
У першій половині ХІІІ століття було засновано наше 

селище Перегінське, у ті часи, коли татаро-монгольські

загарбники вдерлися в Галицько-Волинську землю, а 

далі в Чехію та Угорщину. Вони гнали своїх полонених-

невільників гірськими шляхами, які вели в Закарпаття, 

зупиняючись на переправі через бурхливу та нестримну

річку Лімницю. Історики вважають, що назва селища 

Перегінське походить від слова «переганяти». Перша 

письмова згадка про селище датована 1292 роком, у 

грамоті князя Лева Даниловича, про те, що Перегінське

належить церкві











Преподобний
Андрей Шептицький



Він повністю викупив маєток Перегінське, що у

Дрогобицько-Бориславському нафтовому басейні, і уклав

багаторічний договір — на 25-30 років — з нафтовим

об'єднанням «Галіція» про видобуток вуглеводів на

митрополичих угіддях. Шептицький першим утворив у

своїх лісових угіддях екологічний осередок «Охорона

природи». Митрополитові Андрею допомагав також його

брат Казимир — голова Галицького лісничого товариства

і співавтор австрійського закону про ліси. Мисливські

угіддя в лісах Перегінська належали до найкращих у

тодішній Польщі. Тут було обліковано 100 ведмедів, 500

оленів і 2500 козуль. На полювання сюди із задоволенням

приїздила європейська знать, зокрема дипломати. У 20-х

роках Шептицький на своїх землях, зокрема й лісових

угіддях, проклав 106 км вузькоколійки.



Митрополит Андрей з братчиком на дрезині у Підлютому,
1930-ті рр. (Коваль Я. Господар Перегінської пущі: рідкісні фотоґрафії

з життя Слуги Божого Андрея Шептицького. – Львів, 1996.)





Мошура Йосип Петрович

(31 липня 1909 р., с. Перегінське Рожнятів. р-ну —

січень 1942 р., Станіслав)

Поет і перекладач. Його вірші

друкувалися в львівській періодиці

(«Народна справа», «Неділя», 

«Українське юнацтво», «Літопис

Червоної калини»). Взимку 1942 

року був заарештований і згодом

розстріляний німецькими

окупантами. В останні роки було

видано дві збірки його творів —

«Гей, видно село!» (2003 рік) і 

«Тремтіння і пориви» (2008 рік).



Купчишин Олександр Михайлович

Народився 12.06.1952 р. в с. Перегінське.

1982-1988 — співробітник Центру з прав людини 
Секретаріату відділення ООН;

• 1990-1992 — другий, перший секретар відділу 
міжнародних організацій МЗС України;

• 1993-1996 — радник-посланник Посольства України 
у Франції;

• 1996-1998 — начальник Управління європейської і 
трансатлантичної інтеграції МЗС України;

• 1998-2001 — Постійний Представник України при 
Раді Європи;

• 2001-2003 — Директор Правового департаменту 
МЗС України;

• 2003-2005 — Посол з особливих доручень МЗС 
України;

• 05.11.2005 — 15.02.2008 — Надзвичайний та 
Повноважний Посол України в Королівстві 
Нідерланди;

• 15.02.2008 — 31.05.2010 — Заступник Міністра 
закордонних справ України.

• З 31.05.2010 по 16.05.2014 — Надзвичайний і 
Повноважний Посол України в Французькій 
Республікі.

• З 01.09.2011 по 16.05.2014 — Надзвичайний і 
Повноважний Посол України в Князівстві Монако.



Орест Дичковський

(1930-2009)

вояк УПА, політв'язень, засновник і 

директор Прикарпатського військово-

спортивного ліцею-інтернату



Марта Шпак
українська співачка, заслужена артистка 

України, З 2005 і по сьогодні —

провідна солістка Державного 

академічного ансамблю пісні і танцю

МВС України та акторка Київського

театру поезії «Мушля»



Володи ́мир Дми ́трович Ковальчу ́к
(1963 р.н.)

Заслужений юрист України. 
Представник Урядового

уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини у 
Івано-Франківської області. Один із
засновників у 1988 році культурно-

наукового товариства "Рух" , 
товариства української мови імені Т. 

Шевченка та Народного Руху
України. 14 травня 1989 року на 

урочистому відкритті пам’ятника Т. 
Шевченкові в селі Воскресінцях
Коломийського району вперше в 

області підняв національний синьо-
жовтий прапор



Народився 18 серпня 1962 року в 
смт. Перегінськ

В 1992 році обраний головою 
Перегінської селищної ради.  З 
вересня 2001 року - заступник 
голови, з травня 2002 - голова 

Долинської районної державної 
адміністраї.

У травні 2005 року призначений 
директором Долинського
газоперєробного заводу.
Кандидат технічних наук, 

Заслужений працівник 
промисловості України



о. Коваль Василь-Іван

Ієромонах, екзорцист, настоятель 

Святопокровського монастиря.

З благословення Папи Римського 

оздоровлює людей з допомогою 

копіє. Копіє – це мініатюрна копія 

списа, котрим пробили бік Ісусові. 

Завдяки його духовній праці 

відбудовано Святопокровський

монастир в с. Закреничне



Web-сайт: www.peregshool.if.ua

Електронна адреса: Peregscool1@gmail.com

http://www.peregshool.if.ua/
mailto:Peregscool1@gmail.com


Першими паростками освітньої діяльності в селищі
були заняття монахинь із місцевого монастиря з
дітьми. Навчалися переважно діти духовенства та
діти з більш багатих родин. З архівних документів
відомо, що перша школа в Перегінську була
відкрита в 1832 році. В 1847 році для 6-ти тисяч
жителів села відкрито однокласну школу. 
Навчанням було охоплено близько 3% жителів. В
1882 році відкрито двокласну школу для хлопців, 
а з 1897 року відкрито чотирикласну школу. З
1901 року у чотирьохкласній школі вже навчалися
і дівчата. У 1905-1907 роках було побудовано нове
цегляне приміщення на десять кімнат, що дало
можливість охопити навчанням більше дітей
селища.





Skola ludowa



Цегляне  приміщення школи після 

реставрації (2005р)
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Директор школи –

Депутович Іван Ілліч, 

вчитель-методист,

відмінник освіти 

України

Заступники директора школи з НВР:

Тофан Руслана Володимирівна

Заступник директора школи з ВР:

Свердан Юлія Юріївна

Заступник директора школи з АГР:

Марич Василь Васильович
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109; 
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жінки

чоловіки



•фізико-математичний;

•філологічний;

•біолого-хімічний;

•технологічний.
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Мені нагадують людські 
серця

Крихке й тоненьке серце 
олівця: 

зламати легко, 
застругати важче, 

списати неможливо до 
кінця. 

(Д. Павличко)



Дякую за увагу! 

Плідної,  творчої праці  і 

приємних вражень! 


