ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
aдреса: 21, вул. Грушевського, м. Івано-Франківськ, 76004
тел./факс: +38 (0342) 55 20 07, 55 21 86
е-mail: oda@ if.gov.ua, www.if.gov.ua

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
адреса: 21, вул. Грушевського, м. Івано-Франківськ, 76004
тел./факс: +38 (0342) 55 64 17, 55 26 10
е-mail: main@industry.if.gov.if.ua

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
адреса: 21, вул. Грушевського, м. Івано-Франківськ, 76004
тел./факс: +38 (0342) 55 20 42
е-mail: ertd@ukr.net

www.if.gov.ua

ЗМІСТ

1.

Візитка регіону................................................................................................ 4

2.

Характеристика регіону................................................................................ 5

2.1.

Географічне розташування..........................................................................8

2.2.

Транспортна інфраструктура..................................................................... 10

2.3.

Ринок праці.................................................................................................... 12

2.4.

Освіта, підготовка кадрів............................................................................ 14

2.5.

Житло, офісні та промислово-виробничі приміщення......................... 16

2.6.

Економічний потенціал............................................................................... 18

2.7.

Інноваційна діяльність................................................................................ 27

2.8.

Зовнішня торгівля........................................................................................28

2.9.

Міжнародне співробітництво.................................................................... 30

2.10. Іноземні інвестиції........................................................................................ 32
2.11. Ефективне врядування............................................................................... 36
2.12. Перспективи розвитку................................................................................38
3.

Пропозиції для інвесторів..........................................................................40

3.1.

Пріоритетні для інвестування галузі........................................................ 41

3.2.

Інші галузі, які мають вагомий інвестиційний потенціал...................... 42

3.3.

Інвестиційна нерухомість...........................................................................50

4.

Контакти......................................................................................................... 52

Івано-Франківська
облдержадміністрація
приділяє
велику увагу питанню підвищення інвестиційної
привабливості регіону. Завдяки цьому в економіку
області на сьогодні вкладено 908,6 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що дозволило Прикарпаттю
увійти у п’ятірку лідерів серед адміністративнотериторіальних одиниць України.

Розвитку нашої міжнародної співпраці сприяє створена
в області інвестиційна платформа «Єврокарпатська
ініціатива», метою якої є просування потенційних
можливостей Прикарпаття, а також проведення на
теренах області масштабного міжнародного фестивалю
«Карпатський простір», в якому беруть участь
представники десятків закордонних країн.

Особливо привабливими для іноземних інвесторів стали
підприємства промисловості, куди спрямовано 675,3 млн.
дол. США. Інвестори побачили в нашій області великі
можливості для прибуткової діяльності – тому вони
побудували у нас підприємства, що працюють у різних
галузевих напрямках, наприклад: завод з виробництва
кабельних мереж для автомобільної індустрії концерну
«Леоні»; ТОВ «Падана Кемікал Компаундс», яке
спеціалізується на виробництві ПВХ-композицій; завод
ТОВ «Унібрук» з виробництва бетонних виробів для
будівництва.

Переконаний, що завдяки подібним ініціативам
можна налагодити не лише ефективні стосунки з
інвесторами, а розвинути соціально-економічні зв’язки
з сусідніми країнами та прискорити інтеграцію України
з Європейською спільнотою. То ж, ми бачимо майбутнє
розвитку Прикарпаття як сучасного регіону відкритого
для ініціатив та передових ідей, які будуть реалізовані
завдяки співпраці влади, бізнесу та громадянського
суспільства.

Крім промислового напрямку значну увагу інвесторів
викликають також сільськогосподарське виробництво,
сфера інформаційних технологій та інші інноваційні
напрямки, в яких співвідношення якості і собівартості
продукції, а також високий рівень продуктивності праці
роблять Івано-Франківську область дуже цікавою для
закордонних партнерів.

Сьогодні Івано-Франківська область, яка накопичила
унікальний економічний та інтелектуальний потенціал,
стала флагманом реформ і розбудови оновленої
Української держави. Чекаємо Вас на Прикарпатті –
території професіоналізму та енергії зростання!

Голова Івано-Франківської
обласної державної адміністрації
Гончарук Олег Романович
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ВІЗИТКА РЕГІОНУ

Основні показники
Чисельність наявного населення
(станом на 1 січня 2018 року), тис. осіб
Територія, тис. км2

Фактичний показник
1377,5
13,9

Валовий регіональний продукт
(2016 рік), млн. грн.

51404

Валовий регіональний продукт у
розрахунку на одну особу (2016 рік), грн.

37220

Індекси фізичного обсягу валового
регіонального продукту (2016 рік), %

Темпи зростання (до відповідного
періоду попереднього року), %

х

99,0

Капітальні інвестиції (січеньгрудень 2017 року), млн. грн.

8972,6

132,1

Прямі іноземні інвестиції (станом на
1 січня 2018 року), млн. дол. США

908,6

109,9

Індекс промислової продукції
(січень-грудень 2017 року), %

х

112,0

Індекс сільськогосподарської продукції
(січень-грудень 2017 року), %

х

103,4

Індекс будівельної продукції
(січень-грудень 2017 року), %

х

112,2

Експорт товарів (2017 рік), млн. дол. США

665,4

116,0

Імпорт товарів (2017 рік), млн. дол. США

642,3

158,2

Середньомісячна заробітна плата одного
штатного працівника (2017 рік), грн.

6074,0

144,5

Оборот роздрібної торгівлі (січень
– грудень 2017 року), млн. грн.

19347,4

107,3
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Івано-Франківщина самобутній та самодостатній край, у якому поєднані європейські цінності та
віковічні національні традиції. Забезпечення добробуту та високої якості життя теперішнього
і майбутніх поколінь в умовах розвитку конкурентоспроможної та інноваційної економіки
на засадах збереження культурних традицій, природних особливостей та переваг краю є
основним пріоритетом, визначеним Стратегією розвитку області на період до 2020 року.

РОГАТИН
ROHATYN
М-12

Н-09

БУРШТИН
BURSHTYN

Упродовж останніх років Прикарпаття посідає провідні місця
у рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України.
За обсягом іноземних інвестицій на одного жителя область
увійшла у п’ятірку кращих в Україні. Інвестиції надходять
від нерезидентів із майже 50 країн світу. Пріоритетне місце
в інвестуванні економіки Івано-Франківщини належить
країнам Європейського Союзу.

ГАЛИЧ
HALYCH

БОЛЕХІВ
BOLEKHIV

КАЛУШ
KALUSH

ДОЛИНА
DOLYNA

Н-09
Р-20

ВИГОДА
VYHODA

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
IVAN0-FRANKIVSK

РОЖНЯТІВ
ROZHNIATIV

ТЛУМАЧ
TLUMACH

Н-18

ТИСМЕНИЦЯ
TYSMENYTSIA

Р-21

Економіка регіону є досить диверсифікованою. Основними
галузями економіки є сільське господарство, виробництво
електроенергії, будівельних матеріалів, добувна та
переробна промисловості, торгівля.

Н-10

Н-10

БОГОРОДЧАНИ
BOHORODCHANY

ПЕРЕГІНСЬКЕ
PEREHINSKE

ОТИНІЯ
OTYNIYA
СОЛОТВИН
SOLOTVYN

ОБЕРТИН
OBERTYN

Н-09

Р-24

Р-20

ГОРОДЕНКА
HORODENKA

Н-10

НАДВІРНА
NADVIRNA
Р-24

ДЕЛЯТИН
DELIATYN
ЯРЕМЧЕ
YAREMCHE

ЯБЛУНІВ
YABLUNIV

Яблуниця
Yablunytsia

КОСІВ
KOSIV
КУТИ
KUTY

ВОРОХТА
VOROKHTA

ЗАБОЛОТІВ
ZABOLOTIV

Н-10

СНЯТИН
SNIATYN

Р-24

Паляниця
Palianytsia

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

КОЛОМИЯ
KOLOMYIA

ГВІЗДЕЦЬ
HVIZDETS’

Р-24

В результаті успішної співпраці з іноземними інвесторами
в області споруджено або технологічно оновлено низку
нових виробничих потужностей у галузях машинобудування,
деревообробки,
хімічної
промисловості,
агровиробництва та альтернативної енергетики.
Через Івано-Франківську область проходять три
національні автодороги, які пов’язані з європейською
автомагістраллю E50, що проходить через північну частину
області, поєднуючись із маршрутами Е40 (Венеція – Київ) та
Е85 (Балтійське море – Чорне море).
Прямим залізничним сполученням місто Івано-Франківськ
(через Львів) з’єднано з Берліном, Будапештом,
Братиславою, Варшавою, Вроцлавом, Краковом, Мінськом,
Прагою, Софією.
Міжнародний аеропорт в обласному центрі – місті ІваноФранківську – може приймати всі типи повітряних суден.

Залізниця

Область широко відома своїми рекреаційними та
лікувальними ресурсами. 41,0% її площі – це ліси, а значна
частина області розташована в гірській місцевості. Крім
того, область має багато мінеральних джерел.

Аеропорт

Найважливіші природні ресурси:

Торф

		 ■ паливно-енергетичні: нафта та газ;

Пісковик

		 ■ хімічні: кам’яна та калійні солі, сірка, фосфорити;

Р-62

Національні автошляхи
Дороги місцевого значення

Пісковик кварцовий
Кам’яна сіль
Газ
Нафта
Фосфорити
Сірка
Буре вугілля
Калійна сіль

ВЕРХОВИНА
VERKHOVYNA

		 ■ будівельні матеріали: гіпс, мармури, пісковики,
піски, глини.
Окрім корисних копалин, важливим природним ресурсом
є ліси Прикарпаття. Значного розвитку набуває
альтернативна енергетика на базі вітрової і сонячної
енергії.

