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ІННОВАЦІЇ, КОМФОРТ 
ПРОЖИВАННЯ, БАГАТА 
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, 
МОЖЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗРОСТАННЯ, ВІДКРИТА 
МІСЬКА ВЛАДА – 
ЦЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК!

Цей документ розроблено з метою представ-
лення потенційним вітчизняним та зарубіжним 
інвесторам, які розглядають можливість інве-
стування в економічну та соціальну сфери го-
сподарства м. Івано-Франківськ

Івано-Франківськ є містом із високим рівнем інноваційного розвитку та значним економічним по-
тенціалом, широкими можливостями для розвитку внутрішніх міжрегіональних і зовнішніх міждер-
жавних зв’язків. Розташування міста створює всі передумови для подальшого розвитку, інтеграції 
міста до світової економіки, формує високий інвестиційний потенціал. Високий рівень інвестиційної 
привабливості Івано-Франківська підтримується наявністю необхідної інфраструктури для розвитку 
бізнесу, сприятливим бізнес-середовищем, низьким рівнем політичного ризику та задовільним ста-
ном місцевих фінансів.

ЧИМ УНІКАЛЬНИЙ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Івано-Франківськ — молоде європейське місто зі слав-
ною історією, динамічним розвитком і непереборним 
прагненням до позитивних перетворень.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ 
МІСТА:

географічне розташування поруч із Європейсь-
ким Союзом (на відстані 150-300 км від східних кор-
донів), близькість до основних споживачів Європи;

місто є логістичним центром південно-західного 
регіону України, має розгалужену транспортну ін-
фраструктуру та пропускну спроможність для ван-
тажо- та пасажироперевезень; наявність під’їзних 
залізничних шляхів до підприємств, гарний стан 
автомобільних доріг, діючий міжнародний аеро-
порт з великими потенційними можливостями;

місто є центром соціальної та ринкової інфра-
структури області, ділових і фінансових послуг; осе-
редком освіти й науки, інноваційної діяльності; Іва-
но-Франківськ посідає одне з провідних місць за 
рівнем комфортності проживання серед міст України;

високий рівень освіти та підготовки кадрів для 
економіки — спеціалізовані навчальні заклади готу-
ють фахівців для підприємств промисловості, торгівлі, 
фінансової, туристичної сфери тощо; наявна кваліфіко-
вана робоча сила, що легко адаптується до вимог ринку;

значні сировинні ресурси регіону (ліс, нафта, 
газ, сировина для хімічної та будівельної галузей), 
кращий ніж у більшості міст України стан навко-
лишнього природного середовища;

унікальний природний клімат, наявність рекре-
аційних зон, історичних пам’яток, що може бути ви-
користано для розвитку туристичного потенціалу 
міста, відпочинку та оздоровлення;

наявні вільні земельні ділянки та виробничі 
площі;

успішний досвід роботи з крупними іноземни-
ми інвесторами (ТОВ «Електролюкс Україна», ТОВ 
«Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед» та ДП ВО 
«Карпати» (проект Делфі), міжнародними фінансо-
вими установами (Північною екологічною фінансо-
вою корпорацією NEFCO, Шведським Агентством 
Міжнародного Розвитку SIDA, МБРР, Світовим Бан-
ком, ЄБРР), Німецьким товариством міжнародного 
співробітництва (GIZ)), а також транскордонної спі-
впраці з містами-побратимами;

сприятливий політичний клімат, що зменшує 
ризики ймовірних втрат інвестора;

відкритість місцевої влади до роботи з інозем-
ними та вітчизняними інвесторами, прозорі ад-
міністративні процедури, комплексний супровід 
інвестиційних проектів, наявність преференцій 
для інвесторів та підтримка владою міста малого 
підприємництва.



Стратегія спрямована на економічний розвиток як процес стратегічного партнерства, який допо-
магає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій 
у нові та існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання, створення умов для цього ро-
звитку на тривалий період.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 
МІСТА

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ
Основні стратегічні напрями та цілі, що передбачені Стратегією розвитку міста 
Івано-Франківська на період до 2028 року

Стратегія розвитку міста на період до 2028 року (затверджена рішенням 
Івано-Франківської міської ради від 27.10.2017 р. №276-16) передбачає спільну 
реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу для подальшого ефективного 
розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання ресурсно-
го потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення 
екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства.

До 2020 року планується реалізація 140 нових проектів.

Місто має високий рівень соціально-економічного розвитку та інвестиційний потен-
ціал, порівняно з іншими містами України. За результатами 2017 року, як і в попередніх роках, ди-
наміка більшості показників, що характеризують стан міської економіки та рівень ділової активності, була 
позитивною. Основні показники, що характеризують стан місцевої економіки (ринку праці, інвестиційної 
активності, розвитку промисловості, будівництва та торгівлі) у розрахунку на 1 мешканця, а також темпи 
їх зростання, суттєво перевищували відповідні середні показники по країні. Стала позитивна динаміка 
соціально-економічного розвитку міста забезпечується, в тому числі, завдяки успішній політиці із залу-
чення інвестицій (включаючи іноземний капітал), відкриттю нових підприємств та розширенню вироб-
ництва й кількості робочих місць на вже працюючих підприємствах, розширенню ринків збуту продукції, 
що виробляють підприємства міста. Вищі, ніж в багатьох інших містах України, рівень комфорту для про-
живання та рівень соціального благополуччя мешканців міста, сприятливий політичний клімат забезпе-
чують низький рівень соціальної напруженості в місті та зменшують ризики ймовірних втрат інвестора.
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВОГО 
СТАНУ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

НАЗВА ПОКАЗНИКА 2013 2014 2015 2016 2017

Динаміка чисельності населення до попереднього періоду, % 100,8 100,9 101,5 101,2 101,2

Рівень зайнятості населення в порівнянні з середнім 
показником по країні, %

133,2 142,1 146,7 148,3 153,4

Рівень оплати праці порівняно з середнім показником по країні, % 82,8 83,9 83,4 84,3 87,4

Співвідношення обсягів реалізації промислової продукції у 
розрахунку на одного жителя до середнього показника по країні, %

66,5 61,8 115,7 97,9 83,5

Співвідношення обсягу прямих іноземних інвестицій в розрахунку 
на одного жителя до середнього показника по країні, %

107,7 190,5 182,2 167,4 172,3

Співвідношення обсягів зовнішньоторговельного товарообігу в 
розрахунку на одного жителя до середнього показника по країні, %

61,6 69,0 70,5 126,5 86,0

Співвідношення обсягу введеного в експлуатацію житла у роз-
рахунку на 1000 жителів до середнього показника по країні, %

469,3 678,1 613,7 222,7 392,3

Співвідношення обсягу роздрібного товарообігу в розрахунку 
на одного жителя до середнього показника по країні, %

182,1 193,4 208,0 200,8 170,1

Темпи росту чисельності зайнятих, % 96,8 100,4 94,7 100,2 102,2

Темпи росту рівня середньомісячної заробітної плати, % 106,7 108,0 119,8 125,0 142,0

Темпи росту обсягів реалізації промислової продукції, % 104,7 106,7 238,7 101,6 105,6

Темпи росту обсягів зовнішньоторговельного товарообігу, % 111,2 92,4 72,8 182,2 84,9

Темпи росту обсягу прямих іноземних інвестицій, % 179,3 149,0 92,1 97,2 109,2

Співвідношення обсягу доходів бюджету міста 
(без урахування трансфертів) в розрахунку на одного 
мешканця до середнього показника по країні), %

85,5 89,7 99,3 98,5 99,0

Темп росту обсягу доходної частини бюджету міста (без 
урахування трансфертів) до попереднього бюджетного періоду, %

104,6 107,7 134,4 142,8 136,2

Темпи зростання доходів місцевих бюджетів в цілому по країні (без 
урахування трансфертів),  до попереднього бюджетного періоду, %

98,1 104,8 127,1 141,7 134,5

МІСТО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ, МЕДИЦИНИ, 
РІЗНОФОРМАТНОГО КУЛЬТУРНОГО 
СЕРЕДОВИЩА

Інноваційна наука, якісна освіта

Доступна медицина

Різнопрофільне культурне 
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МІСТО КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАННЯ, 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ТА ДРУЖНЬОЇ 
ДО ДОВКІЛЛЯ ІНФРАСТРУКТУРИ

Просторовий розвиток і привабливий зов-
нішній вигляд міста
Підвищення енергоефективності та впро-
вадження альтернативних джерел енергії
Модернізація комунальної інфраструктури.
Розвиток інфраструктури дозвілля та відпо-
чинку 
Розвиток транспортної інфраструктуриС
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МІСТО ВІДКРИТОЇ 
ВЛАДИ ТА СУЧАСНОГО 
УПРАВЛІННЯ

Відкрите та ефективне 
врядування
Активна громада
Безпека та правопорядок
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МІСТО ПІДТРИМКИ 
ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ 
БІЗНЕСУ

Розбудова бізнес інфраструк-
тури
Розвиток малого та середньо-
го підприємництва 
Залучення інвестицій
Розвиток пріоритетних сфер 
економіки міста
Розвиток туризмуС
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Територія міста Iвано-Франкiвськ складає 
83,73 кв. км 

До складу Івано-Франківської міської ради вхо-
дять 5 сіл: с. Крихівці, с. Вовчинець, с. Угорники, с. Ми-
китинці, с. Хриплин. Місто не має районного поділу.

Чисельність населення Івано-Франківської 
міської ради становить 257,5 тис. осіб. Питома вага 
населення від населення України – 0,6%, від насе-
лення області – 18,7%.

Місто є членом Асоціації міст України, котра під-
тримує тісні зв’язки з Радою Регіонів Європи, Між-
народною Спілкою Громад та Організацією міст-по-
братимів; членом мережі міст сталого розвитку 
України (згідно з Ольбаргською Хартією), що тісно 
співпрацює з численними містами держав-членів 
Європейського Союзу; членом Міжнародного фо-
руму історичних центрів; членом Асоціації порід-
нених міст з центром у місті Бая Маре (Румунія); 
членом Асоціації європейських муніципалітетів 
«Energie-cites» (Енерджі-сіті); членом Асоціації «Кіль-
це європейських ковальських міст»; членом Націо-
нального форуму міст-партнерів ПРООН/МПВСР; 
є підписантом Угоди Мерів – ініціативи Європей-
ської Комісії, яка має на меті об’єднати європейсь-
кі місцеві органи влади в добровільне утворення 
задля спільної боротьби з глобальним потеплінням.

