
Підсумки спільної діяльності Дорадчої ради  та виконавчого комітету міської ради за 2012 рік 

 

За минулий рік відбулося 4 засідання  Дорадчої ради —в лютому, червні (08.06 – спільно з Радою 

підприємців, та 25.06 на ДП ВО «Карпати») та грудні (27.12.2012). 

 Засідання Дорадчої ради, постійно діючого дорадчого органу при міському голові, проводилися з 

метою сприяння роботі промислових підприємств міста. Проблемні питання, які виникають в роботі 

промисловості,  розглядалися на засіданнях Дорадчої ради з виїздом на підприємства, де керівники  

обмінювалися досвідом роботи, цікавими практиками і досягненнями. У лютому 2012 р. проведено 

засідання ДР з питань підведення підсумків за 2011 рік та участі підприємств міста у проведенні акції 

«Тріумф-2011». 08.06.2012 р.відбулося засідання по обговоренню питань отримання дозвільно-

погоджувальної документації суб’єктами господарювання (чинне законодавство, процедури, порядок 

роботи Дозвільного центру м. Івано-Франківська і т.д.). Цього ж місяця  відбулося засідання Дорадчої ради 

на ДП ВО «Карпати». На засіданні було обговорено інвестиційно-інноваційну діяльність промислових 

підприємств міста за 2011рік . Представлена презентація Івано-Франківського регіонального центру з 

інвестицій та розвитку. Обговорена можливість запровадження пільгових коефіцієнтів по сплаті 

земельного податку для промислових підприємств міста. Також про співпрацю промислових підприємств 

міста з міським центром  зайнятості, про   створення робочих місць за рахунок коштів Центру зайнятості 

проінформовано начальником центру зайнятості п. Г.Бандурою. 

В грудні місяці відбулося підсумкове засідання Дорадчої ради на ВАТ «Птахокомбінат». 

Промисловими підприємствами основного кола міста за 2012 рік реалізовано продукції на суму 

3819,8 млн. грн. у відпускних цінах, що складає 89% в порівнянні з минулим роком.  

Обсяг реалізації продукції промисловими підприємствами міста 

за 2009-2012 роки. , млн.грн.
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    Падіння обсягів реалізації продукції за 2012 рік сталося через значне скорочення обсягів реалізації 

підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води на 12,9% (247,8 

млн.грн.), які продовжують займати найбільшу питому вагу у загальноміській структурі реалізації  ( 45%).  

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в структурі реалізації склало - 29,8%, падіння 

обсягів реалізації в 2012 році проти 2011 року – 16,8% (229,4млн.грн.), машинобудування 15,0% спад – 3,6% 

(21,2 млн.грн.). Значний спад в харчовій галузі міста стався за рахунок падіння обсягів виробництва і реалізації 

одного із самих потужних підприємств міста - ТОВ «Імперево Фудз». Спад реалізації в машинобудівній галузі 

по причині зниження обсягів ПАТ «Івано-Франківський арматурний завод»  та ПрАТ ЛРЗ, тощо. 

Зі збільшенням  обсягів реалізації в машинобудівній галузі працювали  ТОВ «Електролюкс Україна», 

ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед», ДП ВО «Карпати», ПАТ «Івано-Франківський завод 

«Промприлад»,  та ін. 

Окремими промисловими підприємствами створено нові робочі місця за рахунок розширення 

виробничих потужностей, реконструкції приміщень, впровадження новітніх технологій. Так, на ВО 

"Карпати" в 2012 році розпочато складання електрокабельної продукції на автомобілі марки "Мерседес", 

"Фольксваген", а також облаштовано дільницю для монтажу енергоощадних світлодіодних світильників на 

замовлення комунальних служб міст області та України, що дозволило створити впродовж року близько 

600 додаткових робочих місць. На ТОВ "Електролюкс Україна" створено протягом 2012 року 100 

додаткових робочих місць, ведуться роботи з підготовки до виробництва розширеної номенклатури 

побутової техніки, зокрема, нових моделей пральних машин, порохотягів, холодильників. На ТОВ "Тайко 

Електронікс Юкрейн ЛТД" за рахунок розширення виробничих потужностей за звітний період додатково 

створено 140 робочих місць.  
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З метою налагодження взаємовигідної співпраці і ділових зв’язків промислових підприємств з 

словацькими підприємцями спільно з структурними підрозділами облдержадміністрації і торгово-

промислової палати  в травні 2012року проведено Українсько-словацький форум.  

