
 Інформація про стан інвестиційної діяльності у І півріччі 2013 

року у м. Івано-Франківську. 

 

У соціально-економічному розвитку кожного міста значну роль 

відіграють інвестиції. Вони дають можливість вирішити соціальні проблеми, 

забезпечують високий рівень зайнятості населення, дозволяють оновлювати 

виробництво, проводити модернізацію й нарощування основних фондів 

підприємств, впроваджувати новітні технології, створювати нові робочі місця 

і відповідно поповнювати місцеві бюджети. 

 

Мал.1 Динаміка іноземних інвестицій в економіку міста, млн.дол.США 

Вкладено прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу) 

за І півріччя 2009-2013рр., млн.дол.США 
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Обсяг внесених з початку інвестування в економіку міста прямих 

іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2013р. за 

попередніми даними головного управління статистики в Івано-Франківській 

області становить 221,8 млн.дол. (33,0% загально обласного показника) і у 

розрахунку на одну особу населення склав 924,6 долара (по області – 487,9 

дол.).  

Інвесторами виступили 47 країни світу,  які вклали свої інвестиції у 202 

підприємства міста. 

В промисловості зосереджено 173,2 млн.дол. (78,1%) прямих 

інвестицій, у підприємства, будівельної діяльності – 17,5 млн.дол. (7,9%), 

торгівлі – 12,8 млн.дол. (5,8%), що здійснюють операції з нерухомим майном, 

оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям залучено 12,5 млн.дол. 

(5,7%). 

 Інвестиції за рахунок кредитів та інших зобов’язань перед прямими 

іноземними інвесторами на 1 липня 2013р. склали 62,5 млн.дол. Сукупний 

обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових 

інструментів) на 1 липня 2013р. досяг 284,3 млн.дол. 

 

 



 Мал.. 2 Прямі інвестиції нерезидентів в місті (акціонерний капітал та 

боргові інструменти), млн.дол.США 

 

Прямі інвестиції нерезидентів в місті (акціонерний капітал та 

боргові інструменти), млн.дол.США
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В переробні галузі промислового сектору вкладено 169,2 млн.дол. 

(76,3% від загального обсягу інвестицій в промисловість). 

Найбільші  обсяги  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного 

капіталу)  у   І півріччі 2013р. надійшли в наступні промислові підприємства 

міста:  ТОВ «Імперово-Фудз», ТОВ «Електролюкс Україна», ТОВ 

«Євроінвестбуд», ТОВ « Гер Холдинг», ТОВ « Нордкалк Україна», ТОВ  

«Західна інвестиційна група Енергоактив». Частка  цих  підприємств  в 

загальному  обсязі  надходження  прямих  іноземних  інвестицій  в  

економіку  міста  складає понад 90%.           

Завдяки залученню інвестицій в промисловість постійно зростають 

обсяги реалізації промисловими підприємствами міста.  Так, за І півріччя 

2013 року реалізовано продукції на суму 1978,0 млн. грн. у відпускних цінах, 

що складає 112,4% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.  

Найбільші інвестиції спрямовані в переробну галузь і збільшення 

реалізації за  І півріччя 2013 року спостерігається на підприємствах 

переробної галузі (на 26%), Це зокрема, харчова галузь, де найбільші 

інвестиції надійшли на ТОВ «Імперево Фудз». 

В машинобудівній галузі найбільші інвестиції надійшли на ТОВ 

«Електролюкс Україна». Підприємство, незважаючи на проблеми ( великі 

суми неповерненого ПДВ), активно працює у напрямку інвестиційно-

інноваційного розвитку. Так, з квітня 2013 року на ТОВ "Електролюкс 

Україна" впроваджено програму "Камелія", яка забезпечує випуск пральних 

машин нового покоління з більш зносостійкими та енергоекономними 

компонентами. У найближчій перспективі в планах підприємства - запуск 

нового інвестиційно-інноваційного проекту з випуску холодильників, що 

забезпечить потребу в них регіонів України і експорт до країн СНД та 



Східної Європи. В перспективі планується використовувати комплектуючі  

частини, вироблені в Україні. 

З цією метою міською владою надається сприяння у пошуку 

підприємств-виробників запчастин до холодильників та пральних машин на 

території міста і області.  

Збільшення інвестиційних надходжень впливає на покращення ситуації 

в зовнішньоекономічній діяльності. Експортоорієнтованими підприємствами 

міста здійснюється модернізацію виробництва та впроваджуються новітні 

технології, що дає можливість підвищити конкурентоспроможність  

продукції. 

За результатами 4-місяців цього року спостерігається пожвавлення у 

зовнішньоекономічній діяльності підприємств, що позитивно впливає на 

ефективність виробництва, його технічний рівень, якість продукції, що 

виробляється. Так, порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги 

експорту зросли на 25,9%, імпорту – на 7,9%. 
Понад 63% обсягів експорту складали механічні та електричні машини 

(40,4%). Найбільші експортні поставки з обласного центру здійснювалися до 
Румунії (19,3% обсягів експорту), Йорданії (17,9%), Російської Федерації 
(12,5%), Чехії (9,9%), Італії (7,5%) та Туреччини (7,3%).            

