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Народився 21 серпня 1944 р. у Баку, Азербайджан.
У 1963 р. закінчив Косівське училище прикладного мисте-
цтва (вчителі: В. Гавриш, М. Федірко, О. Соломченко,
Є. Сагайдачний),а в 1973 р.— Львівський державний інсти-
тут прикладного і декоративного мистецтва. Вчителі В. Ов-
сійчук, В. Манастирський, К. Звіринський, Я. Ульгурський,
М. Вендзилович, Р. Сельський, Д. Крвавич відіграли значну
роль у формуванні Миколи Гавриловича як митця.
Найбільш пам’ятним епізодом зі студентського життя для
Миколи Сарапіна є реконструкція і реставрація Олеського
замку під фаховим керівництвом Б. Возницького та В. Ов-
сійчука, які навчили жити і творити в нелегкому мисте-
цькому середовищі, любити, цінувати й берегти красу
мистецтва як щось рідне і неповторне.

Протягом 2002–2009 рр. Микола Сарапін працював
головним художником Управління містобудування та
архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, а
також викладачем архітектурного факультету Івано-
Франківського університету права ім. короля Данила Га-
лицького.

М. Г. Сарапін — учасник обласних, українських,
міжнародних виставок, працює в галузі монументально-

декоративного мистецтва, графіки, живопису, оздоб-
лення інтер’єрів, ландшафтної архітектури, автор
численних монументально-декоративних робіт (мозаїка
у спортивному комплексі Івано-Франківського заводу
ТОС та Калузькій ЗОШ № 10; декоративний розпис в
Івано-Франківській дитячій стоматологічній лікарні й
дитячому ляльковому театрі в Івано-Франківську;
вітражі у вестибюлі компанії «Укрнафта», банку
«Український капітал», Головного поштамту в Києві,
медучилища в Коломиї, у церкві Різдва Св. Богородиці
в Івано-Франківську тощо). Його перу належать по-
над 50 публікацій, статей та рецензій з архітектури і
мистецтв.

Микола Гаврилович Сарапін — лауреат Івано-Фран-
ківської обласної премії ім. Ярослава Лукавецького в
галузі образотворчого мистецтва й архітектури, нагород-
жений дипломами за участь у конкурсі на здобуття Дер-
жавної премії України в галузі архітектури (об’єкти 2006,
2008 рр.).

М. Г. Сарапін упевнений, що любов і краса, добро
і гармонія врятують наш шалено неспокійний, часами
безладний, буйний і бурхливий, лагідний і чарівний світ.
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Випускник факультету 
інтер’єру та обладнання (1973 р.)

� Мозаїчне панно «Спорт» (м. ІваноI
Франківськ). Смальта, 900х1800. 1988

� Карпатська сюїта
(м. ІваноIФранківськ). Папір, перо,
акварель, 18х20. 1998

� Вітраж «Пам’ятки
архітектури Києва». ГоловI
поштампт (м. Київ). Гутне
скло, свинцевий профіль,
спайка, 160х246. 1998

� Вітраж «Різдво Пресвятої БогоI
родиці» у церкві Різдва Пресвятої
Богородиці у м. ІваноIФранківську.
Гутне скло, фолія, спайка, 427х196. 2010