спеціалістів та приблизно три десятки компаній, переважна
більшість яких займається аутсорсингом. У місті ІваноФранківську існує ІТ-кластер та регіональний підрозділ
1991 Open Data Incubator.
Однією із переваг області є традиційно освічена
робоча
сила.
Відповідно
до
даних
Рейтингу
конкурентоспроможності регіонів України, область увійшла
в десятку за якістю початкової освіти, наявністю наукових
та інженерних кадрів та співвідношенням оплати праці
до продуктивності праці. В області функціонує 39 вищих
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, де навчається
понад 47,4 тисяч студентів.
Перспективи розвитку області пов’язані з необхідністю
зміни економічного профілю у напрямку розвитку
високотехнологічних секторів економіки з високою
доданою вартістю, підвищенням глибини переробки
сировини в деревообробній промисловості, підвищенням
обсягів експортної продукції тощо. Пріоритетні проекти
області спрямовуються на розбудову транспортної
інфраструктури, покращення доступу до регіону.
Івано-Франківською обласною державною адміністрацією
ініційовано і забезпечено реалізацію проекту «Єврокарпатська ініціатива». Він створений для ефективної
реалізації ініціатив, спрямованих на наближення рівня
розвитку економіки Івано-Франківської області до рівня
регіонів держав-членів Європейського Союзу.
Проект відкриває нові перспективи для поєднання
потенціалу області з можливостями вітчизняних та
іноземних інвесторів, і є платформою для їх юридичної та
адміністративної підтримки. На основі досвіду європейських
партнерів і за їхньої підтримки Івано-Франківська область
стане ще більш відкритим та сприятливим регіоном для
ведення бізнесу.
Близькість до ринків Східної Європи, кваліфікований
персонал з орієнтацією на спеціальності, що належать до
інженерії, електроніки, ІТ-сфери, будівництва, високий
інноваційно-технічний потенціал, присутність в області
відомих транснаціональних компаній електротехнічного
спрямування, лідерство в туристичній галузі відносять
Івано-Франківщину до найбільш інвестиційно привабливих
регіонів України.

На Івано-Франківщині швидкими темпами розвиваються
ІТ-технології. В цій сфері працює майже півтори тисячі

Гіпс
Мінеральні води
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ГЕОГРАФІЧНЕ
РОЗТАШУВАННЯ
Івано-Франківська область знаходиться в
західній частині України поряд з гірським
масивом Карпати. Її адміністративний центр –
м. Івано-Франківськ, населення якого налічує
понад 220 тисяч жителів.

Відстані до міждержавних вантажно-пасажирських пунктів
пропуску через державні кордони з:
Румунією		

–

180

км;

Польщею

–

200

км;

Словаччиною

–

300

км;

Угорщиною

–

320

км.

Відстані автошляхами до важливих економічних центрів
Європи:
Івано-Франківська область на півдні межує з Румунією,
відстань до кордону з іншими Європейськими країнами
(Польща, Угорщина) складає від 250 до 300 км, що створює
надзвичайно сприятливі умови для транспортування
продукції в країни Європи.

Варшави		

–

Бухареста

– 640 км;

Будапешта

– 660 км;

Братислави

–

Відстань від м. Івано-Франківська до столиці України м. Києва
– 550 км.

Відня		

– 840 км;

Вільнюса		

–

Відстані до основних морських портів:

Софії		

– 1030 км;

500

760
950

км;

км;
км;

Роттердама

–

1750 км;

Праги		

– 1000 км;

Антверпена

–

1760 км;

Берліна		

– 1100 км;

1320 км;

Рима 		

– 1900 км;
– 2060 км;
– 2450 км.

Гамбурга		

–

Гданська		

–

860 км;

Парижа		

Одеси		

–

795 км.

Лондона		

Minsk

Київ
Іâàíî-Ôðàíêіâñüê
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ТРАНСПОРТНА
ІНФРАСТРУКТУРА
Н-09, Н-10, Н-18. Вони пов’язані з європейською
автомагістраллю Е50, яка проходить через північну частину
області, поєднуючись із маршрутами Е40 (Венеція – Київ) та
Е85 (Балтійське море – Чорне море).

Транспортна система області представлена
залізничним, автомобільним та повітряним
видами
транспорту
та
є
однією
з
найважливіших складових виробничої і
соціальної інфраструктури Івано-Франківської
області.

Область має добре налагоджене міжобласне та міжнародне
автобусне сполучення, зокрема, її територією проходять
автобуси 43 міжнародних маршрутів до таких країн, як
Італія, Польща, Чехія, Іспанія, Латвія, Молдова, Білорусь та
понад 100 міжобласних.
Загальна протяжність залізниць становить 495,6 км. В
області знаходиться 35 залізничних станцій. Густота
залізниць – 35,5 км на 1000 км2. Основні залізничні вузли –
Івано-Франківськ, Калуш, Коломия.

Щорічно всіма видами транспорту перевозиться понад
100 млн. пасажирів.
Мережа автомобільних доріг загального користування
державного і місцевого значення складає 4117,9 км, з
них державного значення 1000,4 км і місцевого значення
3117,5 км.

В обласному центрі функціонує «Міжнародний аеропорт
«Івано-Франківськ» пропускною здатністю 250 осіб/
годину, з якого здійснюються щоденні рейси регулярного
маршруту «Івано-Франківськ – Київ», а також сезонні рейси
до міст Туреччини, Італії, Іспанії та Польщі.

Територією області проходять національні автодороги

Lviv
Krakow
Warsaw
Dresden
Berlin

РОГАТИН
ROHATYN

М-12

Kiev
Donetsk
Moscow

Н-09

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
LV I V R E G I O N

ГАЛИЧ
HALYCH
КАЛУШ
KALUSH

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
TERNOPIL REGION

Н-09
Р-20

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
IVAN0-FRANKIVSK

Н-10

Н-10

Н-18

ТИСМЕНИЦЯ
TYSMENYTSIA

БОГОРОДЧАНИ
BOHORODCHANY

Р-21

ТЛУМАЧ
TLUMACH

Р-24

Р-20
Н-09

Н-10

НАДВІРНА
NADVIRNA

ГОРОДЕНКА
HORODENKA
Р-24

ЯРЕМЧЕ
КОЛОМИЯ
YAREMCHE KOLOMYIA
Р-24

Uzhgorod
Budapest
Vienna
Р-24

ВЕРХОВИНА
VERKHOVYNA

Р-62

Н-10

СНЯТИН
SNIATYN

КОСІВ
KOSIV

Chisinau
Bucharest

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
T R A N S C A R PAT H I A N R E G I O N
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
CHERNIVTSI REGION
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РИНОК ПРАЦІ
Населення – 1,38 млн. осіб (міське – 0,6 млн.,
сільське – 0,78 млн.).

Всього в області є 804 населені пункти, з яких 15 міст
(найбільше жителів проживає в містах: Івано-Франківську –
255,2 тис., Калуші – 66,7 тис., Коломиї – 61,0 тис.).

Із загальної кількості економічно активного населення
у січні-вересні 2017 року (575,1 тис. осіб) – 559,1 тис. були
зайнятими, 51,1 тис. – безробітними. Рівень безробіття за
методологією Міжнародної організації праці станом на
1 жовтня 2017 року для осіб працездатного віку склав 8,4%.
Найбільша частка штатних працівників зосереджена у
сфері освіти (27,2% середньооблікової кількості штатних
працівників області), промисловості (22,4%) та галузі
охорони здоров’я (16,3%).

ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, %
%
19

18
%

63% 16-59 років
19% понад 60 років
18% до 15 років

63%

Станом на 1 січня 2017 року законодавчо встановлена
мінімальна заробітна плата в Україні еквівалентна
120 дол. США за місяць, а середня номінальна заробітна

плата штатних працівників в області (за грудень 2017 року)
– 252 дол. США, що сприяє конкурентоздатності робочої
сили порівняно з іншими країнами і регіонами України.

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(за січень-грудень 2017 року):
в загальному по області

258 дол. США

сільське і лісове господарство

297 дол. США

промисловість

326 дол. США

будівництво

203 дол. США

торгівля

201 дол. США

транспорт

264 дол. США

тимчасове розміщення і організація харчування

223 дол. США

інформація і телекомунікації

222 дол. США

фінансова і страхова діяльність

346 дол. США

Робоча сила в області є традиційно освіченою. Відповідно
до даних Рейтингу конкурентоспроможності регіонів
України, область посідала 4 місце за якістю початкової

освіти, 6 – за наявністю наукових та інженерних кадрів, 9 –
за співвідношенням оплати праці до продуктивності праці.
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ОСВІТА,
ПІДГОТОВКА КАДРІВ
ПРОВІДНІ КОЛЕДЖІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

В області функціонує 39 закладів вищої освіти,
з яких 4 університети, 4 інститути, 1 академія,
27 коледжів, 2 училища, 1 технікум. Всього у
закладах вищої освіти області навчаються 47,4
тис. студентів.

• Надвірнянський

коледж Національного транспортного університету
(www.ncntu.if.ua)

• Державний вищий навчальний заклад «Калуський
політехнічний коледж»

(www.kpk.if.ua)

• Коледж електронних приладів Івано-Франківського

національного технічного університету нафти і газу
(www.ifkepnung.if.ua)

Вони здобувають професії для роботи у таких сферах як
право, бізнес, інженерія, медицина, педагогіка, мистецтво,
транспорт, сільське господарство, туризм і надання послуг,
будівництво та архітектура, геодезія і землевпорядкування
та інші.

