


На території двох старовинних сіл Заболоття та Княгинин

між річками Бистриця Солотвинська та Бистриця Надвірнянська

у середині XVII ст. було споруджено фортифікаційну споруду. У 1662

році на даній території магнат Андрій Потоцький заснував місто

Станиславів, яке назвав в честь свого молодшого сина.

У серпні 1663 року польський король Ян ІІ Казимир

юридично підтвердив надання місту Станиславову Магдебурзького

права і затвердив герб міста у вигляді відчиненої брами із трьома

вежами та хрестом у створі воріт.



У 1665 році було збудоване дерев'яне приміщення

вірменського костьолу. Через рік в місті було збудовано

першу дерев'яну міську ратушу. Населення міста різко

зросло після приходу вірмен, які прийняли греко-

католицьке віросповідання. Остаточно сформувалося

розселення різних громад на території фортеці:

українці та поляки мешкали у північно-східній частині

міста, вірмени - у південній, євреї - у західній.



У 1672 році був збудований палац Потоцьких та

закладений парафіяльний костьол, який через деякий

час був збудований Ф.Корассіні та французьким

архітектором К.Беное в українському стилі. Обидві

пам’ятки збереглися до наших днів.



З часу свого заснування місто росте й розвивається. У 1695

році Ринкова площа і вулиці навколо ратуші вкриваються

бруківкою. Йде швидке спорудження багатих кам'яних будинків,

де жили шляхтичі та купці. У цьому ж році завершується

будівництво кам'яної ратуші на місці першої дерев'яної. Вона мала

вигляд 9-ти поверхової круглої вежі на кам'яній основі з фігурою

лицаря на шпилі.



XVIII століття ознаменувалося тяжкими випробуваннями

для міста. Місто переходило з рук в руки поляським, російським

та австрійським військам. У 1772 році містом остаточно

заволоділи австрійські війська і аж до 1918 року місто перебувало

під їхньою владою. Крім військових баталій Станиславів протягом

століття кілька разів охоплювала епідемія чуми, яка забирала

багато життів мешканців міста. В середині XVIII століття

розпочався антифеодальний народно-визвольний рух опришків.

Так у 1740 р. в міській ратуші відбувся суд над опришком Федором

Палейчуком та іншими побратимами Олекси Довбуша - відомого

ватажка опришків.



У 1767 році побудовані солодовий і варний цехи

станиславівського бровару - нинішній пивзавод по вул.

Hовгородській, 49. У 1784 році було відкрито гімназію з

п'ятикласною формою навчання, а також ще одну школу.

З'являються нові вулиці: Галицька, Тисменицька, Зосина Воля

(тепер вул. Євгена Коновальця), Заболотівська. Всього

налічувалося тоді 268 будинків. Околиці Станиславова нагадували

села з полями, городами та пасовищами біля хат. У 1790 році

прокладено першу шосейну дорогу Стрий-Станиславів-Коломия-

Кути. У 1797 році у місті відкрито першу жіночу та єврейську

школи.



На початку XIX століття в місті розпочалися дуже великі

зміни, так у 1802 році австрійський уряд відкупив Станиславів і

вирішив знищити фортифікаційні мури й вали, а також передав

міську ратушу у розпорядження армії, яка перетворила її у

складське приміщення та міську тюрму.

У 1822 році у Станиславові відкрилося перше міське казино.

Через рік була відкрита перша книгарня, при якій існувалаа

невеличка читальня, що обслуговувала мешканців міста й

околиць. В 1827 році урочисто відкрито перший міський сквер

(нині на Вічевому майдані). У 1830 році створено першу поштову

службу.



У 1827 році між Тисьменицькою брамою міської фортеці (брама не

збереглась) та колишнім Єзуїтським костелом (1744 р.) було споруджено

будинок Військової комендатури. У 1860-х роках для торгових цілей

будинок у військових придбало місто, на другому поверсі було

влаштовано казино. Однак стверджується, що у даному будинку

(вірогідно у гаупвахті) провів ніч Іван Франко, який під конвоєм

переїжджав у своє рідне село Нагуєвичі.

У міжвоєнний період у будинку розмістився краєзнавчий музей. У

1959 році у приміщенні був розміщений обчислювальний центр

Облстатуправління. З 1988 у будинку розташована бібліотека медичного

університету.



На середину XIX століття в місті налічувалося 10 ремісничих

цехів, які об'єдннували 376 майстрів і 264 челядника й учня.

Працювало 4 броварні, гарбарня, 2 кондитерські мануфактури, 5

цегелень, 12 млинів, а також підприємства по виготовленню

лікерів, свічок і мила; було 3 великі та 50 малих крамниць.

1 вересня 1866 року до міста урочисто прибув перший поїзд

на залізниці Львів-Чернівці. В кінці вересня в Станиславові

виникла велика пожежа, яка практично знищила більшу частину

міста від вулиці Липової (тепер вул. Шевченка) до вулиці Валової.

Згоріло 260 будинків, ратуша, від вірменського костьолу

залишились тільки стіни.



У 1870 році був закладений фундамент нової ратуші, а через

рік збудована нова міська ратуша замість згорілої дерев'яної

будівлі.Hа п'ятому поверсі був установлений годинник.

У 1894 році завершено будівництво ще одного

чотириповерхового будинку у центрі міста (тепер головний корпус

медичного університету), а в 1897 році завершено будівництво

нової єврейської синагоги (тепер вул.Страчених).



XX століття стало найбільш бурхливим в житті міста. Було

збудовано духовну семінарію, приміщення української гімназії,

тенісний корт, великий торговельний центр „Пасаж" Гартенбергів

- крита галерея з рядом крамниць й фешенебельною кав'ярнею

"Едісон" на другому поверсі.



У 1920 році у місті діяло 80 підприємств, на яких працювало

950 робітників. Hайбільшими з яких вважалися

паровозоремонтний завод, електростанція, газовий завод,

нафтоперегінний завод Габера, ватно-ватинна фабрика

Мендельсона, шкіряний завод Маргошеса, спиртовий завод

Лібермана, кондитерська фабрика „Локарно" і 2 друкарні.



4 грудня 1939 року місто стало центром Станіславської

області Радянської України. Протягом 1939 - 1940 років в місті

відкрилися столярна, кравецька і шевська майстерні, меблева

промислово-кооперативна артіль. Залізничні майстерні були

реорганізовані у паровозоремонтний завод. В березні 1940 року

відкрито перший в області вуз - Станіславський учительський

інститут.

Протягом 1945 року був відкритий Станіславський

медичний інститут з 14 теоретичними і 3 клінічними кафедрами.

Hа перших двох курсах навчалося 397 студентів.



9 листопада 1962 року у зв'язку із відзначенням 300-річчя

міста Станіслав було перейменовано. Місто отримало сучасну

назву - Івано-Франківськ.

8 квітня 1990 року над міською Радою Івано-Франківська

був піднятий український національний прапор.




