
2

ПОГЛЯД СУЧАСНИКА

´́ННААДДІІЯЯªª ггооттееллььннооггоо
ббііззннеессуу  ППррииккааррппааттттяя

У 2000 році Бюлетень
розповідав про стан розвитку
готельного бізнесу
Прикарпаття на прикладі фірми
´Надіяª*. Колективна
міжгалузева фірма (КМФ)
´Надіяª була створена в грудні
1990 р. на базі колишнього
міського обíєднання готельного
господарства, до складу якого
входило чотири готелі.
Внаслідок здійсненої в 1992 ñ
1994 роках комерціалізації
сфери послуг у складі КМФ
´Надіяª залишився готель
´Українаª. В 1996 р. КМФ
´Надіяª в процесі приватизації
було перетворено на ЗАТ
´Фірма ´Надіяª, у 2003 р. 
в процесі реорганізації ñ 
на ТОВ ´Фірма ´Надіяª.

раховуючи вимоги ринку, після приватизації фірма ´Надіяª
взяла напрямок на запровадження передових методів
сервісного обслуговування та суттєве розширення видів

діяльності товариства. Як показав час, такий підхід цілком себе
виправдав. Зараз ТОВ ´Фірма ´Надіяª ñ це багатофункціональний
майновий комплекс, який включає готель на 300 місць, рестора@
ни, конференц@зал, автостоянку, перукарню, магазин ´Делікатесª,
цех з виготовлення хлібобулочних виробів, міні@завод з виготов@
лення ковбасних виробів, цех напівфабрикатів, аграрний і фа@
сувальний цехи, парфумерний магазин, бізнес@центр, туристич@

но@інформаційну агенцію.
Готель ´Надіяª ñ один з найбільших комфортабельних го@

у
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Готельно@туристичні послуги та продукція фірми ´Надіяª 
у 2004 році стали переможцями Всеукраїнського
конкурсу ´100 кращих товарів (послуг) Україниª.



телів на Івано@Франківщині. З метою підвищення конкурентоз@
датності готельних послуг фірмою ´Надіяª проведено реконст@
рукцію номерного фонду та холу готелю відповідно до європейсь@
ких стандартів, що дало змогу приймати набагато більше гостей
Прикарпаття. Для мешканців готелю цілодобово працює авто@
мобільна стоянка на 140 місць з охороною. У холі готелю
функціонують Інтернет@центр, туристична агенція, перукарня,
парфумерний салон@магазин ´Для тебеª, відділення ´Укрексімбан@
куª.

Нещодавно здійснено значну реконструкцію ресторанного
комплексу, після якої ´Європейськомуª залу ресторану ´Надіяª
присвоєно категорію ´люксª. Ресторан ´Надіяª на два зали
(´Європейськийª та ´Національнийª) пропонує сніданки
´шведський стілª, широкий вибір страв української та європейсь@
кої кухні, а також багатий асортимент вишуканих вин. Великим
попитом користується послуга з організації банкетів, фуршетів,
ювілеїв, весіль, корпоративних вечірок. 

Магазин@супермаркет ´Делікатесª ñ один з найкращих торго@
вельних закладів міста, який вигідно вирізняється серед конку@
рентів широким вибором продукції власного виробництва ñ
ковбасних виробів, свіжого мíяса та мíясних напівфабрикатів,
салатів, рибних делікатесів, хлібобулочних та кондитерських
виробів. Так, торгові послуги магазину ´Делікатесª у 2003 році
визнано одними із 100 кращих товарів (послуг) України. Товарне
наповнення магазину складається переважно з високоякісної
продукції виробництва ТОВ ´Фірма ´Надіяª, асортимент якої ста@
новить понад 800 найменувань. Високу якість продукції товари@
ства відзначено Державним комітетом України з питань технічно@
го регулювання та споживчої політики, а частину продукції
навіть запатентовано.

Значну увагу фірма
´Надіяª приділяє розвитку ту@
ристичних  послуг. Так,
´Надіяª пропонує висококлас@
ний відпочинок у будь@яку по@
ру року в Карпатах і за кор@
доном. Секрет популярності
турів від ´Надіїª криється у
високому професіоналізмі
працівників ñ персоналу го@
телю, кухарів,  екскурсо@
водів, гідів@перекладачів,
агентів з туристичної діяль@
ності.

Творчо підходять у ´Надіїª
і до розроблення туристич@
них маршрутів, які макси@
мально розкривають гостям
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БОЙКО,
директор ТОВ ´Фірма ´Надіяª,
заслужений працівник сфери
послуг України, кавалер
орденів 
´За заслугиª І, II, III ступенів, 
дійсний член Академії
будівництва України,
почесний працівник 
туризму України



усі памíятки та красоти Прикарпатського краю. Для цього залу@
чають провідних науковців, краєзнавців, етнографів, вишукую@
чи в регіонах цікаві й маловідомі факти, котрі б запамíяталися
туристам і стали ´візитівкоюª фірми. Так, марш на вершину Го@
верли ñ найвищої гори Українських Карпат чи похід до Несамови@
того озера, відвідання печерних храмів в урочищі Бубнище, ста@
рої обсерваторії на горі ´Піп Іванª, Манявського Скиту,
Гошівського чоловічого монастиря, стародавнього Галича, землі
Роксоляни ñ Рогатина, столиці різьбярського мистецтва Косо@
ва, екскурсія до єдиного в світі Музею Писанки в Коломиї ñ це
ще не повний перелік туристичних пропонувань від ´Надіїª. Тим,
хто любить екзотику, запропонують запальні вечірки біля гу@
цульської ватри, традиційні страви Прикарпаття ñ гарячу пече@
ню та баранячі ніжки, конкурсні програми, купання у водоспа@
дах, поїздки на конях і бричках, участь у святкових фольклорних

програмах тощо.
Обсяг валового продукту підприємства тільки за останні

три роки зріс на 43,2 %, активи фірми за цей самий період
збільшилися в 2,5 раза, підвищилась заробітна плата
працівників, забезпечена стабільність фінансово@економічного
стану фірми.

Фірма ´Надіяª не зупиняється на досягнутому. Втілюючи в
життя девіз ´Купуємо українське ñ зміцнюємо державу!ª, фірма
завершує будівництво сучасного торгового комплексу в центрі
Івано@Франківська площею понад 2 000 м2, де реалізовуватиме
великий асортимент продукції власного виробництва і планує
створити понад 200 робочих місць, переважно для молоді.

Підготував 
Михайло ГАВРИЛЯК
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Туристичними маршрутами ´Надіїª

Музей Писанки в Коломиї ñ засновано у 2000 році спеціально
для збереження і експонування витворів писанкового розпису. У
колекції музею ñ понад 6 000 писанок з багатьох областей Ук@
раїни, а також Білорусі, Польщі, Пакистану, Шрі@Ланки.

Манявський Скит (Хресто@Воздвиженський Манявський 
чоловічий монастир) ñ засновано в другій половині XIII ст. Це
святе місце Українських Карпат розташоване в районі ´Блаженно@
го каменяª ñ дивовижного витвору природи. Вражає неповторною
красою і Манявський водоспад висотою 20 метрів.

Гошівський чоловічий монастир ñ відомий чудотворною іконою
Божої Матері на Ясній Горі. Незабутнє враження 
залишиться від участі в монастирській літургії.


