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Довідка про виконання за 2013 рік та 1 півріччя 2014 року 
заходів «Комплексної програми розвитку інвестиційної діяльності міста Івано-Франківська на 2013-2015 роки» 

 
№ 

з/п 
Назва заходу Виконання 

1 Організація в місті міжнародних захо-

дів з метою налагодження ділового парт-

нерства: 

1. Презентації, зустрічі, круглі столи; 

2. Щорічний  Міжнародний інвестиційний 

форум «Партнерство і Перспектива»;   

3. Прийом іноземних делегацій: 

- потенційних інвесторів; 

- керівників МТД; 

- фінансових представництв, тощо 

    В січні 2013 р. в Івано-Франківську відбувся україно-словацький бізнес-форум. Під 

час зустрічі обговорювався ряд питань щодо співпраці бізнес структур словацьких міст з 

промисловцями міста Івано-Франківська. Із словацької сторони у форумі взяли участь 12 

підприємців, що займаються обробкою деревини, будівництвом, сантехнікою і опален-

ням, захисним обладнанням та захисним одягом, торгівельною діяльністю, брокерством, 

реалізацією «під ключ» повністю завершених об’єктів тощо. З української сторони біз-

нес-презентації представили 48 підприємців та фірм Івано-Франківська. 

     В Україні словацьких бізнесменів цікавило співробітництво в галузі будівництва, 

обробки деревини, придбання металургійного матеріалу, купівля будівельних виробів, 

металобрухту, продаж металургійного матеріалу, реалізація повністю завершених 

об’єктів (під ключ), послуги з купівлі нерухомості в Словаччині, комерційна діяльність, 

співпраця в поводженні з твердими побутовими відходами тощо. 
2 Проведення заходів з налагодження ко-

нтактів з інвесторами:  

1. Налагодження зв’язків та робота з від-

ділами по економічній співпраці дипло-

матичних представництв та консульств 

зарубіжних країн  

2. Співпраця з приводу  інвестиційних та 

грантових проектів з профільними мініс-

терствами та національними структурами 

з питань залучення інвестицій 

3.Участь у міжнародних галузевих виста-

вках, ярмарках, конференціях, форумах  в 

Україні і за межами. 

   У торгово-економічні місії посольств і консульств України за кордоном в 2013 р. ро-

зіслано довідники «Діловий Івано-Франківськ, де надано вичерпну інформацію про підп-

риємства, організації та установи міста .  

   Промислові підприємства постійно запрошуються до участі у виставково-ярмаркових 

заходах, інформація про такі заходи розміщується на сайті міськвиконкому. Зокрема в 

2013 році керівники підприємств мали змогу взяти участь в таких заходах:  ІХ Міжнарод-

ний салон винаходів та нових технологій «Новий час», 82 Ізмірський міжнародний ярма-

рок, міжнародний торгово-конференційний «Альпійсько-Карпатський Форум Співпраці», 

грецько-український ярмарок «Крітська осінь – 2013», 17-й Китайський міжнародний ін-

вестиційно-торгівельний ярмарок, ІІІ Європейський Конгрес малих та середніх підпри-

ємств, Міжнародний науково-технологічний форум у Сочі, XII Міжнародний промисло-
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вий форум, іспано-український бізнес-форум, в міській акції «Купуємо івано-

франківське – даємо роботу іванофранківцям», тощо. В запропонованих заходах протя-

гом року брали участь такі підприємства: ПП «Лік», ПАТ «ВТКФ «Ласощі», ТОВ «Іва-

но-Франківський хлібокомбінат», ПАТ «Родон», ТОВ «Екопродукт», ПАТ «Івано-

Франківський завод  «Промприлад», ТОВ «Електролюкс Україна», ДП ВО «Карпати», 

ТДВ «Полонина», ПАТ ВТШП «Галичина» та інші.  

