в яких вчиться, у відділи. Головним комендантом всіх є професор гімназії 
руської Осип Левицький...”. 
     Верховний Отаман Пласту проф. С.Левицький у своїх спогадах згадував про пластові виховні частини, які діяли 
в Станиславові в тому періоді. Це: 11 – ий курінь УУПЮ ім. І.Мазепи; 12 – ий курінь УУПЮ ім. Княгині 
Романової; 16 – ий курінь УУПЮ ім. Короля Данила; 23 – ій курінь УУПЮ ім. Г.Барвінок. 
      Перші два з них відбували свої заняття в українській державній гімназії по вул. Липовій (Т.Шевченка), хоча 
частина дівочих гуртків мала сходини в гімназії “Рідної Школи” (тепер ЗОШ №7 по вул. М.Грушевського). Тут 
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теж відбував свої заняття і 16 – ий курінь. Заняття 23 – го куреня проводились в будівлі монастиря Сестер 
Василіянок (тепер вул. Василіянок, 17). 
 
Будівля гімназії “Рідної Школи” 

     Знаходиться в центральній частині міста. Триповерхове приміщення споруджене в 
другій половині ХIХ століття. Поруч знаходиться просторе подвір’я, на якому 
пластунство 12 і 16 куренів відбувало свої заняття.  
      В сусідньому двоповерховому будинку містилось товариство “Сокіл” (тепер 
Народний дім “Просвіта”) – тут пластуни давали для громадськості самодіяльні 
вистави. Окрім цього, саме пластуни тут забезпечували на прохання філії “Просвіти” 
порядок під час різноманітних урочистих нагод, зокрема, Шевченківських свят. 
      Інша площа біля гімназії “Рідної Школи” є свідченням трагічних подій в історії 
України – саме тут органи НКВС в 1941 році приховали безневинно закатованих. 
 
Будинок монастиря СС Василіянок 
      Знаходиться в центральній частині 
міста по вул. Василіянок, 17 (колишня 
назви вулиці – Заблотівська, Петра Скарги, 

Панфіловців). Будинок споруджено в 1904 р. завдяки пожертві 
інженера О.Остовича. В 1909 р. тут було відкрито учительську 
семінарію. Будинок збудований в стилі модерн, триповерховий, 
накритий бляхою. На трьох поверхах налічувалось 16 кімнат. Під час 
німецької окупації, в частині монастиря був військовий госпіталь. 
Монастир проіснував до 1947 р. Після цього, радянська влада в 
приміщенні організувала обласну бібліотеку та сільськогосподарський 
технікум. З відновленням незалежності України, споруду повернуто  
власникам.  
 
Приміщення в готелі “Дністер” 

      Знаходиться в центральній частині міста (колись вул. Липова, 1 тепер 
Т.Шевченка, 1). Будинок споруджений, як готель (називався “Асторія”, “Варшава”). 
На першому поверсі знаходились крамниці. Відомий тим, що тут 19 січня 1919 р. 
було проголошено Злуку ЗУНР і УНР. Саме в цьому будинку короткий час 
знаходилась редакція пластового часопису. 
      В 1923 році, провідники станиславівського “Пласту”, прагнучи зорганізувати 
видання друкованого органу подали до староства прохання на дозвіл його видання. 
Староство дозволило. Відповідальним редактором було призначено проф. 
С.Левицького. Журнал почав виходити з лютого 1923 року. Систематично видання 
друкувалось перших півтора року, за  цей час видано 15 чисел. 30.01.1924 р. поліція 
провела обшук в редакції журналу. Після “ревізії” поліції журнал заборонили, а з 
1925 р. він відновився і біля трьох років виходив періодично. Видавництво 
планувало ряд випусків пластової бібліотеки, з якої тільки надруковано Ф.Купера 
“Соколине Око”. Через матеріальну скруту видавництво припинило діяльність. 
Редакція містилась в помешканні ч. 44. 
      В різні періоди в цьому будинку були різні магазини і установи. Тепер тут 
Народний Дім №1 та готель “Дністер”. 

 
Приміщення по вул. В.Чорновола. 
      Є згадка про використання Пластом приміщення “Української Бесіди” по вул. Голуховського, 20. Саме тут 
2.08.1924 р. проведено перший окружний з’їзд УУСП. Як гості були делегати зі Львова. Двома роками пізніше – 
26.06.1926 р. тут відбулись установчі Загальні Збори Кооперативи “Пласт”, яка мала торгувати пластовими й 
спортивними речами на терені пластової округи.  
      В різний час будинок використовувався за різним призначенням – тут був суд, згодом обласна наукова 
бібліотека. Тепер на будинку встановлено барельєф В.Чорновола. 
 

*** 
       В середині 20-их років особливо актуальною була акція будови Пластового Дому у Львові. Пластуни 
Станиславівщини активно взялись за збір коштів для цього заходу. Зокрема, кошти пожертвували 11-ий і 12-ий 
курені УУПЮ у Станиславові. 
       Поступово народилась ідея створити подібний Дім у Станиславові, так як не існувало єдиного приміщення, де 
б нормально могли працювати пластуни. Ініціатором  ідеї будови був сктм. О.Бойчук. Станиславівські пластуни 
повинні були в часі Різдв’яних Свят спродати картки ціною по 10 грош на фонд будови пластової домівки. На 
жаль, ця ідея не була реалізована.  