• Коломийський

політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»
(www.kpk-lp.com.ua)

• Рогатинський державний аграрний коледж

Підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів
для потреб області майже за сотнею професій та
спеціальностей здійснюють 30 коледжів та 19 закладів
професійно-технічної освіти.

(www.rodak.if.ua)

• Комунальний вищий навчальний заклад «Прикарпатський лісогосподарський коледж»
(www.ifk.pu.if.ua)

ПРОВІДНІ УНІВЕРСИТЕТИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Кількість
студентів

Кількість
працівників

Кількість
спеціальностей

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»

14558

1811

205

www.pu.if.ua

Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу

6891

1599

26

www.nung.edu.ua

Державний вищий навчальний заклад «ІваноФранківський національний медичний університет»

6461

1972

8

www.ifnmu.edu.ua

Приватний вищий навчальний заклад
«Університет Короля Данила»

1692

138

13

www.iful.edu.ua

Назва

Мережа професійно-технічної освіти включає 19 закладів
професійно-технічної освіти (6 вищих професійних училищ,
11 професійних ліцеїв, 1 Центр професійно-технічної освіти,
1 професійно-технічне училище).

Веб-сайт

У них навчаються понад 10 тис. учнів, які здійснюють
підготовку за 85 робітничими професіями та 6
спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«молодший спеціаліст».

Назва

Веб-сайт

Державний професiйно-технiчний навчальний заклад «Iвано-Франкiвський професiйний полiтехнiчний лiцей»

www.ifppl.net

Вище художнє професiйне училище №3 м. Iвано-Франкiвська

www.vxpu3iva.ucoz.com

Iвано-Франкiвський професiйний будiвельний лiцей

www.pbl.if.ua

Брошнiвський професiйний лiсо-промисловий лiцей

www.litsey-broshniv.at.ua

Надвiрнянське професiйно-технiчне училище №11

www.nadvirnaptu11.ucoz.ua

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Богородчанський професiйний будівельний ліцей»

www.bpbl-bog.at.ua

Вище професiйне училище №13 м. Iвано-Франкiвська

www.vpu13.if.ua

Державний професiйно-технiчний навчальний заклад «Iвано-Франкiвське вище професiйне училище сервiсного обслуговування технiки»

www.vpusot.if.ua

Державний професiйно-технiчний навчальний заклад «Iвано-Франкiвський професiйний лiцей автомобiльного транспорту i будiвництва»

www.ifplatib.at.ua

Вище професiйне училище №14 м. Коломия

www.vpu14.ho.ua

Центр професiйно-технiчної освiти №1 м. Iвано-Франкiвська

www.cpto1.if.ua

Державний навчальний заклад «Коломийський професійний ліцей сфери послуг»

www.kplsp.net.ua

Вище професiйне училище №21 м. Iвано-Франкiвськ

www.vpu21.if.ua

Державний навчальний заклад «Городенківський професійний ліцей»

www.dnzhpl.if.ua

Державний навчальний заклад «Коршівський професійний аграрний ліцей»

www.kplsp.if.ua

Державний професiйно-технiчний навчальний заклад «Отинiйський професiйний лiцей енергетичних технологiй»

www.oplet.if.ua

Державний навчальний заклад «Кутський професійний ліцей»

www.ptu-36.ucoz.ua
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ЖИТЛО, ОФІСНІ ТА
ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧІ
ПРИМІЩЕННЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЖИТЛОМ

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ЖИТЛА

Більше 26,0 м2 на одного мешканця області

1-кімнатні квартири 1500-2300 грн./місяць
2-кімнатні квартири 1800-3500 грн./місяць
3-кімнатні квартири 2000-4200 грн./місяць

СТРУКТУРА ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Загальний житловий фонд
становить понад 3600 тис. м2
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ЖИТЛА (БУДИНКИ)

У м. Івано-Франківську становить (з урахуванням вартості
земельної ділянки) 500-700 $/м2 (площа ділянки у
середньому 4-12 соток), у передмісті м. Івано-Франківська
– 400-600 $/м2 (площа ділянки у середньому 10-13 соток)
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ЖИТЛА (КВАРТИРИ)

первинний ринок – 400-600 $/ м²
вторинний ринок – 500-800 $/м²
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ СКЛАДСЬКОГО ПРИМІЩЕННЯ

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ОФІСНОГО ПРИМІЩЕННЯ

Спальний район – 70-100 грн./м2
Центр – 150-200 грн./м2
ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД
КЛАСУ ОБ’ЄКТІВ:

Клас «А» – 200-250 грн./м²
Клас «В» – 80-150 грн./м²
СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧОГО
ПРИМІЩЕННЯ

35-50 грн./м²

15-30 грн./м²
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ЕКОНОМІЧНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ

ТРИЄДИНЕ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПОЛЯГАЄ У
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ, СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ТУРИЗМУ.
Економіка області є збалансованою.
Свідченням цього є структура валової доданої вартості.

СТРУКТУРА ВАЛОВОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, %

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловість – одна з провідних галузей
економіки області, її частка у валовій доданій
вартості в промисловості України становить
2,0%. В Івано-Франківській області налічується
близько 130 великих та середніх промислових
підприємств.

патсмоли», аеросилу (двоокис кремнію) – на ДП «Орісіл-Калуш»
ТОВ «Орісіл» тощо.

Із виробництва таких видів промислової продукції як електроенергії, нафти сирої, газу нафтового, деревини (уздовж
розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної,
завтовшки більше 6 мм), верстатів для оброблення деревини,
корка, кістки, твердих пластмас область традиційно займає
значну частку у загальнодержавному обсязі.

Лідером цементної галузі України є ПАТ «ІваноФранківськцемент» як в об’ємах випуску цементу, так і в
технології його виробництва, яким реалізовано інноваційноінвестиційний проект будівництва заводу з виробництва
цементу сухим способом на основі нових енергоефективних
екологобезпечних технологій.

Промисловими підприємствами у 2017 році реалізовано
продукції на суму 47,3 млрд. грн. або 2,2% усієї реалізованої
продукції промисловістю України, на яких працює близько
44 тис. осіб, що складає 22,6% усіх зайнятих в економіці
області. Індекс промислової продукції у 2017 році порівняно з
попереднім роком склав 112,0% (2 місце в Україні).

Паливно-енергетичний комплекс представлений передусім
відокремленим
підрозділом
«Бурштинська теплова
електрична станція» ПАТ «ДТЕК Західенерго» та Державним
підприємством «Калуська теплоелектроцентраль – нова».
Ці підприємства є основою «Острова Бурштинської ТЕС»,
який синхронно взаємодіє з об’єднаною європейською
енергосистемою ENTSO-E.

В
хімічній
промисловості
позитивним
зрушенням
щодо
збільшення
обсягів
промислової
продукції,
конкурентоспроможності та переорієнтації її постачання
до країн Європейського Союзу було відновлення у 2017
році роботи ТОВ «Карпатнафтохім», одного з найбільших
підприємств нафтохімічного комплексу Західної України,
єдиного виробника полімерної продукції: поліетилену та
полівінілхлориду суспензійного, а також каустичної соди
мембранним методом, бензолу, пропілену та ін., збільшено
виробництво карбамідо-формальдегідних смол на ТОВ «Кар-

Однією із пріоритетних галузей регіону є машинобудування.
На її основних підприємствах ДП «ВО «Карпати», ТОВ «Тайко
Електронікс Юкрейн Лімітед» щороку впроваджуються
проекти із розширення випуску електрокабельної продукції
для легкових автомобілів. На новозбудованому заводі
німецького концерну «LEONI» відкрито першу чергу
виробництва з виготовлення електрокабельної продукції із
працевлаштуванням станом на 01.01.2018р. 560 осіб.

Використання нафтогазоносних надр на території області у
2017 році здійснювало 17 підприємств на підставі 45 спеціальних
дозволів на користування надрами.
Філія управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», яка має великі потужності для
зберігання природного газу, здійснює його транспортування
магістральними газопроводами для споживачів західного
регіону України та забезпечує транзит природного газу через
територію України до країн Західної і Центральної Європи.