В 2013 та в 2014 році (травень керівники підприємств харчопереробної галузі міста, зо-

крема:ПАТ ВТКФ «Ласощі» ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» ТОВ «Екопро-

дукт» та інші приймали участь у міжнародній виставці-ярмарку «Екогала» У  місті Же-

шов (Польща). 

Делегація керівників промислових підприємств міста приймала участь в Конгресі ініці-

атив Східної Європи в жовтні 2013 та 2014 року у місті Люблін республіка Польща. 
3 Підготовка презентацій інвестиційних 

можливостей міста на офіційному Інтер-

нет-сайті міста  з посиланнями на відпові-

дні організації та Інтернет-ресурси, пере-

клад англійською і польськими мовами 

(переклад спеціалізованими організаціями 

в письмовому та електронному варіантах). 

   На офіційному сайті міста в розділі «Економіка» розміщені та оновлюються інфор-

мація про інвестиційні проекти промислових підприємств міста за посиланням 

http://www.mvk.if.ua/invest/ 

4 Забезпечення інформаційного супрово-

ду  інвестиційних проектів і програм та 

публікація інформації про місто в вітчиз-

няних та зарубіжних електронних і дру-

кованих  ЗМІ 

Для забезпечення інформаційного супроводу інвестиційних проектів протягом 2013 

року надавалися необхідні матеріали,  інформаційні довідки містобудівного кадастру про 

земельні ділянки, що розташовані в ХІПЗ, позначення зон знаходження основних меліо-

ративних фондів, інженерно-технічних комунікацій, тощо. 

6 Розроблення, постійне оновлення та 

розповсюдження інформаційно-

презентаційних матеріалів про місто: 

1.буклет «Діловий Івано-Франківськ» 

2.  диск про інвестиційний потенціал міс-

та; 

 Випущено інформаційний довідник «Діловий Івано-Франківськ», компакт-диск про ін-

вестиційно-промисловий потенціал міста., компакт-диск «Місто ковальського мистецтва. 

Івано-Франківськ» 
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3. стенди з інвестиційними проектами; 

4. закупівля  сувенірної продукції з лого-

типом міста. 

7 Підготовка та представлення електрон-

них презентацій про потенціал міста та 

пріоритетні проекти 

Електронні презентації про потенціал міста і пріоритетні проекти  постійно готуються і 

демонструються при проведенні різноманітних заходів: семінарів, виставок, для прикла-

ду:  на словацький форум, засідання дорадчої ради тощо.  

  Інтернет-платформа „Екомісто” створена з метою залучення громади до вирішення еко-

логічних проблем, виховання у мешканців міста відповідального ставлення до поводжен-

ня з відходами, організації ефективної комунікації громадян, органів місцевого самовря-

дування, комунальних служб, компаній, що займаються переробкою та утилізацією сміт-

тя, з питань роздільного збирання, вивезення та утилізації відходів, ліквідації стихійних 

сміттєзвалищ, мобілізації громадської активності задля забезпечення чистоти довкілля. 

   Впроваджено спільний проект Івано-Франківської міської ради та ПРООН «Створення 

мобільних додатків для смартфонів та планшетів з інформацією про м. Івано-Франківськ, 

виконавчу владу міста, адміністративні послуги». Він передбачає створення та запуск 

мобільного додатку для систем iOS та Android. За його допомогою користувачі смарт-

фонів та планшетів отримають додатковий доступ до інформації про місто, місцеві нови-

ни, повну базу даних та телефонний довідник установ та соціально-культурних закладів, 

адміністративні послуги державних органів, дозвільні процедури, реалізовано можливість 

подання звернень, скарг, та запитів, переадресації користувача на телефоні «гарячі ліній» 

міськвиконкому, правоохоронних органів, Державної податкової адміністрації в місті та 

області, антикорупційну лінію прямого зв'язку тощо. 
9 Розроблення історико-архітектурного 