Народний Дім “Просвіта” 

Монастир Сестер Василіянок 
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      В різноманітних документах знаходимо згадку, що в певний період 16-ий пл.курінь УУПЮ, 5-ий курінь УУСП 
“Довбушівці” та Кошова Команда винаймали приміщення по вул. Липовій, 77 (тепер Т.Шевченка).  
 

II. Пластові домівки Івано-Франківська в 1991 – 2005 роках. 
      На початку 1990 р. в Івано-Франківську було відроджено діяльність “Пласту”. Впродовж короткого часу 
завдяки праці активістів пластового руху, навколо організації згуртувалась значна кількість осіб, що були членами 
організації в 20-их роках; зацікавлених. Поступово розпочалась виховна робота, для легалізації “Пласт” в якості 
просвітницько-спортивного товариства був зареєстрований 23.10.1990 р. Івано-Франківським міськвиконкомом.  
      Впродовж першого року діяльності регулярно проводили виховні заняття 7 юнацьких гуртків та 4 новацькі рої. 
Праця відбувалась в різноманітних приміщення, а часто просто на вулиці. Це зводило нанівець всі зусилля 
виховників. Тому постало питання про забезпечення “Пласту” приміщенням для занять. 
      Починаючи з листопада 1990 р. Опікунська Рада ПСТ “Пласт” (за підписом в.о. голови С.Корчинського) 
звертається до голови облвиконкому Ради народних депутатів п. В.Павлика з проханням надати приміщення для 
створення плластової домівки “...яка б мала три кімнати для сходин гуртків і куренів, бібліотеки та сховища 
пластового майна”. Голова облвиконкому, в свою чергу, звернувся з запитом у цій справі до міськвиконкому. 
Справа перебувала “на контролі” довший час без будь – якого вирішення.   
      Тим часом пластовий рух на теренах Івано-Франківщини активно розвивався. Так, 3.02.1991 р. 56 делегатів 
установчого збору Івано-Франківського обласного просвітницько-спортивного товариства “Пласт” з Івано-
Франківська, Коломиї, Долини, Надвірної, Бурштина, Ямниці, Крилоса, Чернієва, Гвіздця, Білих Ослав, 
Микуличина, Угорників ухвалили об’єднати всі пластові відділи області в Івано-Франківську пластову станицю і 
обрали Пластову Раду в складі 9 чоловік. Головою осередку збір обрав Корчинського Степана. Ще через місяць, 
12-13 квітня 1991 р. в Івано-Франківську проведено Перший (установчий) Крайовий Пластовий З’їзд. На ньому 
було прийнято Статут організації, обрано склад КПР та КПС. В якості гостя на КПЗ був присутній голова обласної 
ради п. М.Яковина. 
      Ці події були вагомим чинником для вирішення питання стосовно забезпечення “Пласту” приміщенням, хоча 
до кінцевої позитивної дії ще мусило пройти півроку. Впродовж цього часу, як “Пласт”, так і органи місцевого 
самоврядування, кожен в свому напрямку, здійснювали заходи по вирішенню проблеми надання приміщення. 
Зокрема, заступник голови міськвиконкому п. Б.Ониськів своїми листами від 26 квітня та 25 червня 1991 року, 
інформував, як Опікунську Раду “Пласту”, так і облвиконком про те, що “міськвиконком розглянув питання про 
виділення приміщення... В даний час піднайдено відповідне 
приміщення і найближчим часом буде прийнято рішення про 
передачу його товариству”. 
      “Пласт”, дбаючи про інтереси своїх вихованців, був більш 
активним. В цьому напрямку було здійснено наступне: голова 
ПСТ “Пласт” С.Корчинський в травні 2005 р. звернувся до 
завідуючого міського відділу народної освіти п. С.Салітри про 
надання приміщення по вул. Т.Шевченка, 12 для виховної роботи; 
іншим листом прохалось директора Цементно-шиферного 
комбінату п. М.Круця та голову профспілки комбінату п. 
Б.Скрип’юка про надання під пластову домівку кімнати в 
гуртожитку або в дитячому садку. Завдяки цьому, “Пласт” на 
короткий час (окремі гуртки) отримали змогу займатись в 
приміщенні по вул. Т.Шевченка, 12. 
      Також, у вересні 1991 р. ПСТ “Пласт” домовився з місією “Віфанія” (президент В.Паньків) про надання в 
користування організації, для службового користування, кімнати площею 42 м2. 
      Проблема основного приміщення залишалась невирішеною. Тому, 23.11.1991 р. на ім’я голови міської ради п. 
Я.Тайліха було адресовано “Заяву учасників конференції ПСТ “Пласт”, а 26.11.1991 р. відповідне звернення 
отримав його заступник п. В.Голод. В цих листах провід осередку звернув увагу міської ради про те, що вже “на 
протязі п’яти місяців міськвиконком приймає рішення”. В листі вказувалось вже й конкретне приміщення, яке 
могло б бути переданим під пластову домівку – будинок по вул. М.Горького, 10, в якому на той час знаходилась 
бухгалтерія міського відділу освіти. Завідуючий міським відділом народної освіти п. С.Салітра не мав заперечень 
проти передачі будівлі для виховних занять.  
      Разом з цим, продовжувались інші дії, спрямовані на інформування громадськості про найбільшу проблему 
організації міста. В грудні 1991 р. в міській газеті “Західний кур’єр” було надруковано статтю під назвою 
“Пластуни просяться до хати”, яка розповідала про всі перипетії щодо забезпечення Пласту домівкою.    
     З огляду на це, заступник голови міськвиконкому п. В.Голод доручив завідуючому відділу освіти п. С.Салітрі: 
“...при переселенні бухгалтерії міськВНО... надати можливість ПСТ “Пласт” зайняти звільнене приміщення до 
січневого засідання МВК”. Це питання було позитивно вирішене. 
 