Місто є другим українським містом, яке удо-
стоєно чотирьох високих нагород Парламентської 
Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) – Європейського 
диплому, Почесного Прапора, Почесного Знаку 
Ради Європи та Почесного Призу Ради Євро-
пи. У 2018 році за активне просування європейсь-
кої ідеї місто отримало четверту найвищу нагоро-
ду ПАРЄ – Почесний Приз.

Зовнішню діяльність міста визначають уго-
ди про партнерство з 24 муніципалітетами із за-
рубіжжя, серед яких: міста Польщі, Угорщини, 
Чехії, Румунії, Білорусі, Литви, Латвії, Молдови, 
Грузії, Португалії, Болгарії та США. Місто про-
водить велику кількість міжнародних мистець-
ких та спортивних заходів, а місцеві універси-
тети співпрацюють з європейськими вишами.

У виконавчому комітеті Івано-Франківської 
міської ради запроваджено систему управління 
якістю відповідно до вимог міжнародного стан-
дарту ISO 9001:2008 та ДСТУ ISO 9001:2009.

Івано-Франківськ увійшов у трійку облас-
них центрів, де легко вести бізнес у рейтингу 
«Regional Doing Business» за результатами дослід-
ження Офісу ефективного регулювання та Спілки 
українських підприємців. Основою даного дослід-
ження стала методологія Світового банку.

Для презентації інвестиційного потенціа-
лу міста створено інвестиційний Web-сайт 
http://invest-if.com, на якому розміщена вся 
наявна інформація про вільні земельні ділянки 
та виробничі площі для реалізації інвестиційних 
проектів, а також зазначені успішно реалізовані 
інвестиційні проекти.

Створена інвестиційна інтерактивна карта 
м.  Івано-Франківська із зазначенням greenfield 
та brownfield об’єктів українською та англійською 
мовами.

За результатами дослідження, яке проводили 
Transparency International Україна спільно з Інсти-
тутом Політичної Освіти, місто Івано-Франківськ 
увійшло до трійки найпрозоріших міст України.

Івано-Франківськ увійшов до трійки найдемо-
кратичніших міст в Україні із 48 найбільших міст у 
рамках проекту USAID «Громадяни в дії».

Протягом 2013-2017 рр. Івано-Франківськ утри-
мує лідируючі позиції в рейтингу «Індекс публіч-
ності місцевого самоврядування».

Івано-Франківськ увійшов у пʼятірку найбез-
печніших міст України серед обласних центрів 
згідно із результатами досліджень Інституту со-
ціально-економічних досліджень, опублікованими 
у травні 2017 року. З початку 2016 року за ініціати-
вою міськвиконкому реалізується програма «Без-
печне місто»: встановлено 172 відеокамери, якими 
охоплено вулиці міста та цілий ряд громадських 
місць. Результат проекту – підвищення рівня само-
свідомості та культури поведінки мешканців міста, 
бережливого ставлення до об’єктів комунальної 
власності, покращення безпеки дорожнього руху.

Івано-Франківськ є лідером серед українсь-
ких міст із запровадження проектів у сфері елек-
тронного самоврядування. Проект «Smart city» 
синхронізує всі електронні сервіси (електронні 
послуги ЦНАП, електронна черга в дитсадки, «До-
ступний Івано-Франківськ», «Безпечне місто», «Го-
лос громади», бюджет участі, єдиний читацький 
квиток тощо) в єдину платформу.

Національним уповноваженим рейтинговим 
агентством «Кредит-Рейтинг» визначено кредит-
ний рейтинг та рівень інвестиційної привабли-
вості м. Івано-Франківськ. Кредитний рейтинг 
знаходиться на інвестиційному рівні uaВВВ+, 
який означає, що кредитоспроможність міста 
є достатньою порівняно з іншими позичальни-
ками. Рівень інвестиційної привабливості міста 
uaINV5. Тобто привабливість для здійснення 
інвестицій знаходиться на найвищому рівні у 
порівнянні з іншими містами України.

ЕЛЕКТРОННЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ 
SMART CITY
smartcity.mvk.if.ua

Івано-Франківськ є лідером серед українських міст із запровадження 
проектів у сфері електронного самоврядування. З травня 2018 року в Іва-
но-Франківську офіційно запустили проект Smart city (розумне місто). 
Smart city – це місто, в якому використовуються сучасні технології для по-
кращення якості життя у ньому. Смарт сіті технології інтегруються у відповідні 
структури, щоб підвищити якість надання послуг, зменшити вартість та спо-
живання ресурсів і поліпшити комунікацію та порозуміння з мешканцями.

Зараз єдина електронна платформа Smart city синхронізує 52 проекти, які охоплюють різні галузі: 
освіта, культура, туризм, адміністративні послуги тощо. Зокрема, це електронні послуги ЦНАП, електронна 
черга в дитсадки, «Доступний Івано-Франківськ», «Безпечне місто», «Голос громади», бюджет участі, єди-
ний читацький квиток тощо. Крім того, на новій платформі кожен франківець може запропонувати свій 
проект для реалізації у системі Smart city, заповнивши просту електронну форму.
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НАДАННЯ ПОСЛУГ
Універсам послуг, SMS-інформування, 
код зворотнього зв’язку, інфографіка, 
електронна черга, персональний кабі-
нет, електронні послуги...

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ 
ВЛАДИ
Електронні сервіси, міський порадник, 
СЕД, відкриті дані, електронна прий-
мальня, мобільні додатки...

ВЛАДА І ГРОМАДА
Доступний Івано-Франківськ, Голос 
громади, петиції, Інформаційні кіоски...

ЕКОЛОГІЯ. ОХОРОНА 
ЗДОРОВ’Я
Медична інформаційна система, елек-
тронний запис до лікаря, «Екомісто»...

ТРАНСПОРТ
Маршрутна мережа, парковки, елек-
тронний квиток, GPS-моніторинг, роз-
умні зупинки...

ОСВІТА. КУЛЬТУРА. 
РОЗВИТОК IT
Електронна черга у дошкільні закла-
ди, єдиний електронний читацький 
білет, IT-інкубатор...

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. 
КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО
GPS-моніторинг комунальної тех-
ніки, кол-центр, «Сонячне дерево»...

ФІНАНСИ, БІЗНЕС
Система управління бюджетом, «Від-
критий бюджет», «Бюджет участі», 
інвестиційний портал...

ТУРИЗМ
Мобільні додатки, QR-коди, аудіо-
тур...

БЕЗПЕКА
Безпечне місто, веб-камери, відео-
трансляція...

НАПРЯМКИ ПРОЕКТІВ SMART CITY



Відстані до обласних центрів України: 
Чернівці – 130 км, Херсон – 856 км, Львів – 130 км, Суми – 944 км, Тернопіль – 140 км, Дніпро – 952 км, Хмельни-
цький – 251 км, Полтава – 953 км, Луцьк – 279 км, Запоріжжя – 1018 км, Рівне – 292 км, Харків – 1097 км, Ужгород 
– 289 км, Сімферополь – 1124 км, Вінниця – 373 км, Донецьк – 1202 км, Житомир – 459 км, Луганськ – 1353 км, 
Київ – 550 км, Кропивницький – 698 км, Черкаси – 721 км, Чернігів – 756 км, Миколаїв – 785 км, Одеса – 816 км.
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Вдале географічне розташування створює сприятливі умови для 
розвитку та євроінтеграції, є привабливим для розвитку туристич-
ного та логістичного напрямку. Розташоване місто на Покутській 
рівнинній території південного заходу України і вважається півден-
но-західними воротами Карпат.

Місто Івано-Франківськ є адміністративним, економічним і куль-
турним центром, а також головним транспортним вузлом області та 
відкриває доступ до міжнародних ринків.

ГЕОГРАФІЯ 
РОЗТАШУВАННЯ

 ІСТОРИЧНА 
ДОВІДКА
Місто Івано-Франківськ (Станиславів до 1939 
року, Станіслав до 1962 року) — це місто з бага-
товіковою історією та давніми європейськими 
традиціями. Офіційною датою заснування міста 
є 7 травня 1662 року, коли цивільне поселення й 
фортеця отримали магдебурзьке право, що до-
зволило трьом громадам (українсько-польській, 
єврейській та вірменській) створювати свої орга-
ни самоврядування. 
Станиславів протягом січня-травня 1919 року був 
столицею Захiдно-Української Народної Респу-
бліки (ЗУНР). Після Другої світової війни місто 
перетворилося на індустріальний центр з чис-
ленними промисловими об’єктами, закладами 
культури, освіти, медицини, банківськими уста-
новами. У 1962 р. місто відзначило своє 300-річчя. 
Воно було перейменоване і відтоді носить ім’я 
видатного письменника та громадського діяча 
Івана Франка.
Івано-франківці разом з усіма мешканцями Гали-
чини були рушійною силою демократичних пере-
творень 1990-х років, а на референдумі 1991 року 
масово проголосували за незалежність України.

Відстані до євро-
пейських столиць:
Варшава – 526 км, Берлін – 1056 км, Буха-
рест – 667 км, Будапешт – 600 км, Рим – 
1837 км, Відень – 920 км, Прага – 992 км, 
Вільнюс – 899 км, Лондон – 2093 км. 

Відстані до кордонів: 
 із Румунією (митний перехід «Порубне») – 180 км,  
 із Польщею (митний перехід «Мостиська») – 200 км,  
 зі Словаччиною (митний перехід «Ужгород») – 300 км, 
 із Угорщиною (митний перехід «Чоп») – 320 км.