опорного плану Івано-Франківська 
На даний час Львівським Державним інститутом проектування міст «Містопроект» за-

вершуються роботи з виготовлення історико-архітектурного опорного плану міста. 
10 Розроблення генерального плану тери-

торії Івано-Франківської міської ради 
Коригування генерального плану міста Івано-Франківська в межах території міської 

ради на стадії завершення. 
11 Розроблення плану зонування території 

Івано-Франківської міської ради 
Розроблення плану зонування планується протягом 2014-2015 років за умови передба-

чення в бюджеті міста коштів на фінансування робіт 
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12 Розвиток і відновлення інфраструктури 

Хриплинської інвестиційно-промислової 

зони:  ремонт доріг;  встановлення освіт-

лення; відновлення і проведення водока-

налізаційних мереж тощо 

За зверненням ТОВ «Тайко Електронікс» виконкомом міської ради організовано про-

ведення ремонту зовнішнього освітлення вул. Марковецької, на якій розташовані вироб-

ничі приміщення підприємства. Проведено капітальний ремонт вулиці Автоливмашівсь-

кої на загальну суму 572 млн.гривень 

13 Інвентаризація земель міста Івано-

Франківська 
Рішенням  XLIV сесії п’ятого демократичного скликання  міської ради від 30.07.2009 ро-

ку міської ради затверджено Програму проведення інвентаризації  земель міста Івано-

Франківська на 2009-2014 роки. На виконання  програми управлінням було укладено до-

говір №211-2009р. з державним підприємством  «Карпатське підприємство геодезії, кар-

тографії та кадастру» на створення проектно-розвідувальної продукції проведення інвен-

таризації частини земель міста Івано-Франківська по вул. С.Бандери на суму 99 477, 25 

грн. і роботи були розпочаті. У зв'язку з відсутністю коштів роботи по програмі роботи по  

інвентаризації не завершені, що призводить до зменшення сум надходжень до бюджету 

міста від сплати земельного податку та орендної плати. Незважаючи на неодноразові  

звернення до профільних депутатських комісій, кошти на інвентаризацію земель міста в 

2013-2014 рр. не виділялися. Слід відмітити, що в результаті проведення інвентаризації 

земель очікувані надходження від плати за землю, внаслідок уточнення інформаційної ба-

зи оподаткування, повинні збільшитися на 20-30 відсотків. З метою розвитку земельних 

відносин, провадження правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямо-

ваних на раціональне використання земель міста, проведення інвентаризації та форму-

вання території міста, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

17.06.2009 №743-р "Про схвалення концепції державної цільової програми розвитку зе-

мельних відносин України на період до 2020 року", управлінням земельних відносин роз-

роблено Цільову програму заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в м. Іва-

но-Франківську до 2020 року (однією із основних складових частин якої являється інвен-

таризація земель). Вказана програма затверджена рішенням 43 сесії міської ради від 

21.03.2014 року № 1376-43. 
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14 Розмежування земель державної та ко-

мунальної власності 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-

межувань земель державної та комунальної власності» встановлено, що всі землі в межах 

населеного пункту, крім земель приватної та державної власності, перебувають у комуна-

льній власності. Відповідно, немає потреби у проведенні вказаних робіт. 
15 Встановлення меж міста Івано-

Франківська 
Роботи по встановленню меж м. Івано-Франківська знаходяться на стадії завершення. 

