
 

 

 

Інформація про інвестиційну діяльність підприємств 

міста Івано-Франківська за 2014 рік 

 

В Івано-Франківську і надалі активно ведеться робота в напрямку 

супроводу та сприяння  реалізації нових важливих інвестиційних проектів. 

У 2014 році, за попередніми даними, в економіку міста Івано-

Франківська іноземними інвесторами вкладено 246,2 млн.дол.США  прямих 

іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Це найвищий показник з 

початку інвестування. 

 

Якщо в економіку України обсяг внесених з початку інвестування 

прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 31 грудня 

2014 року зменшився у порівнянні з початком 2014 року на 19,5%, то варто 

відмітити, що цей показник в місті Івано-Франківську збільшився на 49,2% і 

станом на 31 грудня 2014р. становив 505,3 млн.дол.США (54,6% 

загальнообласного показника. У розрахунку на одну особу населення 

м.Івано-Франківська прямі іноземні інвестиції склали 2071,8 долара, що на 

999,8 дол. більше, ніж по Україні та на 1400,7 дол. більше, ніж по області (по 

області – 671,1 дол.США, по Україні – 1072 дол.США).  
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Україна 45916,0 80,5% 1072,0 

м.Івано-Франківськ 505,3 149,2 2071,8 

м.Львів 841,4 76,4% 1120,5 



 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу 

та  боргових інструментів) на 31грудня 2014р. склав 570,4 млн.дол.  

Інвесторами виступили 50 країн світу, основні з них – нерезиденти 

Кіпру, Віргінських Островів (Брит.), Австрії, Російської Федерації. На ці 

країни припадає 94,7% обсягу прямих іноземних інвестицій. 

На підприємствах промисловості зосереджено 367,6 млн.дол. прямих  

інвестицій (77,8% загального обсягу акціонерного капіталу). У підприємства 

оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і 

мотоциклів залучено 101,4 млн.дол. (20,1%), підприємства будівельної 

діяльності – 20,2 млн.дол. (4%), організації, що здійснюють операції з 

нерухомим  майном – 9,8 млн.дол. (1,9%). 

Підприємства з найбільшими прямими іноземними інвестиціями: ТОВ 

"Імперово Фудз" (виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших 

групувань), ТОВ "Нордкалк Україна" (добування декоративного та 

будівельного каменю, вапняку, гіпсу та крейди), ТОВ "Сарренто-технолоджі"  

(виробництво дерев’яної тари), ТОВ "Європейські стандарти" (виробництво 

м’ясних продуктів), ТОВ "Сіпіейч Україна" (виробництво клею) тощо.  

Проводиться постійний супровід та сприяння в роботі таких 

підприємств з іноземними  інвестиціями, як: ТОВ "Електролюкс Україна", 

ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед" та ДП ВО "Карпати" (проект 

Делфі). Зокрема, на звернення ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн ЛТД" 

здійснювалось сприяння проведенню капітального ремонту вулиці 

Автоливмашівської. Проводилося постійне сприяння і інвестиційний 

супровід французької компанії ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція 

Україна". Проте, зважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію, 

інвестор не може прийняти остаточне рішення про початок будівництва 

заводу. Те ж саме стосується шведської компанії "Нордкалк", яка має наміри  

будівництва заводу по переробці вапняку в ХІПЗ. 

Продовжується робота з питання створення індустріального парку у м. 

Івано-Франківську. Проведено аналіз стану обраного сегменту земель в 

Хриплинській інвестиційно-промисловій зоні. Це дало можливість виділити 

земельну ділянку площею не менше 15 га. Планується здійснити аналіз 

наступного сегменту земель, що дасть змогу визначитися зі статусом земель, 

землевласниками і отримати достовірні дані стану інженерних комунікацій, 

тощо. 

На офіційному Інтернет-сайті міста українською та англійською 

мовами розміщено перелік інвестиційних проектів комунальних та 

промислових підприємств, інформацію про інвестиційний та економічний 

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

промислової зони. Інформація про вільні земельні ділянки та незадіяні 

м.Рівне 139,7 91,9% 567,1 

м.Вінниця 123,8 86,1% 334,0 

м.Луцьк 116 69,1%  543,3 

м.Житомир 96,6 80,8% 358,8 

м.Хмельницький 32,7  87,8% 108,7 

м.Чернівці 28,5 81,4% 89,5 

М.Тернопіль 15,6 79,0% 72,4 



виробничі площі для реалізації інвестиційних проектів щоквартально 

оновлюється і висвітлюється на офіційному веб-сайті.   

Важливе значення в розвитку економіки міста має і вкладення 

капітальних інвестицій. За 2014р. підприємствами та організаціями 

обласного центру освоєно 3111,8 млн.грн. капітальних інвестицій, з них 

інвестиції у матеріальні активи склали 99,7%, у нематеріальні активи – 0,3%. 

Із загального обсягу капітальних інвестицій у матеріальні активи 50,3% 

освоєно у нежитлові будівлі, 22,8% – у житлові будівлі, 16,8% – у машини, 

обладнання та інвентар, 6,7% – у інженерні споруди, 2,8% – у транспортні 

засоби. 

Найбільше капітальних інвестицій (2770,1 млн.грн. або 89% загального 

обсягу) було спрямовано у придбання та створення нових активів. Витрати 

на розширення, реконструкцію, модернізацію та вдосконалення активів 

склали 8%, капітальний ремонт – 2,5%, придбання активів, які були у 

використанні в інших суб’єктів господарювання, – 0,5%. 

Важливим показником для потенційних інвесторів є наявність 

позитивної кредитної історії міста Івано-Франківська та висновки відомих 

рейтингових агентств щодо кредитного рейтингу міста. Так, за результатами 

оновлення кредитного рейтингу в грудні 2014 року національним агентством 

"Кредит-Рейтинг" підтверджено рівень рейтингу "uaBBB+" та прогноз 

"стабільний". Міжнародною рейтинговою компанією "Standard & Poor's" 

одночасно із пониженням суверенного рейтингу України понижено рейтинг 

Івано-Франківська по міжнародній шкалі рейтинг з "ССС" до "ССС-" та по 

національній шкалі – з "uaB-" до "uaССС-" і проноз "Негативний". 

 

 
Управління економічного та інтеграційного розвитку 