СТРУКТУРА ПРОМИСЛОВОСТІ (станом на 01.01.2018 року), %
Промисловість

100,0

ДОБУВНА ТА ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

58,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

6,8

Переробна промисловість

51,3

з неї:
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

14,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

11,3

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

11,4

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

5,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

4,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

1,2

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

1,0

інші

1,8

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ

41,2

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

0,7
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НАЙБІЛЬШІ КОМПАНІЇ НА ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНУ
Тисменицький район,
с. Ямниця, вул. Назарія Яремчука, 2

виробництво цементу, азбестобетонних виробів

ДП «Виробниче
об'єднання «Карпати»

м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 201

виробництво електрокабельної
продукції, промислових комунальних
приладів, диференціальних
манометрів, мікропроцесорів, приладів
контролю, обчислювальної техніки,
світильників вуличного освітлення

ТОВ «Електролюкс Україна»

м.Івано-Франківськ,
с. Микитинці, вул. Юності, 23а

виробництво пральних машин
марки «Zanussi», «Electrolux»

Леоні Ваерінг Системс УА ГМБХ

м. Коломия,
вул. Шарлая, 1

виробництво електричних кабелів
для транспортних засобів

ТОВ «Тайко Електронікс
Юкрейн Лімітед»

м. Івано-Франківськ,
с. Микитинці, вул. Марковецька, 3

виробництво електричних кабелів
для транспортних засобів

Відокремлений підрозділ
«Бурштинська теплова
електрична станція»
ПАТ «ДТЕК Західенерго»

м. Бурштин

виробництво електричної
і теплової енергії

Державне підприємство
«Калуська теплоелектроцентраль - нова»

м. Калуш,
вул. Промислова, 1

виробництво електричної
і теплової енергії

Філія УМГ «Прикарпаттрансгаз»
ПАТ «Укртрансгаз»

м. Івано-Франківськ,
вул. Незалежності, 48

транспортування газу

Нафтогазовидобувне
управління «Долинанафтогаз»
ПАТ «Укрнафта»

м. Долина,
вул. Промислова, 7

видобування нафти та газу

Нафтогазовидобувне
управління «Надвірнанафтогаз»
ПАТ «Укрнафта»

м. Надвірна,
вул. Грушевського, 13

видобування нафти та газу

ТОВ «Карпатнафтохім»

м. Калуш,
вул. Промислова, 4

виробництво етилену, пропілену,
полівінілхлориду суспензійного,
соди каустичної

ТОВ «Карпатсмоли»

м. Калуш,
вул. Промислова, 6

виробництво карбамідоформальдегідних смол

ТОВ «Падана Кемікал
Компаундс»

Ямниця,
вул. Галицька, 58А

виробництво хімікатів добавок,
ПВХ-композицій

ВП ТОВ «Свісс КРОНО»

Рожнятівський район, селище
Брошнів-Осада, вул. 22 Січня, 83

виробництво деревностружкових плит

Надвірнянська філія
ТОВ «Свиспан Лімітед»

м. Надвірна,
вул. Соборна, 163

виробництво деревностружкових плит

ТОВ «Уніплит»

Долинський район, селище
Вигода, вул. Заводська, 4

виробництво деревноволокнистих
плит, фанери клеєної, пиломатеріалів

ТОВ «Таркетт Вінісін»

м. Калуш,
вул. Промислова, 10

виробництво побутового лінолеуму,
килимового покриття

ПАТ «Івано- Франківськцемент»
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СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО

Агропромисловий комплекс є важливою
стратегічною
галуззю
економіки,
який
забезпечує продовольчу безпеку регіону та
зайнятість сільського населення.

З наявних 630,5 тис. га земель сільськогосподарського
призначення 397,2 тис. га (63%) припадає на ріллю.
Протягом останніх років аграрний сектор постійно нарощує
обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. Аграрії
три роки поспіль збирають найбільші урожаї зернових культур.
Потенціал аграрного сектору області в достатній мірі
забезпечує сировиною підприємства харчової та переробної
промисловості.

Стратегічним і найбільш вагомим напрямком розвитку
сільського господарства області є рослинництво – зернові,
технічні, овочеві культури. У галузі тваринництва на найближчі
декілька років визначено такі напрями, як м’ясне і молочне
скотарство.
Найбільшими агропромисловими підприємствами Прикарпаття, які мають значну частку у загальному обсязі
валового виробництва продукції сільського господарства,
є: ТОВ «Даноша» (здійснює діяльність у галузі свинарства,
вирощування зернових і технічних культур та сфері
відновлювальних джерел енергії), ТОВ «Росан-Агро» (у галузі
свинарства), ФГ «Поточище» та ПСП «Рідна земля» (у галузі
молочного скотарства та виробництві молочних продуктів),
ФГ «Тиблевича» і «Торо» (у галузі м’ясного скотарства), Філія
«Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП» та ТОВ «Штерн Агро»
(займаються вирощуванням зернових та технічних культур),
ПП «Аронія» та «Степан Мельничук» (здійснюють діяльність у
галузі садівництва) та багато інших.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МАЛИЙ
І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС

ІННОВАЦІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

Основними видами економічної діяльності у сфері малого
підприємництва у 2017 році, як і в попередні роки, залишаються торгівля (26,4%), промисловість (15,6%), будівництво
(13,3%) та агробізнес (11,0%).

За даними Головного управління статистики
станом на 1 січня 2017 року в області
налічується 6883 підприємств, з яких 7 (0,1%)
є великими, 289 (4,2%) – середніми, 6587
(95,7%) – належали до малих. Крім того, до
сектора малого і середнього підприємництва
відносяться 46,3 тис. фізичних осібпідприємців. Кількість малих підприємств на
10 тис. осіб наявного населення на початок
2017 року складала 48 одиниць. У малому
підприємництві зайнято близько 40,0% від
загальної кількості зайнятих працівників,
спостерігається позитивна динаміка до
збільшення даного показника.

В області сформована розгалужена інфраструктура
підтримки малого та середнього підприємництва, яка
станом на 01.01.2018 року нараховувала 260 інституцій,
зокрема
18
бізнес-центрів,
3
бізнес-інкубатори,
технологічний та індустріальний парки, Регіональний
фонд підтримки підприємництва та 5 його відокремлених
підрозділів, 56 інформаційно-консультативних установ,
27 кредитних спілок тощо. Також в області здійснюють
свою діяльність 63 громадські об’єднання суб’єктів
підприємництва. Для налагодження тісної співпраці
між суб’єктами підприємницької діяльності та органами
виконавчої влади на засадах партнерства, відкритості та
прозорості проводять діяльність 19 координаційних рад з
питань підприємництва, створених на місцевому рівні, та
регіональна рада підприємців в області.

Сучасний економічний розвиток регіону
значною мірою залежить від таких чинників як
використання новітніх технологій та наявність
наукомісткого виробництва.

У 2016 році інноваційною діяльністю в області займалося
27 підприємств або 21,1% від обстежених промислових
підприємств (в середньому по Україні – 18,9%).
Для підвищення технічного та технологічного рівня
виробництва на підприємствах впроваджено 17 нових
технологічних процесів та освоєно 109 найменувань
інноваційних видів продукції.

Загальна сума витрат на впровадження інновацій становила
80,5 млн гривень.
Інфраструктура з підтримки інновацій в області налічує
близько 20 учасників. До цього складу входять у переважній
більшості підрозділи вищих навчальних закладів області,
науково-дослідні інститути, науково-виробничі компанії,
індустріальний парки, громадські організації та інші
суб’єкти.
Важливою складовою інноваційної інфраструктури області
є науковий парк «Прикарпатський університет», наукове
містечко «Нова енергія», центр підтримки бізнесу в рамках
ініціативи EU4 Business.
На сьогодні основним завданням є забезпечення розвитку
діючих суб’єктів інноваційної інфраструктури та створення
сучасних центрів у територіальних об’єднаних громадах.

СТРУКТУРА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ станом на 01.01.2017 року

Освіта
Фінансова та страхова діяльність
Інформація та телекомунікації
Тимчасове розміщування й організація харчування

66
192
199

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

228

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

263

Професійна, наукова та технічна діяльність
Операції з нерухомим майном
Сільське, лісове, рибне господарство
Будівництво
Промисловість
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

26

39

398
639
723
877
1026
1742
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
З метою розвитку позитивних тенденцій нарощування обсягів зовнішньоекономічної діяльності
області здійснюються заходи, спрямовані на розширення зовнішніх ринків збуту товарів виробників
області. Диверсифікація експорту, модернізація виробництва продукції, впровадження сучасних
технологій – чинники розвитку експортного потенціалу, реалізація яких забезпечить нарощення
обсягів виробництва продукції, покращення її якості та розширення асортименту і як наслідок,
підвищить її конкурентоспроможність.
За підсумками 2017 року обсяги експорту й імпорту товарів
області збільшилися відповідно на 16,0 і 58,2% у порівнянні
з обсягами 2016 року та склали 665,4 і 642,3 млн. дол. США.
Сальдо в балансі зовнішньої торгівлі області – позитивне та
склало 23,1 млн. дол. США.

На сьогодні 63,0% усіх товарів області експортується до
країн Європи, 19,3% – Азії, 15,3% – СНД, 2,3% – Африки та
0,2% – Америки.
У товарній структурі експорту області провідну позицію
займали електричні машини, пластмаси, полімерні
матеріали, деревина і вироби з деревини, зернові культури.

Промисловість області орієнтована на виробництво високоякісних товарів, які експортуються до країн ЄС, Азії та інших.

18,4%

Електричні машини

15,9%

Пластмаси, полімерні матеріали

15,5%

Деревина і вироби з деревини

10,2%

Зернові культури

6,6%

Органічні хімічні сполуки

5,5%

Насіння і плоди олійних рослин

4,6%

Котли, машини
Палива мінеральні;
нафта і продукти її перегонки
Папір і картон

ТОВАРНА СТРУКТУРА
ЕКСПОРТУ ОБЛАСТІ
у 2017 році

3,3%
2,8%

В імпортних операціях області провідні місця за обсягами
посідають наступні угрупування та країни-партнери:
країни Європи – 58,0% до загального обсягу імпорту товарів
області, СНД – 28,7%, Азії – 9,4%, Америки – 3,8%.