Всі межі погодженні в установленому порядку, в тому числі із Загвіздянською сільською 

радою. На сьогодні готується проект землеустрою щодо встановлення меж міста для про-

ходження державної землевпорядної експертизи в Держземагенстві України 
16 Впровадження  електронно-кадастрової 

системи технологічного обліку та геоін-

формаційної системи міста 

Через відсутність фінансування роботи щодо впровадження електронно-кадастрової 

системи технологічного обліку та геоінформаційної системи міста протягом звітного року 

не проводилися. 
17 Коригування нормативно-грошової 

оцінки земель міста Івано-Франківська 
Нормативна грошова оцінка земель м. Івано-Франківська затверджена рішенням місь-

кої ради від 10.07.2008 року. Термін дії її, згідно чинного законодавства, становить 5-7 

років.  З метою поновлення матеріалів нормативної грошової оцінки землі, управлінням 

направлено пропозиції щодо виділення коштів на виконання вказаних робіт при форму-

ванні міського бюджету на 2014 рік (300 тис. грн.). Вказані кошти закладені в бюджеті 

цього року. Управлінням підготовлено запит цінових пропозицій на закупівлю (код 

1.12.14 проведення нормативної грошової оцінки земель м. Івано-Франківська). Розкриття 

цінових пропозицій відбулося 26.06.2014 року, в результаті чого визнано ДНДІПМ «ДІП-

РОМІСТО» (м. Київ) виконавцем робіт по поновленню матеріалів нормативної грошової 

оцінки земель міста. 
19 Залучення інвестицій у промисловість: 

- забезпечення оновлення бази даних ві-

льних виробничих площ підприємств, в т. 

ч. підприємств, що знаходяться в стадії 

банкрутства та комерційних площ, 

об’єктів нерухомості та поширення інфо-

рмації щодо умов їх продажу (оренди) се-

ред суб’єктів господарювання  і потен-

Інформація про вільні виробничі площі на економічно активних промислових підпри-

ємствах та про незадіяні у виробництві земельні ділянки, що пропонуються для потенцій-

них орендарів та інвесторів, розміщена та регулярно оновлюється на сайті міста. Розмі-

щена інформація: ПАТ «Індуктор» (2100 м.кв.) , ПАТ «Родон» (87400м.кв.), ВАТ «Прес-

маш» (9800 м.кв.), ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» (5890 м.кв.), ПАТ 

«Івано-Франківський птахокомбінат»( 1700 м.кв.), УВП УТОС ( 833 м.кв.), ПАТ «ВТШП 

«Галичина» (3000 м.кв.), ДП ВО «Карпати» (29032 м.кв.), ПАТ «Івано-Франківський ар-



 

6 

 

ційних інвесторів; 

 - сприяння створенню нових виробництв 

та відновленню роботи промислових під-

приємств міста; 

 - сприяння створенню нових виробництв 

та відновлення роботи промислових підп-

риємств міста 

матурний завод» (5200 м.кв.). ТДВ «Івано-Франківськзалізобетон» та ПАТ «Полімер» го-

тові продавати або здавати в оренду земельні ділянки, відповідно 4 га та 0,5 гектарів 

З метою здійснення заходів щодо будівництва молодіжних, розважальних та спортив-

них комплексів, управління земельних відносин здійснює заходи по підготовці до прода-

жу на земельному аукціоні земельної ділянки площею 1.6 га в мікрорайоні «Пасічна» (ра-

йон «німецького озера») для вказаних цілей. Зокрема, рішенням 45 сесії міської ради від 

19.06.2014 року № 1453-45 оголошено проведення аукціону з продажу права оренди вка-

заної земельної ділянки на 31.07.2014 року. 

Будуть підготовлені пропозицій для внесення змін до Закону України «Про акціо-

нерні товариства». Зміни пропонуються щодо надання можливостей місцевій владі по-

вертати землі, які перебувають у власності акціонерних товариств та не використовують-

ся за призначенням протягом тривалого терміну. Адже занедбаність земель через бай-

дужість власника призводить до зниження безпеки навколишніх територій, погіршення 

естетичного вигляду району, появи несприятливих умов для розвитку економіки міста та 

відповідно зменшення надходжень до бюджету. 

