
Звіт про діяльність  
ГО «Гірський рятувальний центр»  

у 2019 році 
 
 

Про організацію: 

ГО «Гірський рятувальний центр» (ГО «ГРЦ») є добровільною, незалежною, 
неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадських активістів, 
волонтерів, гірських провідників та рятувальників.  

Дата державної реєстрації ГРЦ – 29 грудня 2014 року. 

Наша місія: створення умов для безпечного туризму та ефективне рятування в 
природному середовищі Карпатського регіону. 

Наше бачення: Карпатський регіон – безпечний та доступний край. 

Мета діяльності: пропаганда туризму як престижного відпочинку та здорового 
способу життя. 

Напрями діяльності Центру: 
− проведення інструктажів із надання першої допомоги; 
− інформування про джерела небезпеки, які можуть бути зумовлені характером 

маршруту та поведінкою самих туристів; 
− організація і проведення туристичних зльотів, змагань, експедицій, екскурсій, 

зборів; 
− організація швидкого реагування у разі виникнення нещасних випадків у горах, 

печерах, на річках, на туристичних маршрутах; 
− організація робіт з впорядкування інфраструктури на туристичних шляхах, 

благоустрій пам’яток природи, історії, архітектури, проведення еко-акцій. 
 
Результати діяльності у 2019 році:  

− організовано 15 еко-моніторингових виїздів та еко-акцій з прибирання сміття в 
межах басейну річки Дністер в Івано-Франківській області (Галицький, 
Городенківський, Тисменицький, Тлумацький райони Івано-Франківської 
області); 

− надано допомогу у організації та проведенні благоустрою військового 
цвинтаря часів Першої Світової війни (с. Блюдники Галицького району); 

− частково впорядковано, прочищено та/або  прознаковано три еко-стежки 
загальною протяжністю до 15 км в межах Дністровського регіонального 
ландшафтного парку;   

− проведено два спільних навчання-тренування для гірських провідників і 
рятувальників (Малопольське воєводство, Польща; Тлумацький район); 

− надано супровід в організації та проведенні двох фестивалів дельта- та 
парапланеристів «Свято Неба» (Тлумацький район), двох зборів юних 
рятувальників, організованих Всеукраїнським громадським дитячим рухом 
«Школа безпеки» (Київська область; Верховинський район Івано-Франківської 
області); 

− видано збірник «Рідкісна флора Придністерського Покуття»; 

− розроблено сайт ГРЦ в мережі Інтернет www.mrc.if.ua, на якому розміщено 
карту для розміщення на ній позначок щодо наявних стихійних сміттєзвалищ, 
місць туристично-рекреаційного призначення тощо; 

− створено онлайн анкету для залучення волонтерів до роботи ГРЦ, у 2019 році 
свої заявки подали понад 50 осіб; 

− розроблено 12 проектних заявок, 6 отримали грантову підтримку. 



Перелік проектів ГО «Гірський рятувальний центр», реалізація яких 
здійснювалася у 2019 році:  

− січень 2020 – вересень 2022. «SWIFT: Карпатська пошуково-рятувальна 
мережа» у співпраці із ГО «АГП “Ровінь”», ІФОДЦТКУМ,  ГОПР – Група 
Криніцка (Польща) за співфінансування Європейської Комісії. 

− жовтень 2019 – вересень 2020. «Розвиток карпатської платформи співпраці 
гірських рятувальників» за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду. 
Партнери проекту: ГО «АГП “Ровінь”», ГОПР – Група Криніцка, Гірська 
рятувальна служба Пенінського національного парку (Словаччина), Гірська 
служба Чеської Республіки (Єзерські гори). 

− червень-листопад 2019. «Еко-ватра Дністра» у співпраці із ДРЛП за підтримки 
Івано-Франківської обласної ради. 

− травень-жовтень 2019. «Рідкісна флора Придністерського Покуття» у 
співпраці із ДРЛП за підтримки Департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації. 

− травень 2019. «Свято неба» у співпраці із ДРЛП за підтримки Департаменту 
освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації. 

− 2019-2020. «Рятувальники для природи» у співпраці із ДРЛП в рамках 
реалізації еко-ініціатив, відзначених другою національною премією Фонду Ів 
Роше «Земля жінок». 

 
Наші ресурси: 
Команда: до 60 активних учасників та волонтерів. 
Партнери:  
− обласне комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради 

«Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича» (ДРЛП) 
− Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді (ІФОДЦТКУМ) 
− ГО «Івано-Франківський прес-клуб реформ» 
− ГО «Надвірнянський туристично-інформаційний центр» 
− ГО «Асоціація гірських провідників “Ровінь”» (ГО «АГП “Ровінь”», м. Львів) 
− Всеукраїнський громадський дитячий рух «Школа безпеки»  
− Гірська добровільна пошуково-рятувальна служба – Група Криніцка (ГОПР – 

Група Криніцка, Польща) 
− Гірська добровільна пошуково-рятувальна служба – Група Бещадська 

(Польща) 
− Гірська рятувальна служба Пенінського національного парку (Словаччина) 
− Гірська служба Чеської Республіки (Єзерські гори) 
− Гірська рятувальна служба BERGWACHT (Німеччина) 
 
Офіс: площа до 30 м. кв., 2 робочих столи, 2 комп’ютери, 1 принтер, телефон, 
факс, крісла, шафи для одягу та документів.  
Інтернет ресурси:  

− www.facebook.com/mountain.rescue.center/  

− https://www.facebook.com/groups/mrc.volunteers/ 

− www.mrc.if.ua. 
 
  

http://www.facebook.com/mountain.rescue.center/
https://www.facebook.com/groups/mrc.volunteers/
http://www.mrc.if.ua/


Баланс на 01.01.2020 р. 
Актив  На початок звітного року  На кінець звітного періоду  

I. Необоротні активи 

Основні засоби  22,0  37,8  

- первісна вартість  22,0 42,5 

- знос   (4,7) 

Інші необоротні активи -  -  

Усього за розділом I  22,0  37,8  

 

IІ. Оборотні активи 

Запаси  -  -  

Поточна дебіторська заборгованість  -  -  

Гроші та їх еквіваленти   92,1 

Інші оборотні активи -  -  

Усього за розділом II   92,1 

Баланс  22,0 129,9 
 

Пасив  На початок звітного року  На кінець звітного періоду  

I. Власний капітал 

Капітал  22,0 37,8 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток)  

-  -  

Усього за розділом I  22,0 37,8 

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення  

III. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків -  -  

Поточна кредиторська 

заборгованість за: 

-  -  

- товари, роботи, послуги  -  -  

- розрахунками з бюджетом  -  -  

- розрахунками зі страхування    

- розрахунками з оплати праці  -  -  

Доходи майбутніх періодів  -  -  

Інші поточні зобов’язання  -  -  

Усього за розділом IІІ  -  -  

Баланс  22,0  129,9 

Звіт про фінансові результати за 2019 рік 

Стаття  За звітний період  За аналогічний період 

попереднього року  

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)  

-  -  

Інші доходи  73,9 272,5  

Разом доходи  73,9 272,5 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг)  

( - )  ( - )  

Інші витрати  73,9 272,5 

Разом витрати  73,9 272,5 

Фінансовий результат до 

оподаткування  

-  -  

Податок на прибуток  ( - )  ( - )  

Чистий прибуток (збиток)  -  -  
 

 
 