ПРОВІДНІ КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА ОБСЯГАМИ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ ДО НИХ
(за підсумками 2017 року)

4,5%

7,2% Російська
Федерація

5,4%

5,4% Чехія
4,5% Німеччина
8,9
%

%

4,3
%
5,1%

8,7% Туреччина

25,0% Російська
Федерація

3,9%

15,6% Німеччина
8,7% Польща
6,8% Румунія
5,1% Китай

6,8%

8,9% Польща

%
4,0

,0%
25

,6%
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4,4
%

17,6% Румунія

4,3% Італія

4,4% Білорусь

4,0% Угорщина

3,4% Італія

3,9% Чехія

3,3% Нідерланди

8,7
%

3,3%

6%
15,

%
3,4

ПРОВІДНІ КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА ОБСЯГАМИ ІМПОРТУ ТОВАРІВ ВІД НИХ
(за підсумками 2017 року)

29

7,2

8,7%

МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
На Прикарпатті активно розвивається міжнародне
співробітництво. Станом на 1 січня 2018 року між
областю та іноземними партнерами укладено
10 угод про міжрегіональне співробітництво
з регіонами Республіки Польща, Литовської
Республіки, Румунії, Канади та інших країн, які
сприяють розвитку економічних зв’язків, реалізації
спільних освітніх, культурних, науково-технічних
проектів.

Україна» (в якості основного регіону), «Польща-УкраїнаБілорусь» (в якості додаткового регіону).
В області реалізується низка проектів міжнародної технічної
допомоги, спрямованих на розвиток підприємництва:

■
■
■
■

проект «Івано-Франківська область – край для
туризму» (з 2014 р.) за підтримки Предстaвництва ЄС,
проект ПРОМІС «Партнерство для розвитку міст»
(грудень 2015 р. – кінець 2020 р.) за допомоги Федерації
канадських муніципалітетів за фінансової підтримки
уряду Канади;
впровадження III фази проекту ЄС/ПРООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду» на 2015 - 2018 роки»;
реалізація ІІІ фази швейцарсько-українського проекту
«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO з 2014
року.

У результаті реалізації десятків проектів міжнародної
технічної допомоги в області запроваджувалися стратегічні
підходи до планування розвитку територій, покращувалося
середовище для розвитку малого бізнесу та туризму, була
проведена робота з підвищення ефективності використання
енергоресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій, поліпшення екологічної ситуації.

В рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури»,
який фінансується Міжнародним банком реконструкції та
розвитку:

У 2017 році в області реалізовувалось 25 проектів
міжнародної технічної допомоги, внаслідок чого
впроваджено низку заходів та досягнуто позитивних змін
у сферах: малого і середнього підприємництва, інвестиційної діяльності, туризму, правосуддя, охорони здоров`я,
органічного виробництва, екології, теплопостачання,
енергоефективності.

■

Сума залучених коштів складає близько 10 млн. євро,
480 тис. кан. дол., 20 млн. грн.

■

Івано-Франківська область бере участь у 3 спільних
операційних Програмах прикордонного співробітництва
Європейського інструменту сусідства 2014–2020 (далі ППС
ЄІС): «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна», «Румунія-

■

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» завершено
реалізацію проекту в рамках І етапу проекту,
розпочато підготовку до участі у ІІ етапі для реалізації
проекту «Будівництво лінії обробки мулу для м. ІваноФранківська»;
КП «Коломияводоканал» – проект «Реконструкція
водопровідних мереж м. Коломия із впровадженням
сучасних
технологій.
Енергозбереження
у
багатоквартирних будинках»;
у місті Коломиї впроваджено проект «Капітальний
ремонт мереж вуличного освітлення в м. Коломия
шляхом технічного переоснащення світильників
на основі LED технологій» відповідно до кредитної
угоди, укладеної з Північною Екологічною Фінансовою
Корпорацією (НЕФКО).
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ІНОЗЕМНІ
ІНВЕСТИЦІЇ
Впродовж останніх років Івано-Франківська область
посідає провідні місця у рейтингу інвестиційної
привабливості регіонів України. Вона має найкращу
динаміку залучення прямих іноземних інвестицій
серед областей Західної України.

ДИНАМІКА ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ОБЛАСТЕЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
у 2010-2017 рр. (млн. дол. США)
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За обсягом іноземних інвестицій на одного жителя ІваноФранківська область займає 5 місце серед всіх регіонів України.

Чернівецька

Водночас за цим показником упродовж останніх років ІваноФранківщина є лідером серед областей Західної України.

ДИНАМІКА ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ОБЛАСТЕЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
у 2010–2017 рр. у розрахунку на одного мешканця (дол. США)
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Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області
прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на
31.12.2017 року становив 908,6 млн. дол. США (на 9,9%
більше обсягів інвестицій на початок 2017 року). Обсяг
іноземних інвестицій відповідно до початку 2017 року зріс
на 81,9 млн. дол. США, що є одним з кращих показників в
Україні.
Інвестиції надійшли від нерезидентів із 49 країн світу.

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

З країн ЄС з початку інвестування внесено 831,7 млн. дол.
США інвестицій (91,5% загального обсягу акціонерного
капіталу), з інших країн світу – 76,9 млн. дол. (8,5%).
До 5 основних країн-інвесторів, на які припадає 85%
загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр –
458,4 млн. дол. США, Нідерланди – 208,9 млн. дол. США,
Польща – 39,7 млн. дол. США, Сербія – 32,5 млн. дол. США,
Данія – 31,7 млн. дол. США.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІНОЗЕМНІ
ІНВЕСТИЦІЇ
Привабливими для іноземних інвесторів залишаються
підприємства промисловості, куди спрямовано 675,3 млн.
дол. США (74,3% до загального обсягу), з них переробної

– 664,7 млн. дол. США (73,2%), добувної промисловості та
розроблення кар’єрів – 4,5 млн. дол. США (0,5%).

НАДХОДЖЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА КРАЇНАМИ ПОХОДЖЕННЯ
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Бетони», виробництво виробів з дроту методом контактного
зварювання в ТОВ «Дена Метал Україна» (Тисменицький район);
виробництво ламінованих деревостружкових плит у ВП ТОВ
«Свісс Кроно» (Рожнятівський район); введено в експлуатацію
тваринницькі комплекси та біогазовий завод потужністю 1,1 МВт
у ТОВ «Даноша» (Калуський район), сонячну електростанцію
«Богородчанська-1» (Богородчанський район) та багато інших
об’єктів.
Крім того, на даний час в області реалізовується низка
інвестиційних проектів, зокрема будівництво біогазового
заводу ТОВ «Даноша» в Галицькому районі та будівництво
фабрики з виробництва гіпсових сумішей та сухих

штукатурок ПП «Троянські гіпси» за участю французького
інвестора «Saint-Gobain» (очікувані результати – випуск
100 тис. тонн будівельних сумішей в рік з використанням
сировини Хотимирського гіпсового родовища).
Співпраця з діючими інвесторами здійснюється шляхом
сприяння створенню належних умов для реінвестування
у нові проекти, відвідування підприємств з метою
ознайомлення з їх діяльністю та проблематикою, надання
допомоги у вирішенні проблем в їхній роботі. Здійснюється
постійний супровід та комунікація з підприємствами з
іноземним капіталом.

0%

15,1% Інші
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ (АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ) В ЕКОНОМІКУ ОБЛАСТІ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
на 31 грудня 2017 року
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У підприємства оптової та роздрібної торгівлі вкладено
108,7 млн. дол. США (12,0% загальнообласного обсягу),
сільського, лісового та рибного господарства – 70,1 млн.
дол. США (7,7%), будівельної діяльності – 24,5 млн. дол. США
(2,7%), тимчасового розміщення та організації харчування –
10,3 млн. дол. (1,1%).
Основні іноземні інвестори економіки області
Успішним прикладом роботи області з інвесторами було
залучення в регіон всесвітньо відомої компанії LEONІ, яка
в 2016 році в м. Коломиї розпочала будівництво заводу з
виготовлення електрокабельної продукції для автомобілів,
а вже 29 вересня 2017 року було урочисто відкрито завод з
виробництва кабельних мереж для автомобільної індустрії
концерну «LEONI». До 2021 року в Коломиї має бути буде
створено 5 тис. робочих місць, на даний час їх кількість
дорівнює 800.
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На початку 2018 року керівництвом концерну «LEONI»
прийнято рішення щодо будівництва ще одного заводу з
виготовлення електрокабельної продукції для автомобілів
в м. Бурштині.
Також, в результаті успішної співпраці з іноземними інвесторами
за останній час в області споруджено або технологічно оновлено
низку нових виробничих потужностей, зокрема, виробництво
автоматичних пральних машин у ТОВ «Електролюкс Україна»,
виготовлення електрокабельної продукції для легкових
автомобілів у ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед»,
виготовлення паркету і виробів зі зрощених щитів дерев’яних
у ТОВ «Солід Україна», виробництво паперових конвертів у
ТОВ «Куверт Україна (м. Івано-Франківськ); виробництво хлору
і каустичної соди, виробництво суспензійного полівінілхлориду
у ТОВ «Карпатнафтохім», виготовлення пластмасових труб
у ТОВ «Калуський трубний завод», виробництво лінолеуму
в ТОВ «Таркет Вінісін» і виготовлення шпалер у ТОВ «Віва
Декор», виробництво залізобетонних конструкцій в ТОВ «3
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ЕФЕКТИВНЕ
ВРЯДУВАННЯ

Орієнтація на громадянина для вирішення їх потреб і очікувань стала пріоритетною в діяльності
органів влади області. З цією метою створено розгалужену мережу центрів надання адміністративних
послуг у містах та районах області – місця спілкування влади і громади, де можна одержати будь-яку
інформацію, консультацію чи послугу з відповідними побутовими умовами, компетентним і приязним
персоналом.