Управління підтримує постійні контакти, постійно спілкується з представниками 

«Сен-Гобен» та «Нордкалк». Розгляду їх потреб та пошуку можливостей у місті для задо-

волення потреб потенційних інвесторів були присв'ячені численні зустрічі і, як результат, 

представникам цих інвесторів запропоновано відповідно до поставлених вимог земельні 

ділянки для будівництва нових заводів. Зараз всі пропозиції та позитивні напрацювання 

передано власникам «Сен-Гобен» та «Нордкалк» для прийняття остаточного рішення. 
20 Сприяння участі суб’єктів малого підп-

риємництва у реалізації діючих та перс-

пективних інвестиційних проектів, як мо-

жливих партнерів в постачанні сировини, 

комплектуючих, матеріалів, у виконанні 

окремих робіт та послуг 

Відповідні заходи з метою залучення суб’єктів малого підприємництва до роботи у ін-

вестиційних проектах, як можливих партнерів в постачанні сировини, комплектуючих, 

матеріалів, у виконанні окремих робіт та послуг заплановані на 2 півріччя 2014 року. 

21 Формування бази даних інвестиційних 

потреб (пропозицій) суб’єктів підприєм-
На замовлення Департаменту містобудування та архітектури «Архітектурно - планува-

льним бюро управління архітектури і містобудування Івано-Франківського міськвикон-
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ницької діяльності, розміщення інформа-

ції на Інтернет-ресурсах, в друкованих та 

електронних інформаційних матеріалах, 

поширення даних серед потенційних ін-

весторів та ділових партнерів 

кому» виготовлено проект реконструкції благоустрою парку в межах вул. Гаркуші - При-

вокзальної площі. Даним проектом передбачено встановлення стенду - вказівника турис-

тичних маршрутів. Зараз стенд-вказівник встановлений на Привокзальній площі. 

Проект реконструкції благоустрою парку в межах вул. Гаркуші-Привокзальної площі, 

виготовлений «Архітектурно-планувальним бюро управління архітектури і містобуду-

вання Івано-Франківського міськвиконкому» та переданий замовнику - управлінню капі-

тального будівництва виконавчого комітету міської ради. 
25 Сприяти у  підготовці та оновленні ін-

вестиційних проектів промисловими та 

комунальними підприємствами міста. 

З метою стимулювання підтримки інвестиційної діяльності надавалось всебічне спри-

яння реалізації в місті інвестиційних проектів на ТОВ «Електролюкс Україна», ТОВ 

«Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед»,  ДП ВО «Карпати», ТОВ «Імперово Фудз» тощо.  
28 Сприяти співпраці Теплокомуненерго з 

ЄБРР і SIDA, щодо впровадження енерго-

зберігаючих технологій на котельнях мік-

рорайону міста 

    ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» працює над впровадженням проекту «Ре-

конструкція та модернізація системи центрального теплопостачання міста Івано-

Франківська», який реалізовується в рамках Кредитного договору, укладеного 9 лютого 

2009 року між ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та ЄБРР, та передбачає рекон-

струкцію та модернізацію котельного обладнання, зокрема встановлення нових газових 

котлів, виведення з експлуатації ЦТП та встановлення індивідуальних теплових пунктів, 

демонтаж існуючих теплових мереж та прокладання нового трубопроводу теплової мере-

жі, а також встановлення котла, що працює на відходах деревини. 

    Проект «Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання м. 

Івано-Франківська» належить до категорії проектів з енергозбереження в сфері централь-

ного теплопостачання та гарячого водопостачання. 

    Заходи в рамках проекту дозволять зменшити витрати паливно-енергетичних і людсь-

ких ресурсів, втрати теплової енергії, а також підвищити надійність теплопостачання та 

покращити якість надання послуг. На даний час фахівцями ДМП «Івано-

Франківськтеплокомуненерго» розробляються тендерні документи та ведеться робота 

щодо рефінансування кредиту ЄБРР. 