ЗАЛІЗНИЧНЕ СПОЛУЧЕННЯ
ВНУТРІШНЄ ПАСАЖИРСЬКЕ ЗАЛІЗНИЧНЕ СПОЛУЧЕННЯ здійснюється з 
Києвом, Львовом, Чернівцями, Ковелем, Луцьком, Рівне, Тернополем, Хмельницьким, Полтавою, 
Харковом, Одесою, Миколаєвом, Херсоном та іншими містами. 

У МІЖНАРОДНИХ НАПРЯМКАХ прямим залізничним сполученням Івано-Франківськ 
з’єднаний із Мінськом та Варною (транзитний потяг), а через Львів – із Будапештом, Варшавою, Від-
нем, Вроцлавом, Гдинею, Кошице, Пшемислем. Тривалість поїздки зі Львова до Івано-Франківсь-
ка залізничним чи автомобільним транспортом становить 2-3 години.

АВІАЦІЙНЕ СПОЛУЧЕННЯ
Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» має зручне географічне розташування та забезпечує 
обслуговування повітряних суден всіх типів. Івано-Франківськ сполучений щоденним авіарейсом 
з Києвом, звідки вже здійснюються вильоти в більшість країн світу. Прямі авіарейси здійснюють-
ся в міста Валенсія (Іспанія) та Аліканте (Іспанія). 

Зручне географічне розташування на перехресті важливих транспортних шляхів зі Сходу на Захід спри-
яє будівництву та розвитку сучасних транспортних терміналів, складів тощо. Гарний стан автомобіль-
них доріг міста та області, розташування на шляху до відомих гірськолижних курортів та наявність 
цікавих туристичних об’єктів у самому місті сприяють подальшому розвитку туристичного напрямку. ІВАНО ФРАНКІВСЬК. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ 2018 11

АВТОМОБІЛЬНЕ СПОЛУЧЕННЯ
Основою автодорожньої мережі є автомобільні дороги державного значення: 

Національна автомобільна 
дорога Н-09 сполученням 

Мукачеве 

Івано-Франківськ Рогатин Львів 
(через Рахів) 

Н-09

Національна дорога Н-10 
сполученням Стрий 

Івано-Франківськ Чернівці Мамалига 
(на Кишинів)

Н-10

Національна дорога Н-18 Івано-Франківськ Бучач Тернопіль

Н-18

За чисельністю населення Івано-Франківськ відноситься до середніх міст України. Станом на 01.01.2018 р. 
чисельність наявного населення становила 257,5 тис. мешканців, що складає 18,7% від загальної чисель-
ності Івано-Франківської області.

Рівень життя та соціального благополуччя мешканців Івано-Франківська підтримується достатнім ступенем 
реалізації місцевих/галузевих програм розвитку (освіта, охорона здоров’я, соціальна допомога) та розвиненою 
соціальною та культурною інфраструктурою, що у свою чергу позитивно впливає на демографічну ситуацію в місті. 
Протягом 2017 року, як і в попередніх періодах, чисельність населення міста зростала як за рахунок природного 
приросту, так і позитивного сальдо міграції. Збереження протягом тривалого періоду позитивного сальдо міграцій-
ного приросту мешканців міста покращує забезпеченість ринку праці Івано-Франківська трудовими ресурсами. 

Рівень зайнятості населення вищий за середній по країні: за результатами 2017 року питома вага серед-
ньооблікової чисельності штатних працівників в загальній чисельності наявного населення міста продов-
жила зростати та становила 27,8% (18,1% по Україні в цілому). Офіційний рівень безробіття в місті низький: 
0,91% станом на 01.01.2018 р. проти 0,99% на відповідну дату минулого року. Як і раніше, у місті є незадіяні 
трудові ресурси, які можуть бути залучені інвесторами для розширення економічної діяльності: рівень на-
вантаження на одну вакантну посаду станом на початок 2018 року складав 3 особи. 

НАСЕЛЕННЯ, ТРУДОВІ 
РЕСУРСИ ТА РИНОК ПРАЦІ

Темпи зростання заробітної плати в цілому по м. Івано-Франківськ мають позитивну динаміку. За ре-
зультатами 2017 року рівень оплати праці збільшився на 42% (на 37,1% по країні в цілому), що було зумов-
лено суттєвим зростанням мінімальної заробітної плати та створенням нових робочих місць. Розмір се-
редньомісячної заробітної плати штатних працівників у 2017 році становив 6 205,6 грн., що перевищує 
середньообласний показник, проте на 12,6% нижче середнього значення по країні (у 2016 році – нижче на 
15,7%), що створює додаткові переваги для інвесторів з точки зору відкриття та розвитку бізнесу в місті.

Ринок праці міста помірно диверсифікований як за видами економічної діяльності, так і за основними 
роботодавцями. Найбільша кількість населення зайнята на підприємствах торгівлі, промисловості та про-
фесійної науково-технічної діяльності, а також у сфері тимчасового розміщення й організації харчування. 
Трудові ресурси міста достатньо мобільні, значна чисельність мешканців міста зайнята у малому бізнесі.

Чисельність наявного  населення 
станом на кінець періоду, тис. осіб

Середньооблікова чисельність 
штатних працівників, тис. осіб

Середньомісячна заробітна 
плата, грн. (права шкала)

ПОКАЗНИКИ РИНКУ ПРАЦІ МІСТА
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МАЛИЙ БІЗНЕС 

Збільшення обсягів економічної діяльності підприємців малого та середнього бізнесу опосередко-
вано підтверджується зростанням надходжень єдиного податку. Темп росту сплати єдиного податку 
до бюджету Івано-Франківська у 2017 році в порівнянні з 2016 роком, перевищив відповідний середній 
показник по місцевих бюджетах в цілому та є найвищим серед обласних центрів Західного регіону.

Розвиток малого та середнього підприємництва підтримується роботою низки установ, які покли-
кані спрощувати діяльність підприємців, надавати інформаційно-довідкову, консультаційну підтрим-
ку. В місті Івано-Франківську налагоджено ефективну роботу Центру надання адміністративних по-
слуг, працює Центр обслуговування платників податків. Успішно діє українсько-канадський МБЕРІФ 
«Бізнес-Центр», Центр розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор» при Івано-Франківському націо-
нальному технічному університеті нафти і газу.

Рівень життя в м. Івано-Франківську сприяє збіль-
шенню кількості трудових ресурсів за рахунок 
міграційного приросту. Місто має можливість для 
подальшого розвитку – незважаючи на низький 
рівень безробіття, у місті наявні незадіяні тру-
дові ресурси, що формує потенціал для активіза-
ції економічної діяльності, а рівень оплати праці 
в місті створює додаткові переваги для відкрит-
тя нових підприємств та розвитку бізнесу в місті. 
Ринок праці міста забезпечений висококваліфіко-
ваними трудовими ресурсами — спеціалізовані 
навчальні заклади готують фахівців для під-
приємств промисловості, торгівлі, фінансової, ту-
ристичної сфери тощо.

Малий бізнес займає вагоме місце в економіці Івано-Франківська та ха-
рактеризується сталим розвитком на тлі сприятливого бізнес-клімату в місті. 
За результатами рейтингу «Regional Doing Business» (дослідження було про-
ведено влітку 2017 року Офісом ефективного регулювання та Спілкою україн-
ських підприємців за методологією Світового банку) Івано-Франківськ увій-
шов до трійки обласних центрів, де легко вести бізнес.

Станом на 01.01.2018 р. на території Івано-Франківської міської ради за-
реєстровано 24,5 СПД (рік тому – 23,9 тис. СПД).

Середні та малі підприємства становлять 99,9% від загальної кількості еко-
номічно активних підприємств міста, на них працює 89,6% найманих праців-
ників усіх підприємств-суб’єктів господарської діяльності міста. 

Внесок середніх та малих підприємств у загальний обсяг реалізованої про-
дукції (товарів, послуг) підприємствами міста в 2017 році складав 75%, лише 
малих підприємств – 28%. 

За 2017 рік підприємцями сплачено на 44% більше єдиного податку 
порівняно з 2016 роком.

У місті відбувається подальше зростання кількості СПД – юридичних осіб, 
крім того у 2017 році було відновлено темпи росту кількості СПД – фізичних осіб.
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ДИНАМІКА СУБ’ЄКТІВ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДИНАМІКА ОБСЯГІВ НАДХОДЖЕНЬ 
ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДО БЮДЖЕТУ МІСТА
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ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

ОСВІТА
Івано-Франківськ може забезпечувати ефективне 

навчання та підготовку фахівців для різних секторів 
економічної діяльності з достатнім рівнем професійної 
підготовки для майбутнього працевлаштування. 

Майже 1/5 частину мешканців міста складають сту-
денти, які навчаються у вищих навчальних закладах І-ІV 
рівнів акредитації. Найбільшими з них є: Національ-
ний медичний університет, Національний технічний 
університет нафти і газу, Прикарпатський національ-
ний університет ім. В. Стефаника, Приватний вищий 
навчальний заклад «Університет Короля Данила», При-
ватний вищий навчальний заклад «Галицька академія». 
Популярністю користуються гуманітарна, економічна, 
юридична, медична освіта, технічні спеціальності. Від-
соток приїжджих студентів у вузах Івано-Франківська 
поступово збільшується. Наявні міжнародні програми 
обміну та навчання за кордоном сприяють підвищен-
ню рівня підготовки кваліфікованих кадрів в місті.

Широка мережа закладів начальної та середньої 
освіти, що розташовані на території міста та сіл, які входять 
до підпорядкування Івано-Франківської міської ради, за-
безпечують надання освітніх послуг 27,7 тис. дітей шкіль-
ного віку та 9,6 тис. дітей дошкільного віку у безпосередній 
близькості до місця проживання. Протягом 2017 року фак-
тична мережа загальноосвітніх навчальних закладів зрос-
ла на 29 класів, а з метою охоплення в повному обсязі дітей 
дошкільною освітою у 2017 році відкрито 3 дитячі садочки.

Місто Івано-Франківськ активно розвивається 
як освітній центр. Насиченість освітніми заклада-
ми зростає та задовольняє вимоги мешканців міста 
і регіону, а також є значною перевагою, яка робить 
місто привабливим з точки зору інвестора.