На кінець 2017 року в області функціонує 24 центри
надання адміністративних послуг (ЦНАП): 14 районних,
6 – у містах обласного значення, 3 – в об’єднаних
територіальних громадах (Печеніжинська, Верхнянська та
Старобогородчанська) та 1 – у Поляницькій сільській раді.
Для створення зручностей суб’єктам звернень з 2016 року
додатково працюють 3 територіальні підрозділи ЦНАП
м. Івано-Франківська. З метою забезпечення доступності
громадян з обмеженими фізичними можливостями та
осіб обмежених у пересуванні до отримання окремих
адміністративних послуг через ЦНАП м. Івано-Франківська
з 4 вересня 2017 року доступна послуга «Мобільний
адміністратор», що працює за принципом віддаленого
робочого місця. Якість обслуговування та надання
адміністративних послуг відвідувачі можуть оцінити на
офіційному сайті www.cnap.if.ua, через сервіс «Он-лайн
консультацій» та за допомогою мобільного додатку
«Мобільний Івано-Франківськ».
На кінець 2017 року центрами надання адміністративних
послуг області надано 402,4 тисячі послуг. В них можна
отримати до 215 різновидів адміністративних послуг, які
включають в себе найбільш затребувані послуги у сфері
земельних відносин, реєстрації місця проживання та
перебування особи, бізнесу та нерухомості.
Адміністративні послуги з видачі паспорта громадянина
України та паспорта громадянина України для виїзду за
кордон можна отримати у ЦНАПах м. Івано-Франківська
та Калуша. Центром надання адміністративних послуг
Надвірнянської райдержадміністрації закуплено спе-

ціалізоване обладнання для облаштування одного
робочого місця з метою забезпечення надання
вищезазначених послуг. Ведуться технічні роботи щодо
підключення даного обладнання.
Центри надання адміністративних послуг Калуської та
Надвірнянської райдержадміністрацій отримали доступ
до Державного земельного кадастру, що забезпечить
пришвидшення термінів надання таких послуг.
Публічні закупівлі
В регіоні успішно працює система електронних закупівель
ProZorro. Івано-Франківська область обрана однією із
12 регіонів, в якій створено та діє Центр компетенції
системи публічних закупівель ProZorro. Його завданням є
підвищення рівня обізнаності та професійності учасників,
які здійснюють закупівлі, а також підвищення рівня
залучення представників бізнесу до державних закупівель.
Облдержадміністрація спільно з Центром впродовж року
провела виїзні навчальні семінари «Професіоналізація
замовників у сфері публічних закупівель» в усіх районах
області.
Упродовж 2017 року замовниками області через електронну
систему закупівель ProZorro проведено 27470 процедур
закупівель, що майже у п’ять разів більше, ніж у 2016 році,
на загальну суму 17,1 млрд. грн. Це дало змогу зекономити
836,0 млн. грн. або 4,9% від очікуваної вартості. Всього в
електронних закупівлях взяли участь 883 організатори
та 7330 учасників. Слід зазначити, що кількість учасників
постійно зростає.
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ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
Перспективи розвитку області пов’язані з
необхідністю зміни економічного профілю в бік
розвитку високотехнологічних секторів економіки
з високою доданою вартістю, підвищенням глибини
переробки в обробній промисловості, насамперед,
в деревообробній та харчовій, підвищенням обсягів
експортної продукції тощо.
Пріоритетні проекти області спрямовуються на розбудову
транспортної інфраструктури, покращення доступу до
регіону. З основних завдань, вирішення яких має суттєво
підвищити інвестиційну привабливість регіону, можна
зазначити:

■ поліпшення

якості доріг та дорожньо-транспортної
інфраструктури (серед іншого, через створення нових
потужностей для виробництва дорожніх бітумів і
асфальту);

■ відкриття

пункту пропуску через
румунський державний кордон та
автомобільної дороги до нього;

українськобудівництво

■ створення і функціонування індустріальних та науково-

технологічних парків (індустріальні парки у містах
Долині, Бурштині, Калуші, Коломиї, «Нафтогазовий
науково-технологічний парк»);

■ розвиток туристичної галузі шляхом будівництва нових
туристичних комплексів, у тому числі гірськолижних,
реконструкція міжнародного аеропорту «ІваноФранківськ»;

■ впровадження

системи комплексного перероблення
твердих побутових відходів.

Для підвищення енергоефективності області планується
спрямувати ресурси в такі проекти, як:

■ впровадження

системи
енергоменеджменту
бюджетній сфері за стандартами ISO 50001;

в

■ зниження

залежності систем теплогенерації від
природного газу заміщенням його місцевими та
альтернативними видами палива;

■ оптимізація

магістральних мереж та використання
локальних систем теплозабезпечення в мікрорайонах
міст;

■ використання для підігріву води в бюджетних будівлях
сонячних колекторів;

■ розвиток альтернативної енергетики тощо.
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ПРІОРИТЕТНІ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ ГАЛУЗІ:

■ інформаційні технології;
■ сільське господарство, харчова

■ альтернативна енергетика та

ПРОПОЗИЦІЇ
ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ

енергозберігаючі технології;
■ промисловість: машинобудування;
хімічна промисловість; деревообробна;
легка промисловість;

переробна промисловість;

■ туристично-рекреаційний комплекс.

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА ТА
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
Велика увага приділяється питанням енергозбереження,
скорочення або заміщення споживання природного газу,
його ефективному використанню, підвищенню енергонезалежності конкретних об’єктів і цілого регіону. Для
підвищення енергоефективності області планується
спрямувати ресурси в такі проекти, як впровадження системи енергоменеджменту в бюджетній сфері за стандартами
ISO 50001; зниження залежності систем теплогенерації від
природного газу заміщенням його місцевими та альтернативними видами палива; використання для підігріву води
в бюджетних будівлях сонячних колекторів; розвиток
альтернативної енергетики тощо.
Енергетичний потенціал області у сфері альтернативної
енергетики.
Потенціал відновлювальних джерел енергії – 946 тис. тонн
нафтового еквіваленту:

■ 162

тис. тонн нафтового еквіваленту – потенціал
вітрової енергії. (середньорічна швидкість вітру –
5,5 м/с);

■ 140 тис. тонн нафтового еквіваленту – гідротехнічний
потенціал малих рік.

Ресурси басейнів:

■ Дністра – 1035,9 МВт*год. в рік; Прута – 2607 МВт*год. в рік;

■ 203

тис. тонн нафтового еквіваленту – потенціал
теплової енергії стічних вод;

■ 350

		
		
		
		

тис. тонн нафтового еквіваленту – потенціал
біомаси:

■ тваринництво – 300 тис. тонн;
■ рослинництво – 200 тис. тонн;
■ відходи лісозаготівлі – 150 тис. м3 в рік;
■ відходи деревообробних виробництв (тирса) –

		 50 тис. м3 в рік.

■ 91

тис. тонн нафтового еквіваленту – потенціал
сонячної енергії.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Інноваційний
розвиток
промисловості
на
основі
стимулювання залучення інвестицій – одна із основних
цілей Стратегії розвитку Івано-Франківської області на
період до 2020 року.
Перспективи інвесторів, які мають намір вкласти капітал у
розвиток промисловості області, великі. Прикладом цього
може послужити впровадження інвестиційних проектів
на ряді уже існуючих підприємств та будівництво нових
виробництв.
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МАШИНОБУДУВАННЯ

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В галузі машинобудування основний потенціал підприємств сконцентровано у містах Івано-Франківську, Калуші
та Коломиї.

Основними видами продукції деревообробної галузі є
деревностружкові та деревноволокнисті плити, фанера
клеєна, пиломатеріали, дерев’яна тара, столярні вироби,
зрощені клеєні щити, паркет, шпон, паперові мішки,
поштові конверти та інші.

ДП «Виробниче об’єднання «Карпати» виробляє кабельнопровідникову продукцію, електротехнічну продукцію,
твердопаливні котли, радіотехнічні вироби, світильники
вуличного освітлення. На підприємстві налагоджено випуск
електрокабельної продукції для легкових автомобілів
«Skoda» та «Volkswagen».
ТОВ «Електролюкс Україна» виробляє широкий асортимент
автоматичних пральних машин торгової марки «Zanussi»
та «Electrolux», які реалізуються в Україні, країнах Східної
Європи та Балтії.
Німецька компанія Leoni AG, що має в Україні завод з
виробництва кабельних мереж для автомобілів в місті
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Одним із потужних виробників деревностружкових плит
та декоративного паркету (плівки) для ламінування є
відокремлений підрозділ ТОВ «Свісс Кроно».

Стрий (Львівська область), 29 вересня 2017 року офіційно
відкрила другий завод в Україні у м. Коломия, який
спеціалізується на виробництві кабельних мереж для
провідних автобрендів, зокрема для автомобілів BMW.
Обсяг інвестицій складає 16 млн. євро.

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОВ «Уніплит» – лідер галузі в сегменті виробництва
деревноволокнистих
плит,
фанери
клеєної
та
пиломатеріалів, експортуючи продукцію у понад 20 країн.
Серед виробників деревообробної продукції відомі
також ТОВ «ЦБМ «Осмолода», Надвірнянська філія ТОВ
«Свиспан Лімітед», ТОВ «Віва Декор», ТОВ «Солід Україна»,
ПП «Сивуля» та інші.

