
 

ПАРТНЕРСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ  

 
 

 

№ з/п Назва  
Уповноважена або  

контактна особа 

Контакти 

(e-mail, Facebook, web) 

1.  

ГО «Агентство з розвитку  

приватної ініціативи»  

(м. Івано-Франківськ) 

Лада  

Маланій  

e-mail: office@arpi.org.ua 

fb: https://www.facebook.com/agency.pid 

web: www.arpi.org.ua 

2.  
ГС «Асоціація карпатських ватагів» 

(с-ще Верховина) 

Іван  

Мойсюк 

e-mail: oleh.velychko67@gmail.com 

fb: https://www.facebook.com/cowbryndzaGI 

3.  
ГО «Асоціація готельєрів та  

власників Яремчанщини»  

(м. Яремче) 

Андрій  

Дзвінчук  

e-mail: ahyland@ukr.net 

fb: https://www.facebook.com/ahyregion 

4.  

ГО «Асоціація економічного  

розвитку Івано-Франківщини»  
(м. Івано-Франківськ) 

Марія  

Ковалів  

e-mail: mkovaliv@gmail.com 

web: aedif.if.ua 

5.  
ГО «АМЕР Прикарпаття»  

(м. Бурштин) 

Олександра  

Шаган 

e-mail: office@amer-burshtyn.org.ua 

fb: https://www.facebook.com/amer.precarpathia 
web: amer-burshtyn.org.ua 

6.  
ГС «Бізнес Асоціація «Дністер 206» 

(м. Бурштин) 
Володимир  

Петрів 

e-mail: dlesja91@gmail.com 

fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084248929947 

7.  
ГО «ВелоКосів»  

(м. Косів) 
Тарас  

Пасимок 

e-mail: office@kosivart.com 

fb: https://www.facebook.com/velokosiv 

web: velokosiv.if.ua 

8.  
ГО «Верховина – зелене серце Карпат»  

(с-ще Верховина) 

Яніна  

Лучейко 

e-mail: lucheyko@ukr.net 

fb: https://www.facebook.com/zeleneserzekarpat 

9.  
ГО «Верховина – квітка Карпат»  

(с-ще Верховина) 

Марія  

Маківничук 

e-mail: makivnychuk@gmail.com 

fb: https://www.facebook.com/VerkhovynaKvitkaKarpat 

10.  
ГО «Галич давній і сучасний»  

(м. Галич) 
Ольга  

Гургула 
e-mail: galych.ds@gmail.com 
fb: https://www.facebook.com/galych.davnij.suchasnyj 

11.  
 ГО «Гірський рятувальний центр»  

(м. Івано-Франківськ) 

Олег  

Ковтун  

e-mail: ngo.mrc@gmail.com 

fb: https://www.facebook.com/mountain.rescue.center 
web: mrc.if.ua 

12.  
ГО «Гуцулики»  

(с-ще Верховина) 
Руслан  
Бойчук 

e-mail: verhovyna.life@gmail.com 

fb: https://www.facebook.com/verkhovyna.life 

web: verkhovyna.life 

13.  
ГО «Дорога смаку Прикарпаття»  

(м. Івано-Франківськ) 

Ірина  

Фіщук 
e-mail: dorogasmaku@gmail.com 
fb: https://www.facebook.com/Дорога-смаку-Прикарпаття-110901167451692 

14.  
ГО «Еко-Галич» 

(м. Галич) 

Володимир  

Бучко 

e-mail: HalychWildlifeRehab@gmail.com 

fb: https://www.facebook.com/EcoHalychWildlifeRehab 
web: https://eco-halych.webnode.com.ua 

15.  
ГО «ГЦ «Еталон» 

(м. Івано-Франківськ) 

Леся  

Аронець 

e-mail: office@mgcetalon.org.ua 

fb: https://www.facebook.com/mgcetalon/ 

web: https://mgcetalon.org.ua 

16.  

ГО «ІФРФ «Карпатські стежки»  

(м. Калуш) 
 

ГО «Туристичне товариство «Карпатські Стежки»   

(м. Івано-Франківськ) 

Василь  

Фіцак  

e-mail: fitsak@gmail.com 
fb: https://www.facebook.com/stezhky/ 

web: stezhky.org.ua 

17.  
ГО «Карпатська агенція розвитку туризму»  

(с-ще Верховина) 
Микола  

Данилюк 
e-mail: gloire1406@gmailcom.ua 

18.  
Карпатський інститут аналітики «FrankoLytics» 

(м. Івано-Франківськ) 

Ольга  

Максимович 

e-mail: office@frankolytics.org 

fb: https://www.facebook.com/FrankoLytics 
web: analytics.pnu.edu.ua 

19.  

ГС «Кластер сільського туризму  

«Бойківський колорит»  

(с-ще Вигода) 

Оксана  
Клебан 

e-mail: oksanakleban1965@gmail.com 

fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057073225206 

20.  
МАОМС «Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття» 

(м. Івано-Франківськ) 

Ігор  

Мельничук 

e-mail: agencyotg@gmail.com 

fb: https://www.facebook.com/agencyOTGP 

21.  

ГО «Надвірнянський туристично- 

інформаційний центр»  
(м. Надвірна) 

Володимир Гринішак  

e-mail: gotogorgany@gmail.com 

fb: https://www.facebook.com/groups/TIC.Nadvirna 
web: https://ntic.nadvirna.eu 

22.  
МГЕО «Наш дім – Манява»  

(с-ще Богородчани) 

Микола  

Скиданюк 

e-mail: manyeva@ukrpost.ua 

fb: https://www.facebook.com/ourhomemanyava 
web: ourhomemanyava.com 

23.  
ГО «Покутський офіс розвитку територій»  

(м. Городенка) 

Вікторія  

Клецик 

e-mail: pokuttya.office@gmail.com 

fb: https://www.facebook.com/groups/goport 

24.  
Проектно-освітній центр «Агенти змін» 

(м. Івано-Франківськ) 

Світлана 

Кропельницька 

e-mail: agentyzminpnu@pnu.edu.ua 

fb: https://www.facebook.com/agentyzminpnu/ 
web: https://agentyzmin.pnu.edu.ua 

25.  
ГО «Промокарпати»  

(м. Яремче) 

Мар’яна  

Стовбан 

e-mail: promo.carp@gmail.com 

web: www.discovercarpathians.com 

26.  
ГО «Туристична асоціація Гуцулія»  

(м. Косів) 
Ростислав Мартинюк  

e-mail: ngo.hutsuliya@gmail.com 
web: https://huculia.info 

27.  
ГО «Туристична Асоціація Івано-Франківщини»  

(м. Івано-Франківськ) 

Оксана  

Федорович  

e-mail: office@taif.org.ua  
fb: https://www.facebook.com/TouristAssociationofIvanoFrankivskRegion 

web: www.taif.org.ua 

28.  
ГО «Туристичне товариство «Територія Карпат»  

(м. Івано-Франківськ) 

Василь  

Книшук 

e-mail: vikasofa3@gmail.com 

web: https://karpaty-land.if.ua 

29.  
ГО «Центр соціальних та ділових ініціатив» 

 (м. Яремче) 

Іван  

Зінов’єв  

e-mail: office@csbi.org.ua 

fb: https://www.facebook.com/csbi.yaremche 

 

mailto:pokuttya.office@gmail.com