Вищі навчальні заклади
І-ІV рівнів акредитації

9 (33,5 тис. студентів)

Загальноосвітні навчальні 
заклади, включаючи вечірні 
школи

47 (27,7 тис. учнів)

Позашкільні навчальні заклади 12 (11,5 тис. учнів)

Дошкільні навчальні заклади 40 (9,6 тис. дітей)

Кількість лікарняних закладів 21 од.

Кількість лікарняних ліжок 4 362 од.

Кількість лікарських 
амбулаторно-поліклінічних 
закладів

70 од.

Станція швидкої
невідкладної медичної допомог

1 заклад

ОХОРОНА 
ЗДОРОВ’Я

Якість та доступність медичної допомоги в місті 
Івано-Франківську є одним із факторів форму-
вання позитивного інвестиційного середовища. 
У 2017 році збережено мережу та потужність ліку-
вально-профілактичних закладів, а також продов-
жувалась модернізація первинної мережі в рам-
ках реформування первинної медичної допомоги.

У минулому році з метою вирішення проблеми 
черг у медичних закладах було запроваджено елек-
тронний сервіс «Запис до лікаря», який дає мож-
ливість здійснити запис на прийом до лікаря в он-
лайн режимі.

В місті постійно впроваджуються сучасні новіт-
ні методи діагностики та лікування. Спільно з 
кардіохірургами Київського Національного Інститу-
ту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова про-
довжено проведення операцій на відкритому серці 
аорто-вінцевого шунтування. У Центральній міській 
клінічній лікарні, що є головним сучасним багато-
профільним медичним закладом на території міста, 
впроваджується Програма розвитку міжнародного 
співробітництва. Відбувається стажування медич-
них працівників у клініках європейських країн, об-
мін досвідом в питаннях реформування охорони 
здоров’я.



ІВАНО ФРАНКІВСЬК.  ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ 2018 17

Івано-Франківськ входить до числа найбільш промислово 
розвинених міст західного регіону України, а його частка у за-
гальнообласному обсязі реалізації продукції (разом великі, се-
редні та малі підприємства) в 2017 році становила 48%. У місті 
Івано-Франківську здійснюють свою діяльність 3 559 економіч-
но активних підприємств, з них: 2 великих та 124 середніх під-
приємств. Промислові підприємства розташовані по периметру 
міста, соціально-культурні заклади, адміністративні та банківські 
установи – в його центральній частині.

Протягом останніх трьох років (2015-2017 рр.) у місті відбулось суттєве зростання промислового 
комплексу: відкриті нові підприємства з іноземними інвестиціями, нарощені виробничі потужності; 
зросли обсяги реалізації продукції. Середній обсяг реалізації промислової продукції у розрахунку на 
1 мешканця міста є співставним з аналогічним показником по країні: за результатами 2017 року під-
приємствами міста («основне коло») було реалізовано промислової продукції на 10,9 млрд. грн., що 
у розрахунку на 1 мешканця міста лише на 16,5% поступається аналогічному показнику по країні, але 
суттєво перевищує середньообласний показник.

Основною характеристикою господарського комплексу м. Івано-Франківськ є багатогалузева 
спеціалізація, завдяки якій забезпечується відносна стійкість до макроекономічних ризиків у країні. 
У структурі реалізації продукції підприємств переробної промисловості міста домінують машинобу-
дування, харчова промисловість, виробництво іншої неметалевої продукції.

ПРОМИСЛОВИЙ 
КОМПЛЕКС МІСТА

З місцевими виробниками та їх продукцією мож-
на ознайомитись на сайті http://localproducts.if.ua/

Міська влада постійно впроваджує заходи з по-
кращення інвестиційного клімату і, відповідно, про-
водить заходи зі сприяння розвитку промисловості. 
У місті проводяться виставково-ярмаркові заходи, 
відбувається розширення фірмових торгових ме-
реж, торгових павільйонів, активізація співпраці з 
великими торговельними центрами міста.

Промисловий комплекс Івано-Франківська (з 
огляду на його високу диверсифікацію за галузя-
ми та підприємствами й орієнтацію переважно 
на кінцевого споживача), на відміну від промис-
ловості в інших регіонах країни, менше залежить 
від впливу негативних чинників, що обмежують 
розвиток галузі. Сукупність економічних фак-
торів та диверсифікованість промисловості спри-
ятиме інвестуванню в економіку міста, яка буде 
зростати темпами не нижче темпів зростання 
ВВП країни, а окремі галузі більш швидкими тем-
пами за сприятливих зовнішніх умов.

Обсяг реалізованної продукції в 
діючих цінах по місту, млн. грн.

Темп росту обсягів реалізації промислової 
продукції до відповідного  попереднього 
періоду, % прав. шк

ОБСЯГИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
У М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ПРОТЯГОМ 2013-2017 РР. Виробництво харчових 

продуктів, напоїв 
і тютюнових виробів

8,7%

Виготовлення виробів 
з деревини та 
поліграфічна діяльність

1,9%

Виробництво та постачання 
електроенергії, газу та 
води

62,5%
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2,9%
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Міська економіка значною мірою залучена до зовнішньо-
економічних процесів. Обсяг зовнішньоторговельного товаро-
обороту у розрахунку на 1 мешканця традиційно перевищував 
відповідний показник по області, а в окремі періоди — й від-
повідний показник по Україні в цілому. В 2017 році обсяг зовніш-
ньоторговельного товарообороту підприємств Івано-Франківсь-
ка склав 485,2 млн. доларів США, основу експортних поставок 
міста складали механічні та електричні машини (59,9% обсягів 
експорту) і продукти рослинного походження (24,4%).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВ МІСТА

Найбільшими промисловими підприємствами-експортерами є: ТОВ «Імперово Фудз», ДП ВО «Карпа-
ти», ТОВ «Електролюкс Україна», ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед».

Достатня диверсифікація ринків збуту знижує чутливість підприємств міста до змін зовнішньоеко-
номічної цінової кон’юнктури, світового попиту на продукцію та зовнішньоторговельної політики Уряду. 
Важливим фактором стійкості економіки міста є відсутність залежності від експортних поставок до країн 
СНД. Експорт товарів в країни ЄС становив 196,2 млн. грн., або 77,6% від загального обсягу експорту по місту.

Важливим фактором розвитку економіки Івано-Франківська є відкриття підприємствами  міста 
нових ринків збуту продукції та послуг протягом 2015-2017 рр. У місті наявні умови для подальшого 
зростання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

Підприємства 
міста мають торгові 
відносини із 
90 країнами світу 
(10 країн формують 
81% товарного 
експорту, за 
даними 2017 
року). Вагомим 
фактором помірної 
чутливості міської 
економіки 
до коливань 
у економіці країни 
є орієнтація 
Івано-франківських 
підприємств-
експортерів 
переважно 
на ринки країн 
Європи.

СТРУКТУРА
ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ 

У М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
2017 РОКУ

Живі тварини, про-
дукти тваринного 
походження

Машини, облад-
нання та механізм, 
електротехнічне 
обладнання

Продукти рослинно-
го походження

Деревина і вироби 
з деревини

Шкури необроблені, 
шкіра вичищена

Текстильні 
матеріали та 
текстильні вироби

Інші
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ІНОЗЕМНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ

Івано-Франківськ підтримує високу інвестиційну привабливість для інве-
сторів, свідченням чого є один з найвищих показників іноземних інвестицій у 
розрахунку на одного мешканця у порівнянні як із загальним показником по 
Україні, так і з обласними центрами західного регіону. Інвестиційний клімат 
Івано-Франківська позитивно оцінений іноземними міжнародними компанія-
ми — в економіку міста станом на 31.12.2017 р. було залучено 498,1 млн. дол. США 
прямих іноземних інвестицій.

Переважний обсяг інвестицій (94,6% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшов з країн ЄС.

Обсяг іноземних інвестицій на душу населення 
у порівнянні з загальноукраїнським показником

172,3% 
за результатами 2017 р. 

Обсяг іноземних інвестицій на душу населення 
у порівнянні з показником області

293% 
за результатами 2017 р. 

Країни інвестори 44 країни

Обсяг прямих іноземних 
інвестицій у розрахунку 
на одного мешканця 
(Івано-Франківськ), дол. США

Обсяг прямих іноземних 
інвестицій у розрахунку 
на одного мешканця 
(Україна), дол. США

Темпи росту обсягу 
прямих іноземних 
інвестицій за останній 
період, Івано-Франківськ, %

ОБСЯГИ ТА ТЕМПИ ЗРОСТАННЯ ПРЯМИХ 
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

0 80

500
85

90

1000

1500

95

2000

100

2500

105

110

115

2015 2016 2017



ІВАНО ФРАНКІВСЬК.  ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ 2018 21ІВАНО ФРАНКІВСЬК.  ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ 201820

На території Івано-Франківська успішно працюють такі підприємства з іноземними інвестиціями, як: 
ТОВ «Електролюкс Україна» — входить до шведського концерну Electrolux, який є одним із 

світових лідерів з виробництва побутової техніки та професійного устаткування. ТОВ «Електролюкс Украї-
на» безпосередньо виробляє пральні машини;

ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед» — входить до корпорації «ТE Connectivity» світо-
вого виробника виробів для телекомунікацій, електронних компонентів для побутової та промислової 
техніки, автомобільної галузі, енергетики, мережевих рішень, а також бездротових систем спеціалізова-
ного зв’язку, радарів та продукції для оборонного комплексу. ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед» 
займається виробництвом продукції для автомобільної галузі — BMW, Opel, Mercedes, Skoda, Fiat.

У місті продовжується співпраця американської компанії Delphi Packard з ДП ВО «Карпати», яке зай-
мається виробництвом електрокабельної продукції. Сприятливе бізнес-середовище, наявний успішний 
досвід реалізації проектів компаніями з іноземним капіталом на території міста, а також підтримка міської 
влади сприяли відкриттю у 2016 році трьох підприємств з іноземними інвестиціями. Зокрема, вже третій 
рік поспіль у місті працюють: італійська швейна фабрика ТОВ «Конфеціоні «Роза», ТзОВ «Ектос І-Ф» данської 
компанії EKTOS (розробка та виготовлення електроніки, а саме інтегрованих мікросхем) та швейний цех 
данського виробництва «HRT Textiles Івано-Франківськ».