Приміщення по вул. М.Павлика, 10. 
      Будинок по вул. М.Павлика, 10 (колишня М.Горького) знаходиться в центральній частині міста, в 
безпосередній близькості до залізничного вокзалу. Споруда була збудована за польської окупації, до 1939 р. 
Спершу тут знаходився дитячий садок, пізніше бухгалтерія міського відділу народної освіти. Це – двоповерхове 
приміщення, яке побудоване у формі літери “Т” було під’єднане до електроосвітлення, водопроводу, міської 

Будинок по вул. Т.Шевченка, 12 
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каналізації та газопостачання. Опалення здійснювалось за допомогою голандських пічок. Цікаво, що стелі в 
будинку були підшивними, дерев’яними. Будинок мав дерев’яну мансарду і підвал (дві кімнати). 
      На час заселення «Пласту» в дану будівлю, в її правому крилі містилась Дитячо-юнацька спортивна школа №3 
(директор п. В.Коваль. Поруч знаходився великий спортивний майданчик, який згодом пластуни почали 
використовувати для ігор, офіційних церемоній. 
      3 січня 1992 р. збулась мрія івано-франківських пластунів: вони отримали домівку. Цікавими були умови її 
утримання. За договором №3 “Про оренду приміщення ДЮСШ №3” ПСТ “Пласт” мав право орендувати домівку 
впродовж року до 31.12.1992 р. Кімнати будівлі можна було використовувати 10 годин на день. За оренду 

приміщення встановлювалась орендна плата 100 купонокарбованців за 
годину, оплата повинна була здійснюватись щоквартально. 
Тогочасний керівник Пласту цей договір не підписав. 
      В цей час (в серпні 1991 р.) зацікавленість даним приміщенням 
виявляє і міська Станція Юних Техніків, працівниками якої були 
окремі приятелі Пласту. Завдяки цьому постала угода про 
співдружність в роботі МСЮТ та “Пласту”. Згідно, неї з 1.09.1992 р. 
“Пласт” надав 2 кімнати МСЮТ на другому поверсі будинку. В свою 
чергу МСЮТ зобов’язувалась обладнати кабінет для практичної 
роботи колективної радіостанції, лабораторію для художньої обробки 
дерева та металу, навчати спортивній радіопеленгації та орієнтуванню 
на місцевості. З цього часу розпочався етап спільного використання  
приміщення до 2004 року, хоча вже в 1995 р. розпочались серйозні 
конфлікти з керівником гуртка радіолюбителів п. О.Ігнатьєвим. Значна 
частина пластунів в 1992-95 р. була гуртківцями цього гуртка, 
зрештою, самі вимоги проби УПЮ вказували на потребу знання  