На Міжнародній зустрічі міст-партнерів із Чехії, Литви, Німеччини, Угорщини у місті Свідниця 

(Польща) представлено інвестиційно-економічний потенціал міста Івано-Франківська. 

Надіслано звернення в торгові місії при Посольствах, Консульствах та представництвах 

України за кордоном про можливість налагодження співпраці і взаємовигідних ділових зв’язків Івано-

Франківських підприємств з профільними зарубіжними компаніями. 

З метою інформування потенційних інвесторів про інвестиційні можливості міста в 2012 році 

випущено диск "Івано-Франківськ . 350 років", підсумкова брошура за результатами Міжнародного 

інвестиційного форуму "Партнерство та Перспектива". 

Здійснювався супровід представників Торгово-промислової палати Бельгії на підприємства 

міста, зокрема на ПАТ ВТШП  "Галичина",  УТОГ,  "Епсілон ЛТД" та інші. Результатом цих візитів стало 

підписання угоди про співпрацю з "Епсілон ЛТД". Представники нашого підприємства відвідали Бельгію і 

ознайомилися з продукцією аналогічного підприємства.  

В листопаді 2012 року словацькі інвестори відвідали підприємства "ТОВ "Тайко Електронікс 

Юкрейн Лімітед" та ТОВ "Електролюкс Україна". Словацькі бізнесмени мають наміри розмістити 

замовлення з виготовлення електрокабельної продукції на вільних площах підприємств або почати 

будівництво на ділянці типу "Грінфілд". Їм було запропоновано вільні земельні ділянки в Хриплинській 

інвестиційно-промисловій зоні та вільні площі на підприємствах міста, зокрема на ДП ВО "Карпати". 

В листопаді 2012р. підготовлено і передано пакети документів (паспорти земельних ділянок) для 

пропозиції японським інвесторам, які мають наміри будувати завод з випуску автозапчастин.  
Також спільно з торгово-промисловою палатою міста проведено зустріч промислових підприємств 

міста з делегацією підприємців міста Хшанів (Республіка Польща). Співпраця пропонується у 

будівельній галузі та у галузі металургійного і ливарного виробництва. Результати співпраці очікуються в 

2013 році. 

Результатом сприяння інвестиційно-інноваційній діяльності підприємств стало залучення за 9 

місяців 2012 року в економіку міста 15,4 млн. дол. США. Обсяг внесених на початку інвестування прямих 

іноземних інвестицій на 1 жовтня 2012 року становив 214,9 млн.дол.США, що на 7,9% більше обсягів 

інвестицій на початок року. Привабливими, і це дуже важливо для економічного розвитку міста, для 

іноземних інвесторів були підприємства промисловості, в які спрямовано 170,8 млн.дол. (79,5%). 

Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій в цьому році надійшли в підприємства: ТОВ "Імперево 

Фудз" (виробництво яєчного порошку), ТОВ "Електролюкс Україна" (виробництво пральних машин), ТОВ 

"Маодот І"(будівництво об’єктів нерухомості), ТОВ ЛПК "Галичина ліс" (оптова торгівля деревиною).  

Проводиться постійний супровід  та сприяння  роботі стратегічних  іноземних інвесторів: ТОВ 

"Електролюкс Україна", ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед" та ВО "Карпати" (проект Делфі). На 

ДП ВО "Карпати" реалізовує інвестиційний проект компанія "Делфі" з виробництва електрокабельної 

продукції. На сьогоднішній день це одне з найпотужнішиих підприємств міста, на якому працюють 

близько 1270 працівників. В планах підприємства на 2013 рік продовження розширення виробництва і 

створення нових робочих місць. Так на ВО "Карпати" передбачається завершення реконструкції нового 

виробничого корпусу з метою складання електрокабельної продукції  на автомобілі марки "Мерседес", 

частина устаткування для якого вже змонтовано в приміщенні, а також розширення дільниці для монтажу 

енергоощадних  світлодіодних світильників.  

На ТОВ "Електролюкс Україна" планується освоїти випуск пральної машини нової моделі, 

розпочали роботи з підготовки до виробництва розширеної номенклатури побутової техніки, зокрема, 

порохотягів та холодильників. В зв’язку з цим передбачається збільшення обсягів реалізації продукції на 

49% і доведення кількості робочих місць до 350 чоловік. На сьогоднішній день на підприємстві працює 

267 чоловік. 

