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Rakhiv - a picturesque town in the upper part of the Tisza river valley in
the middle of the majestic Carpathian mountains, 

the pearl of the Transcarpathian Hutsul region, 
land in the center of Europe in the heart of the Ukrainian Carpathians.
Due to its geographical location, its unique nature and original Hutsul 

culture, Rakhiv is known as one of the most popular tourist and 
recreational centers in Western Ukraine. 

The date of the foundation of Rakhiv is considered to be 1447,
 although the first written notice of this settlement is known since 910. 

One of the first settlers of Rakhiv were probably 
the Hutsuls from Halychyna – the Melnychuks, Vorokhtas and others - 

peasants engaged in sheep breeding, fishing, hunting, beekeeping. 
They lived in small huts called “kolyba”, and later started building Hutsul 

“grazhda” houses. The people of Rakhiv took an active part in the 
detachments of the people's avengers who swept through the Carpathians 
like a thunderstorm. In 1918, the people of Rakhiv resolutely rose to fight

 for the liberation and reunification of the region with the Ukrainian people. 
In the village of Yasinia there was formed Hutsul Republic led by 
Stepan Klochurak. Its troops  liberated Rakhiv from the Hungarian 

administration and army. A huge impetus to the socio-economic 
development of this region was the construction of the railway 

to Rakhiv and Yasinia, which was put into operation on August 15, 1895. 
16,000 Italians and specialists from other European countries built the railway.

Рахів – мальовниче місто у верхів'ях Тиси посеред величних 
карпатських гір, перлина Закарпатської Гуцульщини, край в 

центрі Європи та серці Українських Карпат.
Завдяки географічному розташуванню, унікальній природі і самобутній 

гуцульській культурі Рахів відомий, як один із найпопулярніших 
туристично-рекреаційних центрів Західної України. 

Датою заснування Рахова вважається 1447 рік, хоча письмова згадка 
про це поселення відома ще з 910 року. Одними з перших поселенців

 Рахова, напевне, були гуцули з Галичини — Мельничуки, Ворохти й інші. 
Селяни займалися вівчарством, рибальством, полюванням,

бджолярством. Жили в курних хатах-колибах, згодом будували
 гуцульські хати-гражди. Рахівчани брали активну участь в загонах

 народних месників І.Пинті, Ф.Бойка, І.Пискливого, О.Довбуша, 
В.Баюрака, що грозою проносилися Карпатами. У 1918 році рахівчани 

рішуче піднялися на боротьбу за визволення та возз'єднання краю
 з українським народом. В с. Ясіня було утворено Гуцульську республіку 

на чолі з Степаном Клочураком, її війська, з боєм, визволили
 Рахів від угорської адміністрації та військ. Їм допомогло те, що у місті 

спалахнуло повстання українців, організоване П. Попенком.
Величезним поштовхом до соціально-економічного розвитку цього 

краю стало будівництво залізниці до Рахова та Ясіня, 
яка була здана в експлуатацію 15 серпня 1895 року. Будували залізницю 

16 тисяч італійців та спеціалістів з інших країн Європи.

The legend of Rakhiv

Once upon a time there lived a very brave and strong opryshok 
(member of people's avengers) Oleksa Dovbush. 

He had fellows with whom he took money from the rich and 
helped the poor.Rich ones were afraid of Dovbush. 

They thought for a long time how to keep opryshkyaway from their wealth, 
and decided to build a huge cellar near , to make iron gates, Sighetu Marmației

appoint guards and put their gold in there. Having done all this, the 
landlords were convinced that no one was threatening their wealth and 

decided to sleep peacefully.
But through secret spies Dovbush learned about the cellar. Oleksa gathered 

his guys and said: 
"Why go from one rich master to another rich master, when all the money

 can be found in one place ?!"The people's avenger went there with his 
people, dispersed the guards, broke down the door and took away 

all the wealth of the landlords. Halfway to the Chornohora massif they 
decided to have some rest. There they counted the money taken 

from the cellar in . Then the place was named Rakhiv, Sighetu Marmației
from the word “to count”, which is “rakhuvaty” in Ukrainian.