    Також ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" приймає участь в програмі «Демо-

Україна DH», що впроваджується у 10 містах України за сприянням Міністерства регіо-
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нального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у рамках 

співробітництва з НЕФКО та Шведським Агенством Міжнародного Розвитку (SIDA), з 

метою впровадження проекту «Реконструкція системи теплопостачання в районі вулиць 

Довга-Карпатська в м. Івано-Франківську з консервацією однієї котельні». 

    Даним проектом передбачено проведення реконструкції трубопроводу теплової мережі 

від котельні, що знаходиться на вул. Довга, 68, із збільшенням його пропускної здатності 

та консервацію котельні, що знаходиться на вул. Карпатська, 15, з переведенням її наван-

тажень на котельню по вул. Довгій, 68а, а також встановлення ІТП в 33-х житлових бу-

динках та 5-ти закладах бюджетної сфери. 

     Відповідно до умов даної програми, заходи, які планує реалізовувати підприємство, 

повинні дати економію до 30%, зокрема за рахунок встановлення ІТП з погодними регу-

ляторами та автоматизацією регулювання відпуску теплової енергії конкретному абонен-

ту (будівлі) економиться до 15-20% тепла на опалення, а втрати теплової енергії при 

транспорті гарячої води знижуються на 30-40%. Витрати електроенергії на перекачування 

теплоносія знизяться на 20-40%. Дані заходи будуть фінансуватися з кредитних коштів 

Nefco (400 тис. євро), коштів гранту Sida (300 тис. євро). коштів ДМП «Івано-

Франківськтеплокомуненерго» та Івано-Франківської міської ради (480 тис. євро). 

    Ще однин проект в якому приймає участь ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" , 

фінансується  за кошти Світового банку і передбачає підвищення енергоефективності у 

секторі централізованого теплопостачання України, який передбачає розробку техніко-

економічного обгрунтування проекту за грантові кошти Фонду чистих технологій та 

отримання кредиту Світового банку на фінансування заходів, передбачених в техніко-

економічному обгрунтуванні, зокрема ремонт котельного обладнання, встановлення ІТП, 

демонтаж існуючих теплових мереж та прокладання нових теплоізольованих. 

 
29 Сприяти у впровадженні проекту «РРоозз--

ввииттоокк  ммііссььккооїї    ііннффрраассттррууккттууррии»»  ззаа  ррааххуу--

нноокк  ккоошшттіівв  ССввііттооввооггоо  ббааннккуу   

    Угодою про позику № 4869-UА від 26 травня 2008 р. між Україною та Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку для КП «Івано-Франківськводоекотехпром» виділено 

7,17 млн. дол. США на впровадження проекту «Розвиток міської інфраструктури в 
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Україні». В рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури в Україні» КП «Івано-

Франківськводоекотехпром» залучило кредит Міжнародного банку реконструкції та ро-

звитку в розмірі 10,9 млн.доларів на реконструкцію каналізаційних очисних споруд. 

    Забезпечення Позики передбачене Договором гарантії між Івано-Франківською місь-

кою радою та міністерством фінансів України та гарантією Івано-Франківської міської 

ради №2 від 16.11.2012 року. 
31 Сприяти пошуку земельної ділянки під 

забудову оптового сільськогосподарсько-

го ринку та сприяти в подальшому обла-

штуванні його інфраструктури. 

   Спільно з сільською радою с. Угорники опрацьовано питання стосовно земельної ділян-

ки на території селищної ради під облаштування оптового сільськогосподарського ринку. 

Також отримано довідку  з містобудівного кадастру на цю ділянку і направлено листа в 

ОДА про сприяння в поверненні вищезазначеної ділянки, яка використовується в даний 

час  Інститутом сільського господарства Карпатського регіону НААНУ, до земель запасу 

сільської ради.  