Всього на промислових підприємствах міста за  2012року створено близько 840 робочих місць. 

 На ПАТ "Індуктор" впроваджується проект з виготовлення установок інфрачервоного 

випромінювання для опалення виробничих та офісних приміщень, виробництва сушарок для підсушування 

деревини, гранул торфу, фруктів, овочів, на ВАТ "Родон" - сучасне виробництво з виготовлення євровікон 

тощо. 
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Продовжують успішно працювати підприємства з іноземними інвестиціями такі, як ЗАТ "Солід", 

ТОВ "Куверт-Україна". ТОВ "Інтелком" (виробництво дитячих іграшок) розпочало будівництво нових 

виробничих потужностей. 

В зв’язку з прийняттям Закону України "Про індустріальні парки" суттєво підвищується 

інвестиційна привабливість вільних земельних ділянок на території міста та сіл Івано-Франківської міської 

ради. Створено робочу групу з питань функціонування індустріальних парків, яка намітила ряд заходів з 

метою реєстрації таких парків в місті. З метою створення індустріальних парків на території міста 

проводяться наступні заходи: здійснюється пошук земельних ділянок в ХІПЗ; проводиться робота по 

пошуку земельних ділянок на території прилеглих сіл з головами сільських рад, які входять до складу 

міської ради; направлені листи в ОДА щодо вирішення списання меліорованих систем на землях сільрад; 

на засіданні робочої групи обговорені можливості створення індустріальних парків на вільних площах 

підприємств, які мають земельні ділянки та відповідають вимогам закону. 

 З метою створення умов для впровадження інвестиційного проекту будівництва в м. Івано-

Франківську заводу з виготовлення гіпсокартону ТОВ "Сен-Гобен будівельна продукція Україна" сесією 

міської ради прийнято рішення "Про сприяння в залучення інвестиційного проекту", яким визначено ряд 

конкретних заходів для реалізації проекту.   

Проте поряд з позитивними напрацюваннями в інвестиційній діяльності є ряд проблем, які 

потребують вирішення. Це обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів; відсутність можливостей у 

межах компетенції органів місцевого самоврядування надавати суттєві пільги іноземним інвесторам; 

наявні земельні ділянки в Хриплинській інвестиційно-промисловій зоні обтяжені меліоративними 

системами та знаходяться у власності громадян. 

Вирішення  цих проблем можливе шляхом: 

- сприяння залученню інвесторів на вільні площі підприємств та земельні ділянки в ХІПЗ; 

-  здійснення заходів по вирішенню проблем у земельній сфері, зокрема це стосується земель з 

меліоративними системами; 

- проведення анкетування підприємств щодо здійснення ними інвестиційної діяльності. 

З метою рекламування та розширення ринків збуту продукції харчової галузі вже традиційно 

проведено фестиваль "Свято хліба" та щорічну акцію "Купуємо івано-франківське – даємо роботу івано-

франківцям".  

Для сприяння у збільшенні обсягів виробництва та реалізації продукції промислових підприємств 

міста необхідно: 

- організовувати і проводити засідання Дорадчої ради з обговорення та аналізу проблемних питань 

розвитку переробної галузі; 

- сприяти створенню системи співпраці і коопераційних зв’язків між підприємствами міста; 

- надавати інформаційну допомогу промисловим підприємствам міста щодо можливості залучення 

державних та міжнародних фінансів для впровадження на підприємствах прогресивних технологій та 

енергозберігаючого обладнання; 

- сприяти подальшому розширенню фірмової торгової мережі підприємств харчовиробників міста 

Івано-Франківська шляхом надання їм в оренду вільних приміщень комунальної власності міста; 

- сприяти виходу продукції промислових підприємств міста на ринки інших обласних центрів 

України та за межами України; 

- розповсюджувати презентаційні матеріали та іншу інформацію серед служб Посольств зарубіжних 

держав в Україні, торгових представництв України за кордоном, профільних асоціацій; 

- сприяти місцевим товаровиробникам в реалізації продукції на продовольчих ринках міста; 

- інформувати керівництво промислових підприємств міста про надання дотацій з Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на створення нових робочих місць 

через міський центр зайнятості; 

- розміщувати та постійно оновлювати на офіційній веб-сторінці міста інформацію на англійській та 

польській мові про потенційні можливості підприємств. 

 
Голова дорадчої ради                                                         Василь Дутчак 

Секретар  ради                                                                     Надія Карабін 