азбуки Морзе та вміння її практичного використання. Про стосунки “Пласту” та МСЮТ буде описано нижче.    
      В листопаді цього ж року, нова керівниця осередку ст.пл. І.Зузук уклала з п. С.Павлюком трудову угоду. За 
нею, Пласт надавав С.Павлюку кімнату для занять атлетичною гімнастикою. Останній сплачував орендну плату та 
зобов’язувався організувати тричі на тиждень заняття з гімнастики для пластунів (тричі на тиждень, всього 10 
годин). 
      8 лютого 1993 р. міський відділ освіти уклав договір про оренду частини приміщення по вул. М.Павлика, 10 
Студентським Братством (підписав заступник голови п. О.Синютка). За договором це приміщення передавалось 
для занять “Пласту”. На той час це – шість кімнат, три з яких знаходились на першому поверсі, а три на другому 
(загальна площа 210 м2). Вже на той час кімнати знаходились в задовільному санітарному та гігієнічному стані. 
      Стараннями референтури УПН (референт ст.пл. М.Артиш) було проведено ремонт на першому поверсі 
приміщення. 30.10.1993 р. тут відбуто посвячення та презентацію домівки УПН. На другому поверсі в двох 
кімнатах продовжувала працювати МСЮТ, окрему кімнату займали юнацькі гуртки. Нерідко тут відбувались 
наради СПС. 
      В 1992-95 роках паралельно  з заняттями в цій домівці, окремі пластові 
гуртки відбували свої сходини в Обласному центрі соціальних служб для 
молоді (вул. Січових Стрільців, 16). Саме тут працювала частина тогочасних 
виховників осередку: О.Винницька, І.Зузук, С.Корчинський.  Найчастіше 
використовувалась велика кімната на четвертому поверсі. 
      Впродовж 1993 р. ні Студентське братство, ні “Пласт” не здійснювали 
проплат за орендовану домівку. Тому вже на початку 1994 р. дирекція ДЮСШ 
звернулась до Студентського братства з вимогою звільнити приміщення до 
кінця січня. Це не було виконано, і тому дирекція ДЮСШ попередивши вдруге 
СБ, в односторонньому порядку розірвала договір оренди, мотивуючи це тим, 
що “приміщення потрібне для створення спілки учнівської молоді міста та 
спортивного клубу “Гарт””. 
      Орендодавець розпочав дії спрямовані на позбавлення “Пласту” домівки. 
Але не все було так просто. Вже 3.02.1994 р. на ім’я завідуючого міського 
відділу освіти п. Б.Ступарика прийшло подання підписане 17 батьками 
пластунів, які просили зберегти приміщення за організацією. При цьому вони 
посилались на 5 річний договір оренди, забуваючи, що оплата не здійснювалась впродовж першого цілого року. Як 
додаток до подання був графік праці виховних частин, з якого виходило, що гуртки і рої працюють всі 7 днів на 
тиждень, від ранку до вечора. 
      Впродовж 1992-95 років в домівці часто розбивали вікна, робили різноманітні написи на стінах. Переважно 
цим займались підлітки, що проживали в районі вулиці Павлика, з часом подібне припинилось (мабуть, шкідники 
виросли). 
      Новий голова осередку ст.пл. Б.Мисюга звернувся до голови Івано-Франківської обласної ради народних 
депутатів п. С.Волковецького (син якого короткий час був в УПН, а згодом в 27-му курені УПЮ-ів ім. В.Івасюка) з 
проханням посприяти у вирішенні питання про переукладення договору оренди. 
      Справа полягала в тому, що рішенням Івано-Франківського обласного арбітражного суду угоду про оренду 
домівки було розірвано. Підставами для цього стали несплата орендних платежів, а також неналежне утримання 