    Значний вплив на залучення інвестицій має також інноваційна діяльність 

підприємств міста, яка при  порівнянні показників  серед 8 західних обласних 

центрів України займає 2 місце  по частці реалізованої інноваційної 

продукції в загальному обсязі реалізації і 4 місце по частці інноваційно 

активних підприємств. 

  Протягом 2012р. в м. Івано-Франківську інноваційною діяльністю 

займалося 23 промислових підприємства (або 19,2%). 

       Найбільше нововведень було на підприємствах харчової галузі, частка  

тих, що займалися інноваціями, склала 22–37%. 

      На проведення інноваційних заходів у 2012р. було витрачено 28,3 

млн.грн., Найбільшу частку інноваційних витрат (81,1% загального обсягу) 

було спрямовано на придбання машин, обладнання, устаткування.  

       Обсяг реалізації інноваційної продукції у 2012р. склав 96,6 млн.грн., що 

становить 2,5% загального обсягу реалізованої промислової продукції. 

          Також залучення інвестицій відіграє важливу роль у створенні  нових 

робочих місць. Протягом січня-червня 2013 року за рахунок всіх джерел 

фінансування введено в дію 3936 робочих  місць. Нові робочі місця 

створювалися, зокрема на підприємствах з іноземними інвестиціями: ТОВ 

«Тайко Електонікс Юкрейн Лімітед», ТОВ «Електролюкс Україна» , ДП ВО 

«Карпати» (проект Делфі»). 

Слід також відзначити, що розмір середньої заробітної плати на 

підприємствах з іноземними інвестиціями є вищим чим в цілому по місту. 

З метою покращення інвестиційної діяльності в І півріччі 2013 року 

виконавчим комітетом міської ради проводилося ряд заходів у співпраці з 

Дорадчою радою і Радою підприємців, які діють при міському голові. 

Так, в січні 2013 року проведено локальний міжнародний українсько-

словацький бізнес-форум за участі представників суб’єктів господарювання 

Словацької Республіки та України. Понад 40 представників івано-



франківських підприємств взяли участь у форумі. За результатами 

проведення форуму суб’єктами господарювання досягнуто певних бізнес-

домовленостей, які сприятимуть розвитку економіки обох держав. Проведені 

перемовини між КВПФ "Влада" і M.K.-Trans plus s.r.o.(словацька сторона) 

про підписання договору співпраці у сфері міжнародних перевезень; КП 

"Полігон ТПВ" з Simop щодо майбутньої співпраці у сфері охорони 

навколишнього середовища тощо. 

Також в січні 2013 року місто відвідали японські бізнесмени, які  

підшуковували виробничі приміщення для виробництва  електрокабельної 

продукції на автомобілі  Фольксваген. Представникам японської фірми 

«Фуджокура» було запропоновано на вибір  2 корпуси на  ДП ВО «Карпати» 

та АТВТ «Родон» площею 2000 кв. м. Також їм запропоновано вільні 

земельні ділянки в Хриплинській інвестиційно-промисловій зоні (далі ХІПЗ).  

Наразі пропозиції вивчаються. 

У травні відбулися Дні Америки в м.Івано-Франківську. Американська 

ініціатива проходила під егідою Надзвичайного та Повноважного Посла 

США в Україні п.Джона Теффта. В Днях Америки взяв участь голова 

Асоціації поріднених міст Арлінгтон - Івано-Франківськ п.Андрій Цінцірук, 

який повідомив про нові аспекти співробітництва,   зокрема йшлось про 

посилення партнерських відносин шляхом їх «економізації». Варто 

зазначити, що така нова ініціатива знайшла відгук в ділових колах міста та, 

безперечно, стане черговою сходинкою на шляху дружніх відносин.   

 В червні місто відвідала делегація німецької компанії VOSS 

Automotive Gmbh. В ході зустрічі обговорено можливості реалізації 

інвестиційного проекту з виробництва комплектуючих для автомобільної 

промисловості. Інвестору було запропоновано ряд земельних ділянок в ХІПЗ 

та вільні площі ВО "Карпати".  

Керівники промислових підприємств міста постійно залучаються до 

участі у виставках –ярмарках, інвестиційних форумах тощо, як в Україні так і 

за її межами. Так у травні 2013 року у місті Жешув( Польща) відбулася 

виставка-ярмарка «Екогала 2013». Представниками м. Івано-Франківська 

були: С. Криворучко - директор ПАТ “ Івано-Франківський хлібокомбінат” 

(голова Дорадчої ради), С. Поліщук – директор ТзОВ Продовольча компанія 

"Екопродукт". Під час виставки-ярмарки відбулися переговори представників 

харчової галузі м. Івано-Франківська та м. Жешува щодо перспектив 

подальшої співпраці. Учасники виставки-ярмарки «Екогала 2013» мали змогу 

ознайомитись з новинками виробництва екологічно-чистої продукції для 

подальшого використання досвіду у своїй практиці.  

В жовтні 2013 року у місті Люблін (Польща) відбудеться Конгрес 

ініціатив східної Європи, участь у якому планують взяти керівники 

промислових підприємств міста. 