    Угорницькою сільською радою Івано-Франківської міської ради прийнято рішення  від 

16 червня 2009 року щодо надання згоди на розміщення регіонального оптового сільсько-

господарського ринку на території сільської ради за умови вирішення питання вилучення 

з користування Інституту агропромислового виробництва Української Академії аграрних 

наук земельної ділянки загальною площею 35 га та отримання її в землі запасу Угорниць-

кої сільської ради для будівництва регіонального оптового сільськогосподарського ринку. 

    Новий оптовий ринок дозволить цілорічно забезпечувати мешканців міста продукцією 

сільгоспвиробників та зумовить здешевлення цін на продукцію. 
32 Сприяти місцевим товаровиробникам у 

співпраці з закладами роздрібної та опто-

вої торгівлі через залучення інвестицій в 

будівництво і відкриття нових торгових 

закладів(супермаркетів, гіпермаркетів, 

логістичних складів тощо) 

    Протягом 2013 року торговельна мережа міста збільшилась на 28 підприємств торгівлі 

– торговельною площею 3569,8 кв.м, в тому числі відкрито три супермаркети - «Тростя-

нецький» на вул. Тичини,61а площею 125,0 кв.м, «Наш край» на вул. Вовчинецькій, 185, 

ПП «Тимаг» м.Луцьк площею -300кв.м, «Гостинний дім» на вул. Гетьмана Мазепи, 72 

ТзОВ «Рознет» площею- 740 кв.м. 

    В 1 півріччі 2014 року  торговельна мережа міста збільшилась на 6 підприємство торгі-

влі – торговельною площею 757,6 кв.м , 5 підприємств ресторанного господарства на 275 

посадкових місць та 3 підприємств  побутового обслуговування населення, створено до-
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датково 85 робочих місць. 

    Торгівлю товарами народного споживання в місті  станом на 01.07.2014р. здійснює 

1544 магазинів загальною площею 154217,4 кв.м  та  624 підприємства ресторанного гос-

подарства на 34900 посадкових місць. Побутове обслуговування населення здійснюється 

через 385 підприємств побуту.  

    З метою контролю за ціновою ситуацією управлінням торгівлі виконавчого комітету 

міської ради проводиться щотижневе відслідковування динаміки цін на основні продукти 

харчування , ведеться моніторинг цін на основні продукти харчування в торговій мережі  

та ринках міста, а також  здійснюється аналіз їх із середніми цінами в області. Прово-

диться аналіз цін на основні продовольчі товари в дошкільних закладах  міста та закладах 

громадського харчування закритих установ. За результатами моніторингу управлінням 

торгівлі щотижня подається довідка-реєстр цін на основні продовольчі товари в торгових 

центрах, на ринках та ярмарках міста  в департамент економіки облдержадміністрації. Ін-

формація щотижня  висвітлюється на веб-сайті міста. 

     Для забезпечення мешканців міста сільськогосподарською продукцією та продукцією 

місцевого товаровиробника за  нижчими цінами, ніж в торговій мережі міста в 2014 році 

продовжують проводитись щосуботи    ярмарки  на трьох ринках міста ( вул. Короля Да-

нила, Стуса,17,  Тролейбусна,2). За проведені ярмарки в 2014 році  станом на 01.07.2014р.   

мешканцям міста продано сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки на 

суму 15598,00 тис.грн.  

    З метою стабілізації цінової ситуації на ринку продовольчих товарів, забезпечення со-

ціально незахищених верств населення міста соціально значущими продовольчими това-

рами, укладено 4-х сторонній Меморандум про співробітництво підприємств роздрібної 

торгівлі та підприємств харчової промисловості міста. 