Домівка по вул. М.Павлика, 10 після завершення 
зовнішнього ремонту 

Вул. Січових Стрільців, 16. Тут на 4 
поверсі в приміщенні ОЦССМ 
займались пластуни 
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користувачем приміщення. До цього слід додати, що юнацькі частини, які займались на 2 поверсі приміщення 
дійсно несумлінно ставились до прибирання домівки; з іншого боку керівник гуртка радіолюбителів п. О.Ігнатьєв 
неодноразово писав керівництву міськвно службові записки про роботу пластунів. Ці записки досить часто містили 
неправдиві відомості. 
      Управління освіти ОДА розглянуло звернення станиці Івано-Франківськ щодо врегулювання майнових 
відносин з відділом освіти міськвиконкому в березні 1997 р. Саме на підставі розгляду, було стверджено, що 
“...поновлення угоди про користування майном може бути здійснене на підставах, передбачених законодавством, з 
обов’язковим відшкодуванням вартості комунальних послуг”. 
      В 1998 році, коли головою СПС був ст.пл. П.Гавриш, претензії до осередку мав державний пожежний нагляд, 
який видав припис про усунення порушених норм і правил пожежної безпеки. Звичайно, що “Пласт” цього 
припису не виконав. 
      З цього часу, стараннями пл.сен. В.Іваночка, ЦМ, який надавав осередку матеріальну підтримку, створено 
секретаріат станиці. Діловодом секретаріату була ст.пл. І.Шумада. Секретаріат містився в маленькій кімнаті на 
першому поверсі. Завдяки цьому здійснено інвентаризацію таборового виряду осередку, здійснено опис бібліотеки, 
телефонізовано домівку. Пізніше, наприкінці 1999 – 2000 роках в секретаріаті працювали ст.пл.скоб Ю.Міндюк, 
ОЗО та ст.пл. П.Білоус, ОЗО.  
      З листопада 1999 р. в домівці на вул. М.Павлика, 10 розпочав працю Окружний Пластовий Центр (діяв до 
лютого 2004 р.). Тут працював голова Окружної Пластової Старшини, перебувала оргтехніка Округи (комп’ютер, 
принтер); організовано окружну бібліотеку. Неодноразово в кімнаті де був ОПЦентр, збирались на наради члени 
ОПС та ОПР.  
      На підставі рішення міськвиконкому від 20.04.1999 р. № 157 (п.5) 20 квітня 1999 р. було укладено договір 
безоплатного користування приміщенням. Термін дії договору встановлювався на 1 рік. При цьому, осередок 
юридично втратив право користування другим поверхом (фактично це відбулось набагато раніше). Таким чином, 
станиця користувалась першим поверхом будівлі загальною площею 100 м2. Цей договір був підписаний 
станичним ст.пл. Р.Онуфрієвим, ОЗО. На багаторазові звернення про повернення другого поверху, заступник 
міського голови п. Г.Карась повідомляла, що “іншої вільної площі на даний час немає, тому що вже декілька років 
на базі школи розміщені гуртки та радіостанція міської станції юних техніків”.       
      Дивним є те, що ще у вересні цього року Фонд комунальної власності повідомляв станицю про те, що вона не 
уклала договір оренди, і тому ФКВ на жовтневе засідання міськвиконкому виноситиме питання про відміну 
рішення від 20.04.1999 р. № 157 (п.5) і передачу приміщення в оренду іншим юридичним та фізичним особам. В 
березні 2000 р. Управління освіти міськвиконкому вимагало переукладення договору оренди, відповідно до 
рішення сесії міської ради від 11.03.1999 р. “Положення про оренду нежитлових будівель...”, а у вересні 2000 р. 
Фонд комунальної власності попереджав осередок про те, що договір оренди завершився ще 20.04.2000 р. і 
пропонував його переукласти до 30.10.2000 р., погрожуючи передати приміщення іншому орендарю у випадку 
непереукладення. 
      Провід осередку вирішив залагодити дане питання одразу на кілька років вперед. Тому, подав прохання до 
виконкому міської ради про продовження на десятирічний термін дію договору про оренду приміщення. Фонд 
комунальної власності з цього питання консультувався з начальником управління освіти та науки міськвиконкому 
п. З.Береговським, який мав своє бачення долі будівлі по вул. М.Павлика, 10 (яке не співпадало з позицією 
“Пласту”). 
      В 2000 р. значний вклад в облаштування кімнат вніс пл.сен. В.Іваночко, ЦМ. Найнята ним бригада 
будівельників здійснила ремонт всіх кімнат на першому поверсі, помалювала вікна, встановила металеві решітки 
решітки на вікна; для бібліотеки було виготовлено великий стінний стеллаж. 
      Поза цим, все відбувалось стандартно – з бухгалтерії управління освіти приносили рахунки на оплату 
комунальних послуг, а осередок їх не оплачував. 
      В 2000 – 03 роках в домівці працювало керівництво Обласного Комітету Молодіжних Організацій “Молодіжна 
Ліга” (голова ст.пл.скоб Ю.Міндюк, ОЗО). Саме в цей час тут відбувались наради керівників молодіжних 
організацій; відбували свої заходи “Aisek”, МНК, СУМ. Домівку відвідали в різні періоди часу міський голова п. 
З.Шкутяк, його заступник п. Б.Ониськів, начальник управління освіти та науки ОДА п. Д.Дзвінчук, начальник 
управління освіти та науки міськвиконкому п. З.Береговський, редактор журналу “Пластовий Шлях” пл.сен. 
Л.Онишкевич, СМ; ряд визначних діячів діаспори.  
      Новий період в історії домівки по вул. М.Павлика, 10 розпочався з часу призначення пл.сен. О.Сича 
заступником міського голови з гуманітарних питань. Маючи в свому куруванні питання освіти та науки, пл.сен. 
О.Сич почав поступово розв’язувати проблеми з пластовою домівкою. 
      Влітку 2002 р. ст.пл.скоб А.Чемеринський, СМ виступив з ініціативою створення в Івано-Франківську Дитячо-
юнацького пластового центру, який мав би виконувати завдання ідентичні ДЮПЦ в м. Тернопіль. Заступник 
міського голови пл.сен. О.Сич підтримав ініціативу. Значну роботу в даному напрямку провів депутат міської 
ради, ст.пл. Р.Онуфріїв, ОЗО.  
      17.12.2002 р. рішенням міської ради “Про створення міського дитячо-юнацького пластового центру” питання 
було вирішено. Все здійснено на підставі Закону України “Про позашкільну освіту”, та виходячи з необхідності 
підтримки всебічного самовиховання молоді на засадах світового та українського скаутінгу. Центру передано в 
оперативне управління приміщення по вул. Павлика, 10. Директором призначено Р.Марцінківа (член Пласту з 2001 
р.). Засновником центру стала міська рада. Дорадчими органами при ній стали ЗЗС та СПС. Цікаво, що директор та 
штатні працівники за статусом не є службовцями місцевого самоврядування. 
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      В квітні 2003 р. Голова ОПС ст.пл.скоб А.Чемеринський, СМ; станичний ст.пл. Р.Марцінків,  ОЗО та голова 
ОКМО “Молодіжна Ліга” ст.пл.скоб Ю.Міндюк, ОЗО з метою перебрання в користування “Пласту” другого 
поверху, подали міському голові звернення в цій справі. Особливу увагу зверталось на непрості стосунки з 
керівником гуртка радіолюбителів СЮТ п. О.Ігнатьєвим. З метою вирішення проблеми в будинку по вул. 
М.Павлика, 10 побував заступник міського голови п. Б.Ониськів та керівник депутатської комісії з питань 
молодіжної політики, ст.пл. Р.Онуфріїв, ОЗО, представник Фонду комунальної власності. Під час зустрічі було 
досягнуто згоди про переведення радіогуртка станції юних техніків в інші приміщення, а вивільнені кімнати 
передати в користування станиці Івано-Франківськ. 
     Впродовж 2001-04 років сттараннями СПС робились заходи спрямовані на впорядкування користування 
домівкою, визначався порядок проведення занять, графіки прибирання домівки, цільове призначення кімнат. На 
початок 2005 р. виховні частини осередку відбували свої заняття в двох кімнатах та коридорі домівки, іноді в 
підвалі. В найменшій кімнаті організовано працю адміністрації осередку. Найбільшою проблемою домівки в 
зимовий період залишається її опалення. Це зумовлено технічним станом обладнання (яке необхідно замінити) та 
лімітами на споживання. 
      Матеріальне забезпечення домівки здійснювалось завдяки самим пластунам, приятелям Пласту, батькам. Саме 
вони передавали  сюди власні вживані меблі, книги в бібліотеку. Таборовий виряд зберігається в підвалі 
приміщення. Значне підсилення для забезпечення інвентарем дали два проекти, які реалізував осередок -  
“Гендерна рівність” (керівник пл.сен. М.Артиш, Гр) та “Антиузалежнююча програма для дітей та молоді” 
(керівник ст.пл. Р.Марцінків, ОЗО). Завдяки першому, придбано комп’ютер і принтер, три офісні столи і стільці; 
книжкову етажерку; завдяки другому – стільці, факс, сканер. 
      Завершенням справи по приміщенню пластової домівки на вул. М.Павлика, 10 стало рішення Івано-
Франківської міської ради від 22.09.2004 р. за № 367 “Про передачу на баланс нежитлового приміщення”. Згідно 
нього, приміщення площею 523,5 м2 передано з балансу управління освіти та науки міськвиконкому на баланс 
ДЮПЦ на правах оперативного управління. Також, до 1.10.2004 р. повинно було бути звільненим приміщення на 
другому поверсі площею 216,2 м2; ДЮПЦ спільно з фінансовим управлінням міськвиконкому мав вирішити 
питання ремонтних робіт. В кошторисі 2005 р. передбачалось закласти кошти на утримання і ремонт будинку. 
Контроль за виконанням рішення покладався на заступника міського голови, пл.сен. О.Сича. 
      Під час Помаранчевої революції домівка була своєрідним молодіжним штабом. Звідси відбували спостерігачі в 
різні регіони України, тут проводив свої наради страйковий комітет, тут збирали одяг та продукти харчування для 
Майдану.  
      Станом на 1.02.2005 р. для впорядкування домівки було здійснено наступне: 

