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Виробництво харчових продуктiв, напоїв та  
тютюнових виробiв

Текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі  шкіри та  інших матеріалів

Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та  поліграфічна 
діяльність
Виробництво хімічних речовин і  хімічної 

продукці ї

Виробництво гумових і  пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції

Металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і  

устатковання
Машинобудування та  виробництво 
металевих виробів

Вироб-во меблів, іншої продукці ї, ремонт 
машин

 

Підсумки діяльності промислового сектору м. Івано-Франківська за 2019 рік 
 

Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами за  2019 рік в м. Івано-

Франківську склав близько 11768,7 млн.грн. проти 13648,5 млн.грн. за минулий рік, що 

становить 86,2%. Частка міста у загальнообласному обсязі реалізації склала 17,7%.  
У розрахунку на одну особу населення міста обсяг реалізованої промислової продукції 

склав 45,4 тис.грн (в цілому по області – 48,4 тис.грн). 

 

Структура обсягів реалізації промислової продукції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка обсягів реалізації підприємств переробної промисловості становить 44,7% в 

загальному обсязі реалізації. Найбільшу питому вагу у структурі реалізації займали 

підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (53,4%). 

В обсязі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості за основними 

промисловими групами 51,3% займали споживчі товари короткострокового та тривалого 

використання, 21,7% – інвестиційні товари, 27% – товари проміжного споживання. 

 

Структура обсягів реалізації підприємств переробної промисловості за основними 

видами діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найбільшу питому вагу у структурі переробної промисловості займали підприємства 

машинобудування (51,8%), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

(24,9%), з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції (8,6%). 
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Обсяг реалізації продукції підприємств харчопереробної галузі складає близько 1307,9 

млн.грн. проти 2430,0 млн.грн., що становить 53,8% у порівнянні з минулим роком. Причинами 

спаду є закриття виробництва ПАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" – у червні 2018 року, а 

також зменшення обсягів виробництва й реалізації продукції ТОВ "Імперово Фудз", ПАТ ВТКФ 

"Ласощі", ТОВ "Залізнична пекарня", ТДВ "Полонина". Спостерігається ріст обсягів 

виробництва й реалізації продукції ТОВ "Лігос" (140,3%), ТДВ "Івано-Франківський 

хлібокомбінат" (109,6%).  

Спостерігається невпинний ріст обсягів реалізації продукції машинобудівних 

підприємств та підприємств з виробництва металевих виробів. Приріст обсягів машинобудівних 

підприємств за даний період становить 107,3%. Зокрема, обсяги реалізації цієї галузі за 2019 рік 

склали 2715,8 млн.грн. проти 2530,3 млн.грн. за  попередній рік. Беззаперечним лідером галузі є 

ДП ВО "Карпати" (132,5%). Показники діяльності ПАТ «Івано-Франківський ЛРЗ» за 2019 рік 

становлять 104,7%, ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» - 133,7%. 

Підприємства, які спеціалізуються на текстильному виробництві, виробництві одягу, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів наростили обсяги реалізації у порівнянні з минулим роком 

на 2,1%, підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції – на 7,6%. Зокрема, наростили обсяги реалізації продукції такі 

підприємства зазначених галузей як ПАТ "ВТШП "Галичина" (105,3%), ТДВ "Івано-

Франківськзалізобетон" (110,8%). 

Відбувся спад на 16,5% на підприємствах з виробництва меблів, іншої продукції, 

ремонту і монтажу машин і устаткуванняв основному через зменшення обсягу реалізованої 

продукції ТзОВ "Інтелком" (82,2%).      

Підприємства  - виробники виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної 

діяльності у 2019 році показали незначний спад результатів діяльності – темп росту складає 

96,2%. Для прикладу, ТзОВ "Куверт-Україна (98,5%), ТОВ "Солід Україна" (100,7%). 

 

За підсумками діяльності промислового сектору міста Івано-Франківська у 2019 році 

реалізовано промислової продукції близько 11768,7 млн.грн., що становить 86,2% до обсягів 

минулого року. Зменшення обсягів реалізації продукції відбулося за рахунок: 

- згортання виробництва на ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед" у зв'язку з 

оптимізацією виробничих площ у Європі, яку здійснює компанія, через що відбулося закриття 

підприємства у Івано-Франківську;  

- зменшення обсягів реалізації продукції ТОВ "Інтелком" (темп росту за  2019р. складає 

82,2%). Причинами спаду є закінчення дії договорів постачання в РФ, а також перенасичення 

ринку китайським товаром; 

- зменшення обсягів виробництва ТОВ "Імперово Фудз". 

Прогнозні показники щодо обсягу реалізованої промислової продукції у 2020 році 

плануються на рівні 12122,0 млн.грн., темп росту при цьому становитиме 103%. Збільшення 

обсягів у 2020 році прогнозується за рахунок збільшення реалізації на ДП ВО "Карпати", яке за 

підсумками діяльності за 2019 рік спрацювало з темпом росту  132,5%, ТДВ "Івано-

Франківський хлібокомбінат", темп росту за 2019р. – 109,6%, ТДВ "Івано-

Франківськзалізобетон" - 110,8%. Також прогнозується входження нового інвестора на 

виробничі площі ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед". 

 

 