Інвестиційна активність на території міста Івано-Франківська значною мірою визначається підприєм-
ствами промислового комплексу. Основними напрямами інвестування залишаються підприємства пе-
реробної промисловості, (71,5% загального обсягу акціонерного капіталу станом на 31.12.2017 р.), оптової та 
роздрібної торгівлі (20,5%), будівельна діяльність (4,5%). Результатом інвестиційної активності підприємств 
міста є модернізація, технічне переоснащення та розширення виробництва, а також створення нових ро-
бочих місць, що в цілому позитивно впливає на рівень соціально-економічного розвитку міста.

Інвестиційна політика міста спрямована на покращення іміджу на регіональному та міжнародному рів-
нях, сприяння надходженню внутрішніх і зовнішніх інвестицій у розвиток економіки, здійснення активної 
інформаційно-промоційної діяльності. З метою формування сприятливого та стабільного інвестиційного 
клімату міська рада затвердила «Комплексну програму сприяння залученню інвестицій в економіку м. Іва-
но-Франківська на 2016–2020 роки».

Для покращення бізнес-середовища та інвестиційної діяльності в місті проведено наступні заходи:
для забезпечення інформування потенційних інвесторів та для презентації інвестиційного потенціалу 

міста функціонує інвестиційний Web-сайт http://invest-if.com/, на якому розміщена вся наявна інфор-
мація про індустріальний сектор, експортні поставки, а також зазначені успішно реалізовані start-up проекти;

функціонує інтерактивна інвестиційна карта м. Івано-Франківська із зазначенням greenfield та 
brownfield об’єктів українською та англійською мовами; 

щорічно проводиться Міжнародний інвестиційно-економічний форум «Партнерство та перспектива», 
метою якого є поглиблення економічних, підприємницьких та культурних контактів, активізація багатога-
лузевої співпраці та обміну досвідом з питань економічного та соціального розвитку міста, а також мож-
ливість  презентувати актуальні інвестиційні проекти Івано-Франківська;

систематично організовуються та проводяться навчальні семінари-тренінги в галузі інноваційних 
технологій;

для налагодження ефективної взаємодії між бізнесом і владою та тісної співпраці з представниками 
малого й середнього бізнесу започатковано проведення «Бізнес-сніданків з міським головою», де обгово-
рюються питання щодо підвищення ефективності економіки міста та поліпшення якості комунікацій між 
різними учасниками одного виробничого ланцюжка;

з метою актуалізації інформації про освіту в ІТ галузі для викладачів і методистів навчальних закладів м. Іва-
но-Франківська було організовано та проведено воркшоп «Покращення якості ІТ-освіти в м. Івано-Франківську;

продовжено реалізацію Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-
2020 та Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020, в 
рамках яких підготовлено та направлено проектні заявки на участь у партнерських проектах;

для кращого розуміння бізнесу та зміцнення фінансової грамотності молодих підприємців та представ-
ників студентської молоді міською радою було організовано конкурсний відбір стартапів для реалізації у 
місті Івано-Франківську. Переможці конкурсу за визначенням Конкурсної комісії отримають фінансування 
з міського бюджету для реалізації власних проектів та ідей;

реалізовано проекти молодіжних обмінів (проект Програми «Erasmus+», проект «Youth Business Camp 
for future leaders/Молодіжний бізнес-кемп для майбутніх лідерів»), а також проект «Міжнародна літня шко-
ла з відновлення культурної та історичної спадщини міст» в рамках Програми ЮНЕСКО. 

Для залучення інвестицій в економіку міста постійно напрацьовуються та вживаються заходи щодо 
пошуку відповідних земельних ділянок та використання вільних виробничих площ промислових під-
приємств міста. Здійснюється формування та постійне оновлення пакету інвестиційних пропозицій на 
території Хриплинської інвестиційно-промислової зони. Потенційні інвестори за допомогою карти ма-
ють змогу отримувати  інформацію щодо місця розташування, площі  та форми власності вільних вироб-
ничих площ та земельних ділянок. Інформація розміщена на сайті управління інвестиційної політики 
http://invest-if.com у розділі «Інвестиційна карта».

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ 
ТА ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В МІСТІ

РОЗПОДІЛ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
ЗА КРАЇНАМИ СВІТУ СТАНОМ НА 31.12.2017 Р.
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ХРИПЛИНСЬКА 
ІНВЕСТИЦІЙНО-
ПРОМИСЛОВА ЗОНА (ХІПЗ)

У 2006 році з метою залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки, модернізації діючих 
підприємств і створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури у м. Іва-
но-Франківську створено зону інвестиційного розвитку на базі Хриплинського промислового вузла 
— Хриплинську інвестиційно-промислову зону (ХІПЗ).

ХІПЗ розташована у південно-східній частині міста Івано-Франківськ і охоплює територію площею 
близько 612 га. Територія зони (300 га) забудована промисловими об’єктами та інженерно-транс-
портною інфраструктурою. В Хриплинській зоні є гілки залізничних колій, автомобільні шляхи та не-
обхідні інженерні комунікації (газ, вода, каналізація, електроенергія, зв’язок).

У 2007 році було створено Раду з питань розвитку ХІПЗ — постійно діючий колегіальний орган при 
голові міської ради, до складу якої увійшли представники міської влади, бізнесу та громадськості. Ос-
новною метою діяльності Ради є визначення оптимальних шляхів розвитку зони, а також оперативне 
вирішення проблемних питань ведення господарської діяльності в ХІПЗ. 

У ХІПЗ проведено інвентаризацію перспективних земельних ділянок для інвестиційних проектів 
Хриплинського промвузла. 

На території Хриплинської інвестиційно-промислової зони реалізується ряд інвестиційних про-
ектів, в тому числі: американської компанії «Тайко Електронікс» та шведської компанії «Електро-
люкс». Активна господарська діяльність цих підприємств є успішним прикладом для залучення но-
вих інвесторів та створення допоміжних підприємств-суміжників, постачальників комплектуючих 
частин тощо.

Перелік та характеристика актуальних інвестиційних проектів, що можуть бути реалізовані за ра-
хунок залучення інвестицій, наведено у Додатку № 1. 

Перелік та характеристика наявних інвестиційних об’єктів типу грінфілд та браунфілд, 
що можуть бути використані для залучення інвестицій в економіку громади, наведено у 
Додатках №№ 2-3.

Містом можуть бути залучені інвестиції на ринкових умовах без державних пре-
ференцій за рахунок норми доходності, що можуть забезпечити підприємства міста. 
Вигідне розташування Івано-Франківська сприяє подальшому розвитку виробництва 
з можливостями розвитку експорту. Потенційно привабливим є розміщення на базі 
міста виробництв переробної, у т.ч. машинобудівної, легкої та харчової галузей про-
мисловості, а також низки інших пов’язаних із цими напрямками виробництв.

Банки

Готелі
Супермаркети

Чернівці, Бухарест
Chernivtsi, Bucharest

Львів, Варшава
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Uzhgorod,
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Київ / Kyiv – 570 km

Київ
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Угорщина / Hungary – 300 km

Угорщина
Hungary – 300 km

Румунія
Romania – 300 km

Ст. Хриплин 
St. Khryplyn

СХЕМИ РОЗТАШУВАННЯ ХІПЗ
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Влада міста проводить успішну роботу щодо налагодження співпраці з міжнародними партне-
рами. Іноземні країни виявляють значну зацікавленість до економічного, культурного та туристич-
но-рекреаційного потенціалу Івано-Франківська. Впродовж 2017 року місто відвідала 51 іноземна 
делегація. 

СПІВПРАЦЯ З 
МІЖНАРОДНИМИ 
ФІНАНСОВИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ

У місті документально оформлені поріднені зв’яз-
ки з 24 муніципалітетами із зарубіжжя, серед яких: 
міста Польщі, Угорщини, Чехії, Румунії, Білорусі, 
Литви, Латвії, Молдови, Грузії, Португалії, Болгарії 
та США. У 2017 році  підписано угоду про партнер-
ську співпрацю з містом Брага (Португалія), понов-
лено угоди з угорським містом Ніредьгаза та містом 
Бая-Маре (Румунія), а також підписано наміри про 
партнерську співпрацю з містом Благоєвград (Бол-
гарія). В Івано-Франківську функціонують 2 почесні 
представництва – Литви та Угорщини.

Місто розвиває міцне міжнародне співробітни-
цтво в багатьох сферах, зокрема в галузі академічної 
діяльності, оскільки івано-франківські університети 
тісно співпрацюють з багатьма іншими європейсь-
кими університетами. Місто також організовує низку 
тематичних і святкових заходів, присвячених Дню Єв-
ропи та Європейському тижню місцевої демократії.

За проведену роботу в контексті інтеграції 
та пропагування європейських цінностей Іва-
но-Франківськ є другим українським містом, яке 
удостоєно високих нагород Парламентської Асам-
блеї Ради Європи (ПАРЄ) – Європейського диплому, 
Почесного Прапора, Почесного Знаку Ради Європи 
та Почесного Призу Ради Європи. У 2018 році за 
активне просування європейської ідеї місто от-
римало найвищу нагороду Парламентської Асам-
блеї Ради Європи (ПАРЄ) – Почесний Приз Ради 
Європи. Досі з українських міст цей Приз отримував 
лише Харків. Система нагород Ради Європи є важ-
ливим інструментом у покращенні відносин між усі-
ма країнами та громадянами Європи та розповсюд-
женні ідеї єдиної Європи.

Досвід роботи з міжнародними фінансовими ор-
ганізаціями у реалізації важливих для міста проектів 
у сферах комунального господарства, енергоефек-
тивності тощо свідчить про довіру до міської влади, 
і те, що місто відповідає вимогам для участі у таких 
проектах.