Легенда про Рахів

Давним-давно жив дуже сміливий та сильний опришок Олекса Довбуш. 
Він мав побратимів, з якими забирав від багатих гроші і допомагав 

бідним.Боялися пани Довбуша. Довго думали, як не допустити 
опришківдо своїх багатств і вирішили біля Сегету вимурувати 

величезну пивницю, зробити залізні двері, виставити варту і позности
 туди своє золото.Зробивши все це, пани переконалися, що вже ніхто

 не загрожує їхнім багатствам і вирішили спати спокійно.
Але через таємних розвідників дізнався про пивницю Довбуш. 
Зібрав своїх хлопців і говорить : “Чого ходити від пана до пана, 

коли всі гроші в одному місці ?!”Пішов народний месник зі своєю
 ватагою, розігнали варту, розбили двері і забрали всі багатства панів. 

Напівдорозі до Чорногори вирішили перепочити. 
Там і рахували гроші, що забрали з пивниці у Сегеті. 

Потім те місце так і назвали Рахів, від слова рахувати.

RAKHIV -  town in the center of Europe 
and in the heart of the Carpathians

РАХІВ – місто в центрі Європи та серці Карпат

                                       Цікаві факти про Рахів

- Місце злиття Чорної та Білої Тиси, звідки бере початок найдовша 
притока Дунаю річка Тиса;
-Н айвисокогірніший районний центр України з великим перепадом 
висоти над рівнем моря між вулицями – від 400 до 1200 м н.р.м.;
-Р озташований за 17 км від географічного центру Європи 
(в с. Ділове, яке зараз входить до Рахівської територіальної громади);
-Б лизьке розташування до карпатських гір та високогірних озер;
-З ручний доїзд до гірськолижних курортів Драгобрат та Буковель;
-М ісце розташування центральної садиби Карпатського біосферного
 заповідника – однієї з найдавніших та найбільших установ 
природно - заповідного фонду України;
-У нікальні природні джерела мінеральної води;
-С аму тут зведено єдиний в своєму роді пам'ятник гуцулу, який  
уособлює працелюбність та незламних дух горян.



                                      Interesting facts about Rakhiv

- The confluence of the Black and White Tisza rivers, where the longest tributary of the 
Danube, the Tisza River, originates;
-T he highest mountain district center of Ukraine with a large difference in elevation 
between the streets - from 400 to 1200 m above sea level;
-L ocated in 17 km from the geographical center of Europe (in the village of Dilove, which 
is now part of the Rakhiv territorial community); 
-C lose location to the highest Ukrainian Carpathian mountain peaks and alpine lakes;
-C onvenient access to the ski resorts of Drahobrat and Bukovel;
-L ocation of the central office of the Carpathian Biosphere Reserve - one of the oldest and
 largest institutions of the nature reserve fund of Ukraine;
-H ere you can see the only Hutsul monument of its kind was erected here,which embodies 
the diligence and indomitable spirit of the mountaineers; 
-W ells with unique natural mineral water.
                                                  
                                                         What to see?
- Museum of Mountain Ecology and History of Nature Use in the Ukrainian Carpathians 
(central office of CBR, 77 Krasne Pleso Street).and visit centersof CBR (details on the 
institution's website http://cbr.nature.org.ua);
-M useum of Hutsul carvings by Yuri Pavlovych (42 Myru Street, first floor of the 
Europe Hotel);
-H utsul Bryndzia Cheese Museum (Shevchenko Str., 210 a);
-T he confluence of the Black and White Tisza (Ustiriky tract);
-B urkut Mountain Park (Burkut Street);
Geographical center of Europe (village of Dilove, tract Kruhyi).

.
                                                  Що подивитися?
- Музей екології гір та історії природокористування в Українських Карпатах 
(центральна садиба КБЗ, вул. Красне Плесо, 77) та візит-центри КБЗ 
(деталі на сайті установи http://cbr.nature.org.ua);
-М узей гуцульської різьби Юрія Павловича (вул. Миру, 42, перший поверх 
готелю "Європа");
-М узей гуцульської бриндзі ( ;вул. Шевченка, 210 а)
-М ісце злиття Чорної та Білої Тиси (урочище Устіріки);
-Л ісопарк Буркут (вул. Буркут);
-Г еографічний центр Європи (с. Діове, урочище Круглий);

Рахів – центр Закарпатської Гуцульщини
Прекрасна природа, чисте гірське повітря, кришталеві води потічків – це ще 