- в червні 2004 р. проведено зовнішні ремонті роботи. Наново поштукатурено та побілено будівлю; 
перекрито дах; впорядковано площу перед будинком; встановлено нові вхідні двері та огорожу; 

- в січні 2005 р. гурток радіолюбителів СЮТ покинув другий поверх приміщення. При цьому було знято всі 
дверні замки, частково зруйновано електропроводку; 

- в січні 2005 р. розпочато ремонт другого поверху. Загалом, за словами директора ДЮПЦ Р.Марцінківа на 
ремонтні роботи має бути освоєно 110000 грн.  

      З отриманням другого поверху було вирішено питання стосовно цільового призначення кімнат другого 
поверху. В одній з них передбачається влаштувати секретаріат голови КПР, в другій – конференц – зал, в третій – 
адміністративне приміщення станиці.  
       На жаль, через посилену забудову центральної частини міста біля домівки вже немає спортивного майданчика, 
на якому відбувались різні заходи. Разом з тим, оновлена будівельниками домівка, має належний вигляд серед 
сучасних новобудов. 
 
Домівки пластових куренів. 
      В історії станиці Івано-Франківськ були два зв’язкові куренів УПЮ: 27-го ім. В.Івасюка, ст.пл. Б.Мисюга, ЦМ 
та 49-го ім. І.Миколайчука, ст.пл. скоб О.Стасів, які розуміли потребу і значення окремих домівок для виховних 
частин. Пошук подібних приміщень здійснювався за частковим сприянням тогочасного голови СПС ст.пл. 
Я.Танчака, V. 
      Найбільш дієвим в цьому напрямку праці був ст.пл.скоб О.Стасів. Спершу (в 1995 р.) йому вдалось укласти 
угоду про спільне використання приміщень підліткового клубу “Юність” (ЖЕО №4, вул. С.Петлюри) на трирічний 
термін. Це були напівпідвальні кімнати. Проте, побувши тут близько півроку, юнацтво покинуло дану домівку. 
Причиною цього була віддаленість від центру міста (близько 30 хв ходу) та конфлікти з місцевими підлітками. 
Більш успішним проектом (1996-2003) була угода про спільну діяльність з підлітковим клубом “Легінь” (ЖЕО №2, 
вул. Мечнікова, 2). Невелика кімната – 15 м2, стала справжньою домівкою для юнацтва. Все було облаштовано 
відповідно до пластових приписів. На жаль, конфлікт проводу осередку з зв’язковим, та подальше тлумачення цієї 
справи міською радою, призвели до втрати домівки. Юнацтво певний час гуртувалось на квартирах виховників, а 
згодом розпочало заняття в домівці по вул. М.Павлика, 10.  
      Пластовий курінь ч. 27 ім. В.Івасюка уклав угоду про спільну діяльність з підлітковим клубом “Глобус” (ЖЕО 
№2, вул. Берегова, 34 “в”). Тут вони мали кімнатку на першому поверсі. З огляду на конфлікти з місцевими 
підлітками, курінь повернувся до праці в домівці на вул. М.Павлика, 10.   

 
 
 

PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


А.Чемеринський. Пластова господарка // Матеріали до історії Пласту на Івано-Франківщині. 