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В галузі виробляється продукція важкого органічного
синтезу, карбамідо-формальдегідні смоли, ареросил
(двоокис кремнію), продукція малотоннажної хімії, побутова
хімія тощо.
Найбільшим виробником у галузі є ТОВ «Карпатнафтохім»,
яке виготовляє етилен, пропілен, бензол нафтовий,
каустичну соду мембранну, а також полімерну продукцію –
поліетилен, полівінілхлорид суспензійний. На підприємстві
працевлаштовано більше 2,5 тис. осіб та реалізовано низку
економічно ефективних проектів.
ТОВ «Завод ДК «Орісіл» виробляє ареросил (двоокис
кремнію), ТОВ «Карпатсмоли» – карбамідоформальдегідні
смоли.
ТОВ «Падана Кемікал Компаундс» – один з провідних
виробників
широкого
спектру
кабельних
та

полівінілхлоридних пластифікатів і твердих композицій. На
підприємстві відкрито нову сучасну технологічну лінію для
виробництва інноваційної імпортозаміщуваної продукції –
сировини для виготовлення медичного обладнання.

Область має значний потенціал для розвитку легкої
промисловості.
Підприємства
галузі
виготовляють
килимове (тафтингове) покриття, одяг із тканин та хутра,
спецодяг, постільну білизну, шкіру, тенти для легкових
автомобілів.
Провідними підприємствами галузі є:

■
■

у текстильному виробництві ТОВ «Таркетт Вінісін»;
у виробництві одягу – ПрАТ «Івано-Франківське ВТШП
«Галичина», ТОВ «Швейна фабрика «Довіра»;

■ у виробництві одягу із хутра ТОВ «Тикаферлюкс»;
■ у виробництві шкір ПрАТ «Шкіряник», ТОВ «Світ шкіри».
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БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

За обсягами прийнятого в експлуатацію житла на 1
особу Івано-Франківщина постійно займає чільні місця
серед областей України. Для забезпечення процесу
будівництва виробами, матеріалами і конструкціями в
області функціонують потужності з виробництва цегли
керамічної (220 млн. штук умовної цегли), бетонних і
залізобетонних конструкцій (233 тис. м3), столярних виробів
із деревини (понад 14 тис. м2) та полімерних матеріалів
(43 тис. шт.), нерудних будівельних матеріалів (більше
1,1 млн. м3), цементу (2,5 млн. тонн), плитки керамічної та
облицювальної (понад 3 млн. м2), паркету дерев’яного (365
тис. м2), лінолеуму (5 млн. м2), вапна гашеного (43 тис. тонн),
гіпсу (30 тис. тонн), сухих будівельних сумішей (4 тис. тонн),
бетонних розчинів (456 тис. тонн), шпалер (12 тис. тонн),
шиферу (112 млн. умовних плиток).

В області в ІТ-сфері працює понад 1400 спеціалістів
та приблизно 30 компаній, переважна більшість яких
займається аутсорсингом.
У місті Івано-Франківську існує ІТ-кластер, а восени 2016
року відкрився регіональний підрозділ 1991 Open Data
Incubator.
Івано-Франківський ІТ-кластер – добровільна, незалежна,
неприбуткова громадська організація, яка об’єднує
ІТ-фахівців Івано-Франківська та створена для сприяння
у
формуванні
конкурентоспроможної
національної
індустрії інформаційних технологій міста. Основні цілі:
сприяння розвитку ІТ як пріоритетної галузі області,
презентування та представлення інтересів ІТ галузі в
області, розвиток співпраці та інтеграція закладів освіти
для вирішення практичних задач, створення комфортних
умов та середовища для ІТ спеціалістів, тощо. Веб-сайт:
www. it-cluster.if.ua

Лідером виробництва будівельної продукції є ПАТ «ІваноФранківськцемент», який є одним із найбільших виробників
цементу в Україні, використовуючи новітні технології
виробництва цементу сухим способом на основі нових
енергоефективних екологобезпечних технологій.
ПП «Троянські гіпси» за участю французького інвестора
«Saint-Gobain» будує завод з виробництва гіпсових сумішей
та сухих штукатурок. Очікується, що він вироблятиме
100 тис. тонн будівельних сумішей в рік з використанням
сировини Хотимирського гіпсового родовища.

ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА
ІНФРАСТРУКТУРА

1991 Open Data Incubator Ivano-Frankivsk – перший в Україні
некомерційний інкубатор, який допомагає перетворити
тонни відкритих державних даних на реальні стартапи, що
надають сервіси українським громадянам, підприємствам
та державним органам. Інкубатор шукає проекти, що
можуть змінити державне управління на місцевому рівні
за допомогою використання відкритих даних, гарантують
державну підтримку. Веб-сайт: www.1991.vc/if
IT Rally – найбільша щорічна ІТ – конференція в ІваноФранківську проходить навесні. Початківці мають гарну
можливість познайомитись з потенційними роботодавцями.
Веб-сайт: www.dou.ua/calendar/10757
Startup Camp – щорічна масштабна ІТ – конференція,
на якій успішні глобальні стартапи України діляться
досвідом та надихаючими історіями свого успіху. Веб-сайт:
www.startupcamp.if.ua
Design Village – конференція присвячена UX та
UI-дизайну, брендингу, каліграфії, соціальним постерам,
роботі з клієнтами та керуванню проектами. Веб-сайт:
www.designvillage.com.ua
IT
Weekend
Ivano-Frankivsk
–
конференція
для
IT-професіоналів, організована компанією SoftServe. Вебсайт: www.dou.ua/calendar/12799
Ivano-Frankivsk Startup Crash Test – регулярні зустрічі
стартаперів. Веб-сайт: www.dou.ua/calendar/11303
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IT Вечорниці – серія івентів. Мета – сформувати спільноту
людей, які будуть регулярно зустрічатись і обговорювати
останні технології, ділитись досвідом їх використання. Вебсайт: www.facebook.com/groups/1704394919783732
Освіта в IT-сфері
ІТ – спеціалістів готують такі навчальні заклади:

■ Івано-Франківський

національний технічний універ-

ситет нафти і газу;

■ ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»;

■ Приватний

вищий навчальний заклад «Університет
Короля Данила»;

■ ПВНЗ «Галицька академія»;
■ Коледж електронних приладів

Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу;

■ Івано-Франківський

фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С.Граната;

■ Калуський коледж економіки, права та інформаційних
технологій
Івано-Франківського
технічного університету нафти і газу.

національного

Знання та навички у ІТ-сфері можна здобути на комерційних
курсах:

■ SoftServe IT Academy;
■ Lviv IT School;
■ Академія Програмування.
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО,
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Так, ПП «Агрофірма «Вільхівці» ввела в експлуатацію
сучасний елеватор загальною потужністю 75 тис. тонн.
Завершено реконструкцію корівників на 200 голів з
установкою молокопроводу у ПП «Степан Мельничук» і ФГ
«Торо» та введено в експлуатацію приміщення на 200 голів
свиней у ФГ «Еко Сімбіно».

Агропромисловий комплекс є важливою стратегічною
галуззю економіки, який забезпечує продовольчу безпеку
регіону та зайнятість сільського населення.
З наявних 630,5 тис. га земель сільськогосподарського
призначення 397,2 тис. га (63%) припадає на ріллю.
Протягом останніх років аграрний сектор постійно
нарощує обсяги виробництва сільськогосподарської
продукції. Аграрії три роки поспіль збирають найбільші
урожаї зернових культур.
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у
розрахунку на одну особу склав 4337 грн., що на 63 грн. (на
3,%) більше 2016 року.
У 2017 році зернові та зернобобові культури зібрано з
площі 144,4 тис. га, намолочено майже 741,8 тис. тонн
зерна, що на 4% менше, ніж у попередньому році, при
урожайності 51,4 ц/га (на 0,4 ц/га більше 2016 року), у тому
числі: пшениці озимої та ярої зібрано 291,1 тис. тонн (на
0,9% більше) при урожайності 51,7 ц/га (на 4,2 ц/га більше),
ячменю озимого та ярого зібрано 122,4 тис. тонн (на 6,8%
менше) при урожайності 45,9 ц/га (на 1,9 ц/га більше),
жита зібрано 11,1 тис. тонн (на рівні попереднього року)
при урожайності 43,0 ц/га (на 2,6 ц/га більше), кукурудзи
на зерно зібрано 280,1 тис. тонн, (на 9,7% менше) при
урожайності 62,4 ц/га (на 7,2 ц/га менше).
Досягнуто суттєвого зростання валового збору картоплі
1000,2 тис. тонн, що на 25,2 тис. тонн (2,6%) більше 2016
року, овочів – 174,2 тис. тонн (на 2,0 тис. тонн або на 1,2%
більше), плодів та ягід – 51,1 тис. тонн (на 2,4 тис. тонн або
на 4,9% більше), соняшнику – 76,8 тис. тонн (на 23,7 тис.
тонн або в 1,4 раза більше), сої – 65,2 тис. тонн (на 16,0 тис.
тонн або в 1,3 раза більше), ріпаку – 98,7 тис. тонн (на 42,5
тис. тонн або в 1,8 раза більше).
Наявний в усіх категоріях господарств потенціал худоби і
птиці, забезпечив у 2017 році виробництво 124,4 тис. тонн
м’яса, молока – 462,9 тис. тонн, яєць – 352,8 млн. штук.
Потенціал аграрного сектору області в достатній
мірі забезпечує сировиною підприємства харчової та
переробної промисловості.
На 33 підприємствах харчової та переробної промисловості області впроваджена європейська система НАССР, у
тому числі 8 підприємств мають дозвіл на експорт продукції
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до країн ЄС та Митного Союзу.
Основними складовими інвестиційної привабливості
агропромислового комплексу регіону є родючі землі,
кваліфіковані трудові ресурси, значні потужності
переробної галузі, вигідне географічне положення для
експорту продукції.