У м. Івано-Франківську було реалізовано та ре-
алізується близько 20 міжнародних проектів у рам-
ках програм Європейського Союзу, Програми Ро-
звитку ООН, Світового Банку, Європейського Банку 
Реконструкції та Розвитку, Агентства міжнародно-
го співробітництва у сфері розвитку Уряду Швеції 
(SIDA), Північної екологічної фінансової корпорації 
(NEFCO), Німецького товариства міжнародного спів-
робітництва (GIZ), а також транскордонної співпраці 
з містами-побратимами.  

РОБОТА МІСТА З МІЖНАРОДНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ 
(НАЙБІЛЬШІ ПРОЕКТИ) 

НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ-
ПАРТНЕРА НАЗВА ПРОЕКТУ/МЕТА СТАН 

РЕАЛІЗАЦІЇ 

Європейський банк 
реконструкції та розвитку 

Реконструкція та модернізація системи 
теплопостачання міста Івано-Франківська

У процесі впровадження

Міжнародний банк реконструкції 
та розвитку

Розвиток міської інфраструктури у сфері 
модернізації системи водопостачання 
та водовідведення

У процесі впровадження

Українсько-німецький 
проект GIZ

Енергоефективність в будівлях Завершено

Північна екологічна фінансова 
корпорація NEFCO

Вуличне освітлення у м. Івано-Франківськ Завершено

Північна екологічна фінансова 
корпорація NEFCO

Реконструкція та модернізація системи 
теплопостачання в районі вулиць Довга – 
Карпатська м. Івано-Франківська

У процесі впровадження

Північна екологічна фінансова 
корпорація NEFCO

Підвищення енергоефективності об’єктів 
бюджетної сфери міста Івано-Франківська

У процесі впровадження 

Європейський банк 
реконструкції та розвитку 

Оновлення тролейбусного парку 
м. Івано-Франківськ

У процесі впровадження 

USAID
Муніципальна енергетична реформа 
в Україні

У процесі впровадження
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У м. Івано-Франківську спостерігається стійка тенденція до збільшення обсягів роздрібного то-
варообороту торговельної мережі, який є головним індикатором, що характеризує купівельну спро-
можність населення. За результатами 2017 року роздрібний товарооборот підприємств (юридичних 
осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, зріс на 7,6% у порівняних 
цінах. У розрахунку на 1 мешканця обсяги роздрібного товарообороту перевищують відповідний по-
казник по країни у 1,7 рази.

Зростання попиту на споживчі товари у м. Івано-Франківську, підвищення вимог покупця до тор-
говельної мережі відображалось у збільшенні кількості організованих місць торгівлі, підприємств 
побутового обслуговування населення, ресторанів. За 2017 рік торговельна мережа міста збільши-
лась на 43 підприємства торговельною площею 4 120 кв. м, 14 підприємств ресторанного господар-
ства на 626 посадкових місць та 7 підприємств побутового обслуговування населення. 

У місті діють мережі гіпер- та супермаркетів: «Сільпо», «Фуршет», «МЕТРО Кеш енд Кері», «Гостин-
ний дім», «Вопак», «Епіцентр К», «Наш край», «Колібріс», «Арсен», торговий центр «Маневр». Працю-
ють торгово-розважальні центри. Відповідно до Положення про дрібнороздрібну торгівлю, надання 
послуг у сфері розваг та проведення ярмарок на території м. Івано-Франківська було впорядковано 
ярмаркову діяльність у місті та спільно із КП «Центр розвитку міста та рекреації» організовано та 
проведено 9 ярмарків.

Завдяки збереженню позитивної динаміки економічного розвитку міста та збільшенню кіль-
кості робочих місць відбувається зростання платоспроможного попиту населення і, відповідно, 
інвестиційно доцільним є подальший розвиток цивілізованої роздрібної торгівлі. Даний напря-
мок діяльності формує стійкий грошовий потік, термін окупності проектів складає від 5 до 7 
років. Можливий розвиток усіх сегментів — від регіональних ТРЦ до сегмента «магазин біля 
будинку» та дискаунтерів.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ 
ТА ПОСЛУГИ

СФЕРА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ

Торгові заклади  1 634 
закладів загальною площею 164,4 тис. м2

Ресторанне господарство 689 
підприємств на 38,3 тис. посадкових місць

Побутове обслуговування 396 підприємств

Ринки 14 ринків 

ТУРИЗМ
Місто Івано-Франківськ – європейське історичне 
місто, туристична столиця Прикарпаття. Архітек-
турно-культурна спадщина міста має давні євро-
пейські корені, у місті розташовані такі історич-
ні об’єкти, як: сакральна архітектура, кам’яниці, 
палац Потоцьких, фортечна галерея «Бастіон», 
площа Ринок тощо. За дві з половиною годи-
ни їзди від Івано-Франківська у Надвірнянсько-
му напрямку — найвища гора України – Говерла 
(понад 2 061 м).
Івано-Франківськ є центром для організації ту-
ристичних й екскурсійних мандрівок в Карпати, 
до гірськолижних курортів та інших привабли-
вих туристичних місць у регіоні. Цьому сприяє 
гарний стан доріг, добре розвинута готельна ін-
фраструктура, сучасна та різнопланова мережа 
ресторанів та кафе міста.
Міська влада приділяє багато уваги розвитку 
туристичного напрямку. До послуг відвідувачів 
міста у приміщенні міської Ратуші з 2016 року діє 
Туристично-інвестиційний центр. У центрі ту-
ристи можуть отримати інформаційну довідку, 
буклети, карти, аудіогіди, з якими можна прой-
ти екскурсією містом. Аудіо-тури розроблено 
п’ятьма мовами: українською, польською, англій-
ською, німецькою та російською.
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З 2015 року працює мобільний додаток для смартфонів і планшетів «Івано-Франківськ для тури-
стів». Offline app дозволяє ознайомитись з містом, прокладати маршрути, містить фото пам’яток 
та аудіо гіди, важливі номери телефонів, місця розміщення, культурні центри, лікарні, банки тощо. 

Оглядовий майданчик на міській Ратуші, відкритий в рамках святкування Дня Незалежності Украї-
ни, відтепер доступний кожному. В рамках реалізації проекту «Доступний Івано-Франківськ» на офі-
ційному сайті міста можна «прогулятися» головною атракцією Івано-Франківська, 3D-тур доступний 
за посиланням: http://ratusha.mvk.if.ua/.

Одним із пріоритетів розвитку туристичної галузі міста є проведення щорічних фестивалів, які 
відвідує понад 150 тисяч мешканців та гостей міста. Календар туристичних подій, фестивальних та 
спортивних заходів на 2019 рік наведено у Додатку 5. У місті спостерігається активний розви-
ток «ділового туризму» як результат налагодженої успішної діяльності міської влади, бізнес-струк-
тур, громадських організацій, навчальних закладів міста у напрямку співпраці з українськими та 
міжнародними організаціями, підприємствами, закладами, тощо. У 2017 році місто відвідало близько 
20 тис. осіб для участі у конференціях, семінарах, форумах. Локації для проведення масових заходів 
наведено у Додатку 4.  Зростання кількості відвідувачів міста опосередковано відображає зро-
стання надходжень туристичного збору.

Подальший розвиток туристичної, та пов’язаних з нею галузей, залежить від продовження роботи 
із популяризації міста, в тому числі через організацію тематичних заходів. Крім того, зростає попит 
на розширення сфери туристично-рекреаційної інфраструктури (у т.ч. велоінфраструктури, спортив-
но-відпочинкових комплексів), що є цікавим напрямком для інвестиційних вкладень. 
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база даних провайдерів туристичних послуг (гідів, 
екскурсоводів, перекладачів, закладів розташування тощо); 
промоція місць відпочинку, туристичних маршрутів; 
оренда пристроїв для самостійно-керованих екскурсій;
інформаційні довідки, буклети, карти тощо.

Заклади культури

Готельний бізнес 41 заклад готельного типу

Культурно-мистецькі, спортивні, туристичні 
події, ярмарки

У 2019 році заплановано 39 заходів

3 театри 
4 музеї
20 бібліотек

7 кінотеатрів
13 клубних закладів
2 концертні організації

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО 
ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ 
(БЮДЖЕТНИЙ ПРОФІЛЬ)

Бюджет м. Івано-Франківська є бюджетом міс-
цевого самоврядування. За структурою консолідо-
ваний бюджет міста складається з міського бюдже-
ту і 5 сільських. Рівень бюджетної забезпеченості 
Івано-Франківська у порівнянні з іншими містами 
країни є достатнім: співвідношення обсягу доходів 
консолідованого бюджету міста в розрахунку на 
одного мешканця відповідає середньому показни-
ку по місцевих бюджетах у цілому (без врахуван-
ня трансфертів). За результатами виконання бюд-
жету в 2017 році рівень бюджетної забезпеченості 
порівняно з середнім показником по країні стано-
вив 99%. Рівень самостійності бюджету високий, за-
лежність від базової дотації відсутня.

Динаміка доходної частини бюджету міста Іва-
но-Франківська (без урахування трансфертів) про-
тягом 2014-2017 рр. була позитивною, а темпи її зро-
стання в усіх періодах перевищували відповідні 
показники в середньому по місцевих бюджетах.

Структура економіки міста Івано-Франківська є 
розгалуженою та зберігає достатній рівень дивер-
сифікації за видами економічної діяльності, суттєва 
залежність господарського комплексу та бюджету 
міста від діяльності окремих провідних промис-
лових підприємств відсутня, чутливість доходної 
частини бюджету міста до економічних ризиків є 
помірною. 

Доходи бюджету м. Івано-Франківськ формують-
ся за рахунок податкових надходжень, неподатко-
вих надходжень, доходів від операцій з капіталом, 
цільових фондів та трансфертів. Податкові надход-
ження та офіційні трансферти, що передаються із 
державного бюджету, формують основну частину 
доходів бюджету.
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Основними напрямами видатків бюджету міста є фінансування установ бюджетної сфери 
(освіти, охорони здоров’я, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту), соціального захисту та 
соціального забезпечення, державного управління (діяльність органів місцевого самоврядування), 
а також житлово-комунального господарства, будівництва та транспорту.