 7 

Приміщення Окружного Пластового Центру. 
      В квітні 1998 р. тогочасний Окружний Референт УПЮ ст.пл.скоб А.Чемеринський, СМ звернувся до 
начальника Управління освіти та науки ОДА п. Д.Дзвінчука про надання приміщення для Окружного Пластового 
Центру. В короткому часі потрібне приміщення було підшукане – в Українській гімназії №1 по вул. Калуське 
шосе, 1. 
      18.05.1998 р. було підписано договір про оренду приміщення з директором гімназії п. З.Береговським. За 
умовами договору, “Пласт” мав використовувати приміщення впродовж п’ятирічного терміну (до 2003 р.). 
Дирекція надала для наших потреб кімнату на другому поверсі № 108, з сонячного боку, загальною площею 15 м2. 
      В короткому часі було організовано працю ОПЦентру. Очолював його ст.пл.скоб А.Чемеринський, СМ. В 
якості методистів працювали ст.пл. Н.Опалинська (до квітня 2002 р.) та ст.пл. І.Шумада (до вересня 1998 р.). 
ОПЦентр було забезпечено оргтехнікою, створено бібліотеку, стенди про організацію. Нове сучасне приміщення 
створювало чудові умови для праці, єдиною проблемою залишалась далека віддаль до центру міста та 
телефонізація (заходи по встановленню телефона були позитивно вирішені). 
      В грудні 1998 р. тут було проведено ІІ Окружний Пластовий З’їзд, а в березні 1999 р. семінар для станичних 
“Написання проектів до фондів”.  
      На жаль, дирекція гімназії не дотримала свого слова щодо терміну оренди, і вже в жовтні 1999 р. 
запропонувала працівникам ОПЦентру перейти в інше приміщення (без вікон, з лампами денного освітлення). 
Праця в таких умовах була неможливою, і тому з листопада 1999 р. за домовленістю з проводом станиці Івано-
Франківськ, працю було відновлено в домівці по вул. М.Павлика, 10.  

 
Будівлі обласного центру пов’язані з діяльністю Пласту. 
      За час, що минув з моменту відродження організації, місцевий осередок, а також керівні органи окружної 
організації, в своїй роботі використовували на різних умовах і в різний час значну кількість приміщень. З  огляду 

на цей значний перелік, подаємо лише найвідоміші з них: 
- будинок Конгресу Українських Націоналістів (вул. 

Б.Лепкого, 43). В цьому приміщенні (актовий зал) 
двічі відбувались Окружні Пластові З’їзди; 

- готель “Дністер” (вул. Січових Стрільців). 
Приміщення відоме з історії Пласту 20-их років. Тут 
проводились вишкільні курси УПН;   

- готель “Зірка” (вул. Січових Стрільців). Тут під 
проводом ст.пл. М.Артиш неодноразово 
відбувались Крайові вишколи виховників новацтва 
(РОВ);  

- готель “Нафтовик” (біля центрального корпусу Національного технічного університету нафти і газу). В 
березні 1996 р. тут вперше в Івано-Франківську було проведено Крайовий вишкіл виховників юнацтва ч. 
17; 

- готель гуртожиткового типу Інституту підвищення кваліфікації (вул. Л.Українки). Тут під проводом ст.пл. 
М.Артиш неодноразово проводились вишкільні курси УПН;   

- дитячий заклад “Лісова Казка” ВАТ “Прикарпатського меблевого комбінату”. Тут під проводом ст.пл. 
М.Артиш в 1998 р. неодноразово відбувались Крайові вишколи виховників новацтва (РОВ);  

- загальноосвітня школа №21 (вул. Академіка Сахарова). В різний час тут проводились Окружні та Крайові 
Спартакіади, в чому сприяв директор школи, колишній член Пласту п. 
С.Корчинський; 

- катехитичний центр УГКЦ (біля катедрального собору Святого 
Воскресіння). Тут відбувались заходи в рамках проектів станиці, Окружні 
Пластові З’їзди; 

- міський Будинок вчителя (вул. Гетьмана І.Мазепи). Відбувались 
відзначення Нового року; 

- Народний Дім “Просвіта” (вул. М.Грушевського). Періодично 
використовується з 1995 р. Саме тут відбувались різноманітні святкові 
академії до річниць Пласту, Різдв’яні свічечки, проводився Крайовий 
фестиваль творчості УПН “Дитячі мрії”;  

- Центр Дитячої Творчості (вул. Січових Стрільців). Неодноразово 
використовувався для проведення вишколів гурткових і курінних діловодів; 
відзначень річниць ЗУНР, вечірок; 

- Церква Різдва Христового (парк Т.Шевченка). Тут проводились Різдв’яні 
свічечки; 

- Церкви обласного центру. Починаючи з 2000 року здійснюється передача 
Вифлеємського вогню миру. Як правило, Вогонь спершу передається в 

катедральний собор Святого Воскресіння, а згодом поширюється по храмах міста. 
 