    З часу підписання Меморандуму моніторинг наявності продукції місцевих товаровиро-

бників у торговій мережі міста проводиться щомісячно у всіх великих торгових закладах 

міста, а саме в торгових центрах «Арсен», «Фуршет», «Велмарт», «Метро», мережі «Тро-

стянецький», «Колібріс», «Вопак» та «Оазис». Відслідковується наявність продукції та-
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ких місцевих виробників, як ПАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат», ТДВ «Івано-

Франківський міськмолокозавод», ПАТ «Івано-Франківська харчосмакова фабрика», ТДВ 

«Полонина», ТОВ «Залізнична пекарня», ТОВ «Івано-Франківський хлібокомбінат», ТОВ 

«Лігос», ТОВ «Продовольча компанія «Екопродукт», ТОВ «Станіславська торгова ком-

панія» СП «Лікеро-горілчаний завод», Івано-Франківське ОДО спиртової та лікеро-

горілчаної промисловості. 

     Як результат дії Меморандуму можна відзначити такі позитивні моменти : 

- залучення до підписання меморандуму про співпрацю керівництва мережі «Тростянець-

кий» та «Плюс» ; 

-  розширення окремих асортиментних одиниць продукції ТДВ «Полонина» в мережі 

«Тростянецький»; 

- загалом, відстежується позитивна тенденція щодо покращення взаємовідносин супер-

маркетів з товаровиробниками; 

Отже, в рамках сприяння місцевим товаровиробникам та підприємствам роздрібної 

торгівлі  зусилля управління торгівлі будуть спрямовані на : 

- залучення нових підписантів Меморандуму, які здійснюють свою діяльність  у Івано-

Франківську (СМ «Гостинний дім» , «Наш край»); 

- розширення фірмової торгової мережі місцевих товаровиробників шляхом збільшення 

кількості торгових точок на ринках міста, надання дозволів на встановлення малих ар-

хітектурних форм у вигідних для торгівлі місцях,  

- проведення промоційних акцій на підтримку місцевого виробника, дегустаційні акції в 

торговій мережі міста; 

- проведення харчовиробниками міста Днів відкритих дверей для своїх потенційних 

партнерів – торгових закладів 
33 Створення індустріальних парків: 

- пошук земельних ділянок ; 

- сприяння балансоутримувачам земель-

них ділянок у списанні меліоративних си-

Спільно з Івано-Франківським регіональним центром з інвестицій та розвитку Дер-

жавного агентства з інвестицій та управління національними проектами України опраць-

овується можливість створення в місті індустріального парку, здійснюється пошук при-

датних для цього земельних ділянок. За 2013 рік направлено запити в Івано-Франківську 
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стем; 

- розробка механізму функціонування; 

- розробка концепції ; 

- підготовка пакету документів до реєст-

рації парку; 

- опрацювання можливості викупу земе-

льних ділянок в ХІПЗ для створення ІП 

обласну державну адміністрацію щодо сприяння в списанні основних меліоративних 

фондів; в управління земельних відносин і  департамент містобудування  архітектури 

міськвиконкому, управління Держземагенства України в місті Івано-Франківську щодо 

активізації пошуку земельної ділянки для створення індустріальних парків, тощо Прове-

дено ряд комісій, засідань робочої групи з питань створення індустріальних парків, на 

яких розглянуто можливість використання земель на території сільських рад Хриплина та 

Микитинців, земель ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» та вільних 

виробничих площ підприємств міста. Розроблено Дорожню карту інвестора, яка видана у 

формі спеціалізованого буклету, а також Концепцію залучення інвестицій на вільні виро-

бничі площі промислових підприємств міста, яка є складовою Програми економічного та 

соціального розвитку міста Івано-Франківська на 2014 рік та основних напрямів розвитку 

на 2015-2016 роки. 

З метою отримання первинних даних для формування пакету інвестиційних пропо-

зицій укладено договір з ДП «Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру» 

для виконання робіт щодо аналізу стану окремих сегментів земель площею не менше 15 

га в Хриплинській інвестиційно-промисловій зоні (далі ХІПЗ). В результаті досліджень 

отримано звіт щодо  земельних ділянок придатних  для створення індустріального парку. 

 
 

 

Начальник відділу промисловості та інвестиційного супроводу                                                                                            Н.Карабін 