Задовільний стан місцевих фінансів є одним із важливих факторів, який визначає якість се-
редовища, в якому діють суб’єкти інвестування. Обсяг фінансового ресурсу Івано-Франківсь-
кої міської ради дозволяє не тільки фінансувати в повному обсязі за рахунок бюджету міста 
поточні видатки установ бюджетної сфери, але й успішно реалізовувати інвестиційні проекти 
розвитку міської інфраструктури, в тому числі проекти, спільні з міжнародними фінансовими 
організаціями. 

БЮДЖЕТНІ ПОКАЗНИКИ МІСТА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МЛН. ГРН.

ПОКАЗНИК 2014 2015 2016 2017

Структура доходної та видаткової частини 
місцевого бюджету

Співвідношення обсягу доходів бюджету міста (без 
урахування трансфертів) в розрахунку на одного мешканця 
до середнього показника по країні, %

89,7 99,3 98,5 99,0

Співвідношення базової дотації (дотації вирівнювання) 
до доходної частини загального фонду бюджету міста 
(без урахування трансфертів), %

27,3
дотація 

відсутня
дотація 

відсутня
дотація 

відсутня

Концентрація доходів бюджету за основними платникам низька низька низька низька

Питома вага доходів бюджету розвитку в обсязі доходів 
спеціального фонду бюджету, %

45,6 40,1 34,4 39,6

Питома вага капітальних видатків в загальній 
сумі видатків, %

12,5 19,4 22,1 21,1

Виконання місцевого бюджету 
та фінансова гнучкість

Виконання плану за видатками бюджету в цілому, % 94,4 99,1 96,8 97,1

Виконання плану за доходами бюджету в цілому, % 98,0 104,6 104,9 101,2

Темп росту обсягу доходної частини бюджету міста  до 
попереднього бюджетного періоду, %

116,9 146,3 132,8 136,1

Темп росту обсягу видаткової частини бюджету міста до 
попереднього бюджетного періоду, %

114,2 142,6 131,9 141,8

Співвідношення дефіциту/профіциту бюджету міста до 
доходної частини бюджету, %

-0,4 2,2 2,9 -1,2

СТРУКТУРА ДОХОДІВ 
ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МІСТА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, 
МЛН. ГРН. 

ПОКАЗНИК 2014 2015 2016 2017

Доходи

Податкові надходження, у т. ч.: 453,9 578,3 866,2 1 175,2

  податок на доходи фізичних осіб 327,8 320,0 513,1 734,8

  акцизний податок Х 88,9 118,8 127,3

  плата за землю 56,2 75,7 97,4 108,8

  єдиний податок 58,8 79,9 119,2 171,6

Неподаткові надходження 52,5 96,9 115,4 163,6

Доходи від операцій з капіталом 14,8 26,3 20,1 25,0

Цільові фонди 2,3 1,9 2,6 4,0

Трансферти 474,1 756,3 935,0 1 271,2

Всього доходів 997,5 1 459,8 1 939,3 2 639,0

Видатки, в т.ч.

   державне управління 32,8 44,6 72,7 148,7

   освіта 273,6 353,4 475,1 684,9

   охорона здоров'я 166,7 221,2 238,7 326,9

   соціальний захист і соціальна допомога 259,6 341,4 559,6 783,4

   житлово-комунальне господарство 100,8 136,5 145,9 210,6

   культура і мистецтво 31,6 42,3 49,8 69,6

   фізична культура і спорт 9,3 12,8 18,7 28,3

   будівництво 36,5 83,5 126,8 160,6

Всього видатків 1 001,4 1 427,8 1 882,8 2 670,1
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ ТИП ВЛАСНИК ПЛОЩА, ГА

Хриплиннський промисловий вузол
Вул. Автолитмашівська, 8г, с. Хриплин

грінфілд Комунальна власність 1,40 га

Хриплиннський промисловий вузол (біля 
ПАТ «Івано-Франківськголовпостач»)
с. Хриплин

грінфілд Комунальна власність 0,4401  га

Хриплиннський промисловий вузол
Вул. Автолитмашівська, 10, с. Хриплин

грінфілд Комунальна власність 0,7930 га

Хриплиннський промисловий вузол
Вул. Автолитмашівська, 10, с. Хриплин

грінфілд Комунальна власність 1,6330 га

Хриплиннський промисловий вузол
Вул. Автолитмашівська, 10, с. Хриплин

грінфілд Комунальна власність 3,0435 га

Хриплиннський промисловий вузол
Вул. Автолитмашівська, 10, с. Хриплин

грінфілд Комунальна власність 0,2926 га

Хриплиннський промисловий вузол 
вул. Пресмашівська, 1в, с. Хриплин

грінфілд Комунальна власність 2,60 га

м. Івано-Франківськ, вулиця Тичини грінфілд Комунальна власність 0,0212 га

м. Івано-Франківськ, вулиця Петлюри, 8 грінфілд Комунальна власність 0,17 га

м. Івано-Франківськ, вул. І.Левицького грінфілд Комунальна власність 0,40 га

м. Івано-Франківськ, вулиця Івасюка грінфілд Комунальна власність 0,06 га

м. Івано-Франківськ, вулиця Івасюка, поруч 
с.т. «Бистриця Надвірнянька»

грінфілд Комунальна власність 0,13 га

м. Івано-Франківськ, вулиця Івасюка, поруч 
с.т. «Бистриця Надвірнянька»

грінфілд Комунальна власність 0,13 га

м. Івано-Франківськ, вулиця Івасюка, поруч 
с.т. «Бистриця Надвірнянька»

грінфілд Комунальна власність 0,13 га

м. Івано-Франківськ, вулиця Івасюка, поруч 
с.т. «Бистриця Надвірнянька»

грінфілд Комунальна власність 0,10 га

м. Івано-Франківськ, вулиця Р. Левицького, 
біля будинку №9а

грінфілд Комунальна власність 0,06 га

м. Івано-Франківськ, вулиця Івасюка, поруч 
будинку №85/2

грінфілд Комунальна власність 0,05 га

м. Івано-Франківськ, вул. І.Макухи, 41а грінфілд Комунальна власність 0,15 га

м. Івано-Франківськ, вул. І.Макухи, 41а грінфілд Комунальна власність 0,008 га

м. Івано-Франківськ, вулиця Галицька,142-б грінфілд Комунальна власність 0,20 га

м. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, біля 
радіозаводу

грінфілд Комунальна власність 0,20 га

НАЗВА 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ПРОЕКТУ

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ПРОЕКТ

КОНТАКТНА 
ОСОБА

«Музей майбутнього». 
Інтерактивний музей 
як сучасний підхід 
до промоції місцевої 
культури та збереження 
історичної спадщини

Проект передбачає проведення робіт із 
реставрації приміщень музею в Ратуші (Івано-
Франківський краєзнавчий музей, 
вул.Галицька,4а) та перетворення їх на сучасні 
інтерактивні заклади. Проект покликаний 
перетворити старі виставки музейних експонатів 
на сучасні та цікаві для різних категорій 
населення; зробити доступними для осіб з 
обмеженими можливостями; перетворити музей 
на культурний, освітній осередок та місце «must 
visit» для туристів.

Управління інвестиційної 
політики  Івано-
Франківської міської 
ради, 
e-mail: invest@mvk.if.ua

Реконструкція Палацу 
Потоцьких як культурно-
мистецького центру

Проект передбачає проведення робіт із 
реконструкції приміщень на території Палацу 
Потоцьких та створення культурно-мистецького 
центру. Одним із ключових завдань проекту 
є збереження автентичності будівлі, оскільки 
Палац був збудований на території колишнього 
міста-фортеці Станіславова в 1682 році. Це одна 
з небагатьох фортечних наземних споруд, що 
збереглися до нашого часу.

Управління інвестиційної 
політики  Івано-
Франківської міської 
ради, 
e-mail: invest@mvk.if.ua

Розвиток комунікаційної 
та ІТ систем як засобів 
ефективної передачі 
інформації, управління та 
безпеки

Проект передбачає створення муніципального 
Центру обробки та обміну даних, Центру швидкого 
реагування шляхом реформування служби 15-80; 
встановлення цілодобового відеоспостереження 
на вулицях, мостах та школах; створення дієвої 
системи оповіщення в школах на випадок 
надзвичайних ситуацій з використанням мережі 
існуючих операторів; забезпечення можливості 
обміну даними між поліцією, медиками, 
управлінням з питань надзвичайних ситуацій.

Управління інвестиційної 
політики  Івано-
Франківської міської 
ради, 
e-mail: invest@mvk.if.ua

Створення «зеленої» 
транспортної мережі

Проект передбачає впровадження системи 
рішень в галузі популяризації екологічно чистих 
транспортних засобів та заохочення резидентів 
до активного їх використання шляхом створення 
мережі електрозаправок. 
Зарядні станції пропонується розмістити біля 
туристичних місць, об’єктів історичної спадщини, 
торгових центрів, кінотеатрів, спортивних клубів.