В місті активно ведеться робота в напрямку супроводу та сприяння  

реалізації нових важливих інвестиційних проектів. 

Здійснюється сприяння підприємствам з іноземними інвестиціями ТОВ 

«Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед», ТОВ «Електролюкс Україна» та 

проекту «Делфі», який реалізовується на ДП ВО «Карпати» шляхом надання 

інформаційної підтримки та вирішення проблемних питань підприємств. 



Зокрема:  вирішено питання   освітлення вулиці Марковецької, вирішується 

питання проведення  ремонту дороги в ХІПЗ. Здійснювалося сприяння по 

питанню транспортного та кадрового забезпечення.  

Наразі активно ведуться перемовини з французькою компанією "Сен-

Гобен" щодо впровадження в м. Івано-Франківську інвестиційного проекту з 

будівництва заводу з виготовлення гіпсокартону. Компанія має намір 

будувати виробництво в Хриплинській інвестиційно-промисловій зоні, 

підібрані земельні ділянки, проведені перемовини із власниками щодо їх 

викупу. 

Для промоціювання інвестиційних можливостей м. Івано-Франківська 

налагоджено співпрацю з Державним агентством з інвестицій та управління 

національними проектами України та Івано-Франківським регіональним 

центром з інвестицій та розвитку, на сайтах яких розміщено інвестиційні 

проекти, які готові до реалізації на території Івано-Франківської міської ради.  

В приміщенні виконавчого комітету на 1 поверсі знаходяться стенди з 

інвестиційними пропозиціями промислових  та комунальних підприємств і 

вільних земельних ділянок, щоб відвідувачі та гості міста, а також інвестори 

мали можливість з ними ознайомитися. В обласній державній адміністрації 

діє постійна виставка інвестиційних проектів всіх районів області, втому 

числі представлені інвестиційні пропозиції нашого міста. 

На офіційному Інтернет-сайті міста українською та англійською 

мовами розміщено оновлений перелік інвестиційних проектів комунальних 

та промислових підприємств, інформацію про інвестиційний та економічний 

потенціал м. Івано-Франківська, про можливості Хриплинської інвестиційно-

промислової зони. Інформація про вільні земельні ділянки та незадіяні 

виробничі площі для реалізації інвестиційних проектів щоквартально 

оновлюється і висвітлюється на офіційному веб-сайті.  

 З метою популяризації промислового та інвестиційного потенціалів 

міста випущено брошуру двома мовами -  Діловий Івано-Франківськ, новий 

інформаційний компакт-диск європейське місто Івано-Франківськ. 

Здійснюється підготовча робота по створенню в м. Івано-Франківську 

індустріальних парків у відповідності до чинного законодавства. Пошук 

земельних ділянок проводиться постійно. Проте наявні ділянки, на яких 

можливе облаштування індустріальних парків, мають ряд обтяжень, 

вирішення яких потребує допомоги обласної  державної адміністрації та 

Кабінету Міністрів України. 

Одним із позитивних чинників приходу ряду іноземних інвесторів є 

наявність успішної кредитної історії та кредитного рейтингу міста Івано-

Франківська.  Так, за результатами оновлення кредитного рейтингу у 2013 

році міжнародною рейтинговою компанією "Standard & Poor's" підтверджено 

по міжнародній шкалі рейтинг "В" та по національній шкалі - "uaА-" та 

національним агентством "Кредит-Рейтинг" на рівні "uaBBB+".  

Основними перешкодами залучення інвестицій є проблеми як 

державного, так і місцевого рівнів. Перш за все це: 

- непостійність митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

- висока вартість позичкового капіталу в Україні;  

- неповернення ПДВ. 



- відсутність можливостей у межах компетенції органів місцевого 

самоврядування надавати суттєві пільги іноземним інвесторам; 

наявні земельні ділянки в Хриплинській інвестиційно-промисловій зоні в 

більшості знаходяться у приватній власності і обтяжені меліоративними 

системами. 

 З метою підтримки інвесторів місто планує надавати широкий спектр 

послуг на етапі прийняття інвестиційних рішень, започаткування бізнесу в 

місті та здійснення подальшої безперешкодної діяльності. А саме: 

- надання змістовних відомостей щодо стану та показників інвестиційної 

діяльності за запитами інвесторів; 

пошуку та підбору пропозицій щодо місця розміщення інвестицій; 

 - організації, координації візитів та мовного супроводу інвесторів.  

У випадку прийняття інвестором рішення про інвестування в м. Івано-

Франківськ,  інвестор може розраховувати на підтримку щодо: 

- реєстрації бізнесу; 

-отримання в спрощеному режимі дозвільно-погоджувальних документів; 

-будівництва нової або розширення існуючої інфраструктури; 

-сприяння у підборі кваліфікованого персоналу, налагодженні контактів з 

місцевими постачальниками; 

-надання відповідних пільг по сплаті місцевих податків; 

-інформування про продукцію інвестора через офіційну веб-сторінку та 

засоби масової інформації.  

 

 

 

Начальник управління економічного  

та інтеграційного розвитку                                                    Богдан Білик 