не всі цінності нашої землі. Найбільший скарб Рахова – це люди, які тут живуть! 
Населення міста складає 15.500 осіб,а всієї міської територіальної громади

 з селами Білин, Костилівка та Ділове - 23.500. 
Більшість з них – автентичні гуцули, щирі та працьовиті горяни, 

які радо відкривають домівки та серця гостям Рахівщини.
З діда-прадіда зберігаються і передаються нащадкам місцеві 

традиції та ремесла, обряди і вірування. 
Гуцули - унікальний і древній народ, який захоплює своєю 

загадковістю, барвистістю та розмаїтістю. Етнографічна група українців, 
що живуть у Карпатах: Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська області  

України (Верховинський, Яремчанський, південна частини Косівського й 
Надвірнянського р-нів Івано-Франківської обл., Путильський та південна частина

 Вижницького р-ну Чернівецької обл. й Рахівський р-н Закарпатьської обл.). 
Територія Гуцульщини в Україні – 6,5 тис. км².

На півночі Румунії – Мармароські гуцули.  Таємниця походження гуцулів, 
як і самого слова "гуцул", досі не розгадана. Здебільшого вважають, що це 
синонім слова «горянин». Коріння народного мистецтва сягають в глибоку

 .

давнину, а протягом століть воно стало спонукою до розвитку національної 
свідомості народу. Саме Гуцульщина є унікальним і невичерпним джерелом 
для дослідження і вивчення давніх традицій, звичаїв, строїв та мистецтва. 

Тому не дивно, що Рахів та сусідні громади – це край народних
 умільців і талантів, де гуцульське мистецтво і культура тісно 

переплітається з іншими культурами і мовами, адже у районі проживають
 українці, румуни, угорці та багато різних національностей. 

До цього часу тут практикуються стародавні ремесла переробки 
деревини та сільськогосподарської продукції. В районі також збереглися 
унікальні майстерні народних умільців різьбярів, столярів, коренерізів, 

ткачів, ліжникарів та вишивальниць. Краса Рахівського краю змальована
 в полотнах знаменитих художників, описана в творах відомих поетів та 

оспівана в традиційних гуцульських піснях

Rakhiv as the center of the Transcarpathian Hutsul region

Beautiful nature, pure mountain air, crystal clear water of mountain streams - these are 
not all the values   of our land. Rakhiv's greatest treasure is the people who live here! 

The population of the city is 15,500 people, and the entire township territorial 
community with the villages of Bilyn, Kostylivka and Dilove - 23,500. 

Most of them are authentic Hutsuls, sincere and hard-working mountain residents 
who gladly open their homes and hearts to the guests of Rakhiv region. Local traditions 

and crafts, rituals and beliefs are preservedand passed down from great-grandfathers 
to descendants. 

Hutsuls - unique and ancient people who fascinate with theirmysterious nature, 
authenticity and diversity. This is the ethnographic group of Ukrainians living 

in the Carpathians: Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Zakarpattia regions of Ukraine
 (Verkhovyna, Yaremche, southern parts of Kosiv and Nadvirna districts of 

Ivano-Frankivsk region, Putyla and southern part of Vyzhnytsia district of Chernivtsi 
region, and Rakhiv district of the Transcarpathian (Zakarpattia) region). The territory 

of the Hutsul region in Ukraine is 6.5 thousand km2. 
In the north of Romania there live Maramureș Hutsuls. The mystery of the origin of the 

Hutsuls, as well as the word "Hutsul", is still unsolved. It is generally believed that 
it is synonymous with the word "highlander". The roots of folk art go back to antiquity,

 and over the centuries it has become the impetus for the development of national 
consciousness of the people. 

Hutsul region is a unique and inexhaustible source for research and study of ancient 
traditions, customs, costumes and art.

Therefore, it is not surprising that Rakhiv and neighboring communities are the land 
of folk craftsmen and talents, where Hutsul art and culture are closely intertwined

 with other cultures and languages, as Ukrainians, Romanians, Hungarians and many 
different nationalities live in the area. To this day, ancient crafts of wood processing 

and agricultural products are practiced here. 
The area also has unique workshops of folk craftsmen carvers, carpenters, root cutters, 

weavers, and embroiderers and so on. 
The beauty of the Rakhiv area is depicted in the paintings of famous artists, 
described in the works of famous poets and sung in traditional Hutsul songs.
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