     Зробивши короткий екскурс в історію Пласту та використовуваних ним домівок можна відзначити наступне: 

вул. Б.Лепкого, 46 , будинок КУН 

вул. Січових стрільців, Центр 
Дитячої Творчості 
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• пластова господарка, а зокрема, домівки за часів новітньої історії Пласту знаходяться в дуже 
непривабливому, а часто запущеному стані; 

• слід дбати за презентабельність приміщень домівок – щоб їх чистота приємно вражала вихованців, 
батьків, зацікавлених, представників влади та ЗМІ. Говорячи про те, що виховуємо наше 
майбутнє, мусимо розуміти, що воно не плекається в приміщеннях зразка “конюшні”; 

• корисним є наявність окремого адміністративного приміщення з обмеженим доступом – для праці 
діловодів, нарад, зберігання оргтехніки і бібліотеки;  

• потрібно плекати в пластунів відчуття того, що домівка є їхнім другим домом. Це допоможе 
уникнути комплексу “совдепії”: що не моє - то нищу, не мушу після себе прибирати. Також, іноді 
краще підтримувати гасло “Чисто не там де прибирають, а там де не смітять”; кожна виховна 
частина, провівши заняття повинна прибрати за собою; 

• проводи осередків мають вишукати пластунів, які є надзвичайно педантичними і за своїм 
характером є господарями – це допоможе мати гарних діловодів господарського сектору; з 
виховниками слід укласти договори матеріальної  відповідальності за приміщення на час їх праці 
в кімнатах; 

• маючи гіркий досвід надання в оренду пластових приміщень різним структурам, слід задуматись 
чи вартує на майбутнє це робити (навіть, якщо їх керівниками є члени Пласту); 

• для уникнення можливих конфліктів, слід чітко розмежовувати майно громадської організації 
(Пласту) та структур, які підлягають місцевому самоврядуванню (ДЮПЦ).   

ст.пл.скоб А.Чемеринський, СМ 
 

ДЖЕРЕЛА 
• 26.04.1991 р. лист  ПСТ “Пласт” міськвиконкому про пошук приміщення. 
• 30.05.1991р. лист С.Корчинського завідуючому міськ ВНО Салітрі про надання приміщення по вул. Т.Шевченка, 12. 
• 17.06.1991 р. лист  міськвиконкому С.Корчинському про перебування на контролі №05-08/04-298.  
• 25.06.1991 р. лист  міськвиконкому облвиконкому №05-08/04-1111 про піднайдення приміщення для Пласту. 
• Лист С.Корчинського директору М.Круцю про надання приміщень. 
• 17.09.1991 р. акт передачі кімнати для службових потреб “Пласту” місією “Віфанія”. 
• 26.11.1991 р. лист С.Корчинського заступнику голови міськвиконкому В.Голоду. 
• 26.11.1991 р. звернення учасників конференції ПСТ “Пласт” голові міської ради Я.Тайліху. Надруковано в “Західному кур’єрі”. 
• 09.12.1991 р. резолюція Голода про надання приміщення Пласту. 
• 3.01.1992 р. договір Корчинського з ДЮСШ №3 про оренду на 1 рік (31.12.1992 р.). 
• Угода про співдружність МСЮТ та Пласту. 
• 2.11.1992 р. угода І.Зузук з С.Павлюком про оренду приміщення для занять атлетичною гімнастикою. 
• Договір ДЮСШ №3 та Студентського Братства від 14.12.1992 р. 
• 8.02.1993 р. договір Студентського Братства з міським відділом народної освіти на 5 років. 
• 24.01.1994 р. попередження ДЮСШ №3 про розрив договору з Студентським Братством. 
• 31.01.1994 р. попередження ДЮСШ №3 про розрив договору з Студентським Братством. 
• 3.02.1994 р. Заява батьків (17) завідуючому відділу освіти про недопустимість розриву договору. 
• Лист станичного Б.Мисюги голові облвиконкому С.Волковецькому про необхідність перереєстрації договору оренди. 
• 1997 р. договір оренди приміщення. 
• 11.03.1997  р. лист Управління освіти ОДА (Д.Дзвінчук) про розгляд звернення станиці.  
• 14.12.1998 р. пожежний припис. 
• 21.01.1999 р. лист завідуючої дитячого закладу “Лісова казка” про відсутність претензій щодо договору 27.11.1998 р. 
• 2.04.1999 р. лист станичного Р.Онуфрієва міськвиконкому за №0028 р. 
• 20.04.1999 р. договір №3 передачі міськвиконкомом приміщень Пласту на 1 рік (20.04.2000 р.). 
• 24.06.1999 р. лист міськвиконкому 05-08/45-741 про надання приміщення на Павлика. 
• 13.09.1999 р. лист керівника ФКМ М.Юсипа про продовження терміну оренди. 
• 8.09.2000 р. лист керівника ФКМ.Юсипа про продовження терміну оренди. 
• 20.10.2000 р. лист керівника ФКВ М.Юсипа до управління освіти щодо прохання про продовження оренди Пластом на 10 років. 
• 26.05.1999 р. експлікація – дані про процент зносу. 
• 24.03.2000 р. повідомлення управління освіти про необхідність переукладення договору. 
• 17.12.2002 р. рішення міської ради “Про створення міського дитячо-юнацького пластового центру”.  
• 18.04.2003 р. звернення молодіжних організацій. 
• 29.07.2003 р. лист міськвиконкому за №1920/05-17/54 за підписом Б.Ониськіва. 
• рішення Івано-Франківської міської ради від 22.09.2004 р. Про передачу на баланс нежитлового приміщення 
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