Управління інвестиційної 
політики  Івано-
Франківської міської 
ради, 
e-mail: invest@mvk.if.ua

ДОДАТОК 1 ДОДАТОК 2
АКТУАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ 
ПРОЕКТИ, ЩО ЧЕКАЮТЬ 
НА ІНВЕСТИЦІЇ

ВІЛЬНІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 
НА ТЕРИТОРІЇ ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ ТИП ХАРАКТЕРИСТИКА

ВАТ «Пресмаш», м. Івано-Франківськ 
с. Хриплин, вул. Автоливмашівська, 1

браунфілд
22600 кв.м. — виробничі приміщення
(створення СП, оренда)

ВК «Автоливмаш», м.Івано-Франківськ,  
с. Хриплин, вул. Юності, 23

браунфілд

2600 кв.м. — виробничі приміщення,
1000 кв.м. — складські приміщення,
700 кв.м. — адміністративні 
приміщення (оренда)

ТОВ «М.С. «ЯК БЛАГО»
ТОВ « ЯК ВУД Р.С.»
м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225

браунфілд

30872,9 кв.м. — виробничі приміщення,
9000 кв.м. — складські приміщення,
5403 кв.м. — адміністративні приміщення,
12,7 га — земельні ділянки
(створення СП, оренда, продаж)

ПАТ «Івано-Франківський завод 
«Промприлад» м. Івано-Франківськ, 
вул. Академіка Сахарова,23

браунфілд
3000 кв.м. — виробничі приміщення,
1000 кв.м. — складські приміщення
(оренда)

ДП «ВО «Карпати», м. Івано-Франківськ, 
вул. Галицька, 201

браунфілд
10300 кв.м. — виробничі приміщення
(оренда)

ПАТ «Івано-Франківський арматурний 
завод», м. Івано-Франківськ,  
вул. Є. Коновальця, 229

браунфілд
3900 кв.м. — виробничі приміщення
(оренда)

ВАТ «Івано-Франківське ВТШП 
«Галичина», м. Івано-Франківськ, 
вул. Галицька, 87

браунфілд
2000 кв.м. — адміністративні приміщення
(оренда)

ТзОВ «ВК Станіслав», 
м. Івано-Франківськ, 
вул. Є.Коновальця, 221

браунфілд
4256,2 кв.м. — виробничі приміщення
(продаж)

ПАСАЖ ГАРТЕНБЕРГ
керівник – Іванів Наталія
вул. Незалежності, 3
телефон/факс: +380 342725101, +380951759000
e-mail: info.pasage@gmail.com 
http://pasage-gartenberg.com/ 
Основні послуги:
конференц-зал на 200 людей з усім необхідним для виступів обладнанням
ресторан, кав’ярня для організації фуршетів, кави-брейків
автостоянка на 15 місць

ГОТЕЛЬ «НАДІЯ»
керівник – Бойко Маргарита 
вул. Незалежності, 40
телефон/факс +380342727077, +380504337522
e-mail: info@nadiyahotel.com
www.nadiyahotel.com
Основні послуги:
244 номери (380 місць), безкоштовний Wi-Fi, сніданок – шведська лінія
автостоянка на 150 місць 
4 конференц-зали із сучасним обладнанням
ресторан «Надія»: зал «Національний», зал «Європейський», зал «Банкетний», тераса-гриль

ПРОЕКТ «ПРОМПРИЛАД.РЕНОВАЦІЯ»
керівник – Филюк Юрій 
вул. А. Сахарова, 23 ж, корпус 4, 3 поверх
телефон/факс +380502145436
e-mail: info@promprylad.in.ua
www.promprylad.in.ua
Основні послуги:
конференц-зал на 100 людей з усім необхідним обладнанням
організації фуршетів, кави-брейків

INTELLECT HUB
керівник – Чебаненко Христина 
вул. Вірменська 1 (3-й поверх)
телефон/факс +380952466595
e-mail: info@intellect.if.ua
www.intellect.if.ua
Основні послуги:
простір для проведення заходів (конференцій, тренінгів, освітніх та культурних подій)
тимчасовt робоче місця у форматі co-working
організація фуршетів, кави-брейків

URBAN SPACE 100
керівник –Леськів Оксана
вулиця Грушевського, 19
телефон: +380666338882, +380984340778
e-mail: urban@23.ua, 
www.urbanspace.if.ua 
Основні послуги:
«Urban Space 100» – це соціальне підприємство у форматі ресторану. У ресторані можна замовити їжу та напої, купити 
сувеніри та книги, скористатись безкоштовним майданчиком для організації подій, послухати музику Urban Space Radio
Кількість місць: 90 посадкових місць  + 25,  коли діє літній майданчик

ДОДАТОК 3 ДОДАТОК 4
ВІЛЬНІ ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ 
НА ТЕРИТОРІЇ ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЛОКАЦІЇ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Контактна особа – Управління інвестиційної політики  
Івано-Франківської міської ради,  
e-mail: invest@mvk.if.ua.
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ГОТЕЛЬ «СТАНІСЛАВІВ»
керівник – Кузьмінський Роман
вул. В. Чорновола, 7
телефон/факс: +380342752470,
+380673550277
e-mail: lukshotel@gmail.com
www.stanislaviv.org.ua
Основні послуги:
25 номери , Wi-Fi, сніданок – шведська лінія
4 конференц-зали із сучасним обладнанням
організація фуршетів, кави-брейків

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
керівник – Левкович Андрій 
вул.Теодора Цьоклера, 9А
телефон: +380342523347, 
+380502829794
e-mail: info@cci.if.ua
www.cci.if.ua
Основні послуги:
2 конференц-зали із сучасним обладнанням (до 130 чол.)
організація фуршетів, кави-брейків

ЦЕНТР ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДІАЛОГУ
керівник – Осідач Марія
вул. Січових Стрільців, 56
телефон/факс: 
+380342725747, +38 0678623919
e-mail: maria.osidacz@ckpide.eu 
www.ckpide.eu   
Основні послуги:
актовий зал для проведення конференцій, літературних вечорів, мистецьких заходів (до 100 чол.)
бібліотека польської літератури та переклади світової літератури

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ ІМЕНІ ІРИ МАЛАНЮК
керівник –Тимків Василь
вул. Л. Курбаса, 3
телефон: +380342705765
e-mail: filarmonia.12@gmail.com 
Основні послуги:
проведення концертів, корпоративів та інших подій за участю філармонійних колективів
оренда концертного залу (кількість місць: 402) та малого концертного залу (кількість місць: 70) включно зі звуком, 
світлом та мультимедією
приміщення для проведення фуршетів (до 70 місць) та зала для проведення прес конференцій (до 40 місць)

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
керівник – Держипільський Ростислав 
вул. Незалежності, 42
телефон/факс: +38034252415
е-mail: info@dramteatr.if.ua 
http://dramteatr.if.ua 
Основні послуги:
оренда концертного залу (кількість місць: 746)  
оренда малої камерної сцени (кількість місць: 120)

КІНОКОНЦЕРТНИЙ ЗАЛ «АРЕНА-ЦЕНТР»
керівник – Лахоцький Іван
вул.Незалежності,46
телефон/факс: +380342531190,+380342551908
е-mail: kpmaina.or@gmail.com 
Основні послуги: 
концертний зал (664 місця) для проведення концертів, корпоративних та інших заходів
автостоянка на 30 місць 
організація фуршетів, кави-брейків

ДОДАТОК 5

ДАТА НАЗВА ЗАХОДУ

СІЧЕНЬ
з 7 січня
січень

Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях»
Різдвяні культурно-мистецькі заходи («Розколяда», Парад новорічних вертепів, конкурс 
Маланок «Від Василя до Василя», святкове дійство «Хай святиться Йорданська водиця»)

ЛЮТИЙ

лютий XXVIII Фестиваль естрадно-спортивного танцю «Фест»

БЕРЕЗЕНЬ

березень VI Конкурс-фестиваль танцювального мистецтва «Stanislaviv dance Festival»

КВІТЕНЬ

з 1 квітня Ярмарок «Великодній кошик»

квітень Фестиваль духовної та естрадної пісні «Великодні дзвони»

квітень
Третій Регіональний дитячий фестиваль хорової музики в рамках Міжнародного 
фестивалю хорової музики «Передзвін»

квітень – травень Фестиваль «Весняна феєрія»

11-13 квітня Турнір «Зірки Прикарпаття»

27-28 квітня Фестиваль «Питні меди»

ТРАВЕНЬ

травень-вересень Фестиваль мистецтв «Мелодії парку»

травень Фестиваль історичної літератури «Софія»

травень Міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону «Carpathian Space»

травень
Фестиваль «Івано-Франківськ – місто для життя» та святкові заходи, присвячені 357-й 
річниці від дня заснування міста

травень Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято ковалів»

травень Міжнародний фестиваль «Карпатської кулінарної спадщини»

КАЛЕНДАР МІСЬКИХ КУЛЬТУРНО-
МИСТЕЦЬКИХ, СПОРТИВНИХ, 
ТУРИСТИЧНИХ ПОДІЙ 
ТА ЯРМАРКІВ У 2019 РОЦІ
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ЧЕРВЕНЬ

червень
Всеукраїнський дитячий конкурс-фестиваль популярної музики «Карпатські 
соловейки»

червень Дитячий фестиваль народної творчості «Барви дитинства»

червень Фестиваль іграшки  та розваг

червень Заходи до відзначення Дня молоді

червень Заходи до відзначення Дня Конституції України

ЛИПЕНЬ
7 липня Молодіжний фестиваль «Купальська ніч»

20-21 липня Ярмарок-фестиваль «Меди Прикарпаття»

СЕРПЕНЬ
24-25 серпня Ярмарок-фестиваль «Свято винограду та вина»

серпень Фестиваль «Все українське на новий лад»

серпень Фестиваль молодіжної популярної музики «Едельвейс»

серпень Фестиваль ресторанних та весільних музикантів «Лабух-фест»

серпень
Святкові заходи до відзначення 28-ї річниці Незалежності України та Дня Державного 
Прапора України

серпень Фестиваль культур Global Village

ВЕРЕСЕНЬ
1-2 вересня Виставка-ярмарок робіт народних майстрів «Прикарпатський вернісаж»

2 вересня Фестиваль  «Свято Хліба»

вересень Мистецьке свято «Каскад ФЕСТ»

22-23 вересня Фестиваль «Станіславська мармуляда»

22 вересня  V Frankivsk Half Marafhon

ЖОВТЕНЬ
5-6 жовтня Фестиваль озеленення «В обіймах зелені»

жовтень Фестиваль патріотичної пісні

19-20 жовтня XXII Міжнародні змагання зі спортивної ходьби на кубок «Вечірній Івано-Франківськ»

ГРУДЕНЬ
грудень Фестиваль «Повір у себе»

11 грудня-20 січня Фестиваль «Зимова казка»

грудень Дитячий фестиваль «Мистецький храм» (до свята Миколая)

грудень Святкові заходи до відзначення Нового року (Фестиваль «Новорічні витребеньки»)
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