ТОВ «Даноша» проводить будівництво комплексу будівель
та споруд сільськогосподарського призначення для
обслуговування свинокомплексу в с. Тустань Галицького
району (цеху із переробки відходів тваринництва та
рослинництва (біогазовий завод) та силоси для зберігання
зерна), ФГ «Персей Агро» Рогатинського району проводить
реконструкцію тваринницького комплексу в с. Чесники та
приміщень для зберігання зерна в с. Конюшки, ФГ «ЕкоКарпати» і ФГ «Флора Долинщини» створюються ягідні
насадження відповідно на площі 11 та 8 га.
Здійснюються заходи із залучення проектів міжнародної
технічної допомоги для розвитку сільськогосподарської

кооперації. У рамках реалізації Меморандуму про
взаєморозуміння між обласною державною адміністрацією
та канадською неурядовою організацією «SOCODEVI»
надається консультативна та технічна допомога щодо
розвитку молочарських кооперативів і сімейних ферм.
Найбільшими
агропромисловими
підприємствами
Прикарпаття, які мають значну частку у загальному обсязі
валового виробництва продукції сільського господарства,
є: ТОВ «Даноша» (здійснює діяльність у галузі свинарства,
вирощування зернових і технічних культур та сфері
відновлювальних джерел енергії), ТОВ «Росан-Агро» (у
галузі свинарства), ФГ «Поточище» та ПСП «Рідна земля»
(у галузі молочного скотарства та виробництві молочних
продуктів), ФГ «Тиблевича» і «Торо» (у галузі м’ясного
скотарства), Філія «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП»
та ТОВ «Штерн Агро» (займаються вирощуванням зернових
та технічних культур), ПП «Аронія» та «Степан Мельничук»
(здійснюють діяльність у галузі садівництва) та багато
інших.

Стратегічним і найбільш вагомим напрямком розвитку
сільського господарства області є рослинництво – зернові,
технічні, овочеві культури. У галузі тваринництва на
найближчі декілька років визначено такі напрями, як м’ясне
і молочне скотарство.
Важливим завданням в агропромисловому комплексі є
забезпечення розвитку інфраструктури на селі шляхом
створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та сімейних ферм, впровадження інвестиційних
проектів (технопарк, кластерні об’єднання) та виробництва
екологічно чистої органічної продукції, яке буде
реалізоване через Комплексну програму перспективи
агропромислового комплексу та розвитку сільських
територій Івано-Франківської області у 2016-2020 роках.
Для надання селянам послуг з обробітку землі, збирання
врожаю, заготівлі овочів, плодів, м’яса та молока в регіоні
функціонують 78 сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.
В області кожна із 80 сімейних ферм утримує 5 і більше
корів.
У регіоні реалізуються проекти щодо створення нових
і реконструкції існуючих виробничих потужностей
агропромислових підприємств.
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ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ
КОМПЛЕКС

Варто наголосити, що область має оптимальний баланс
співвідношення природних та історико-культурних
туристичних ресурсів. Площа природно-заповідного
фонду області становить майже 16%. Популярними
екотуристичними дестинаціями є національні природні
парки – «Карпатський», «Гуцульщина», «Галицький»,
«Верховинський»; регіональні ландшафтні парки –
Поляницький (пам’ятка природи «Скелі Довбуша») та
Дністровський (рекреаційна зона Дністровський каньйон),
Княждвірський тисовий заказник тощо.

Прикарпаття є одним із провідних туристичних і курортнорекреаційних регіонів України, який характеризується
значною кількістю об’єктів культурної спадщини та
природно-заповідного фонду, достатньо розвиненою
туристичною інфраструктурою та мережею транспортного
сполучення.
Рішенням обласної ради від 17.10.2014 р. № 1401-32/2014
затверджена Стратегія розвитку Івано-Франківської
області на період до 2020 року. Однією із стратегічних
цілей визначено розвиток туристично-рекреаційної сфери.
Раціональне і ефективне використання усіх ресурсів регіону
потребує довгострокових програмних заходів, зважених
управлінських рішень і продуманих практичних дій. Ці
заходи мають бути спрямовані на комплексний розвиток
туризму, забезпечення раціонального використання
туристичних ресурсів регіону, а також вирішення питань
інфраструктурного та інформаційного облаштування
туристичних об’єктів. З огляду на це, рішенням обласної
ради від 16.10.2015 р. № 1820-39/2015 затверджена
комплексна регіональна цільова програма розвитку
туризму в області на 2016-2020 роки.
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У 2017 році покращено залізничне сполучення ІваноФранківщини з іншими регіонами країни, оновлено рухомий
склад міжрегіональних та регіональних поїздів; призначено
нові потяги з Костянтинівки (до Івано-Франківська), Одеси
(до Яремче), Харкова (через Івано-Франківськ, Яремче,
Ворохту), на зимовий період 2017/2018 потяг ІваноФранківськ – Київ подовжено до Чернігова. У зв’язку з
підвищеним попитом щороку призначаються додаткові
потяги з Києва, Дніпра, збільшується періодичність
курсування поїзда Миколаїв – Івано-Франківськ.

На державному обліку перебуває 3944 об’єкти культурної
спадщини, в тому числі 107 об’єктів національного
значення. Івано-Франківщина – частина історичного
регіону Галичини, оспіваної в давньоруських писемних
пам’ятках як осідок східних слов’ян. В області є шість
міст, що згадуються в давньоруських літописах. Серед
них Галич (898 р.), Тисмениця (1143 р.), Снятин (1158 р.),
Городенка (1195 р.), Тлумач (1213 р.), Коломия (1240 р.).
Відомо, що Галич був столицею могутнього Галицького
князівства і Галицько-Волинської держави. Тут створений
Національний заповідник «Давній Галич». Такі пам’ятки, як
церква Св. Пантелеймона (XII ст.), Манявський скит (XVII ст.),
дерев’яні гуцульські й бойківські храми відомі за межами
країни. А церкви Зішестя Святого Духа у Рогатині та Різдва

Пресвятої Богородиці в селі Нижній Вербіж Коломийського
району у 2013 році включені до переліку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО.
Унікальною для України є етнографічна палітра краю. В
області поруч мешкають бойки, гуцули, ополяни і покутяни,
які зберегли відмінності в мові, одязі, культурі та побуті й
уже цим привертають увагу туристів.
За підсумками 2016 року Івано-Франківська область зайняла треті місця в Україні за загальною кількістю туристів,
яким було надано послуги, за кількістю організованих
внутрішніх туристів, які відвідали область, за кількістю
в’їзних (іноземних) туристів, друге місце в Україні за
доходом від наданих туристичних послуг. За попередніми
даними, у 2017 році Івано-Франківську область відвідало
2,4 млн. осіб (у 2016 році – 2,1 млн. осіб). Туристичний збір
становив 3,0 млн. грн., що складає 130,4 % показника 2016
року.
В області функціонують понад 500 туристичнорекреаційних закладів на 20 тис. місць, послуги розміщення
надають близько 800 садиб сільського зеленого туризму;
зареєстровано понад 200 суб’єктів туристичної діяльності,
з них 36 мають туроператорську ліцензію. Працює 6 центрів
туристичної інформації.

Усе це призводить до збільшення доступності туристичних
атракцій Івано-Франківщини як для громадян України –
мешканців інших регіонів, так і для іноземців. З огляду на
зростання внутрішніх туристичних потоків на Прикарпатті
активно відкриваються нові атракції. У 2015 відкрито паркмузей «Карпати в мініатюрі» (м. Яремче), музей гуцульської
магії (с-ще Верховина), у 2016 р. – Центр спадщини
Вигодської вузькоколійки (с-ще Вигода Долинського р-ну),
етнографічний музей старожитностей Гуцульщини (село
Криворівня Верховинського р-ну), музей сакрального
мистецтва (м. Косів), музей сироваріння і народних
промислів Гуцульщини «Хата-стая» (с-ще Верховина),
у 2017 р. – комплекс «Полонина перці» (с. Микуличин
Яремчанської міської ради), музей «Дідова Аптека» (с. Криворівня Верховинського р-ну).
Серед заходів подієвого туризму найбільшу увагу туристів
привертають Міжнародний мистецький фестиваль країн
Карпатського регіону «Карпатський простір», Міжнародний
ковальський фестиваль «Свято ковалів», Міжнародний
гуцульський фестиваль, Всеукраїнський фольклорний
фестиваль «Писанка», гуцульське народне дійство
«Полонинське літо», мистецький фестиваль «PORTO
FRANKO» тощо.
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ІНВЕСТИЦІЙНА
НЕРУХОМІСТЬ
В області створюються індустріальні (промислові) парки.
Концепцію індустріального парку «Долина» затверджено
рішенням Долинської міської ради від 31.10.2013 року.
Індустріальний парк «Долина» 3 лютого 2014 року внесено
до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

РОГАТИН
ROHATYN
М-12

Н-09

БУРШТИН
BURSHTYN

ГАЛИЧ
HALYCH

БОЛЕХІВ
BOLEKHIV

КАЛУШ
KALUSH

ДОЛИНА
DOLYNA

Р-20
Н-10

Н-10

ВИГОДА
VYHODA

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
IVAN0-FRANKIVSK

РОЖНЯТІВ
ROZHNIATIV

ТЛУМАЧ
TLUMACH

ТИСМЕНИЦЯ
TYSMENYTSIA

Р-21

Рішення про затвердження концепцій індустріальних парків
прийнято також міськими радами міст Калуша, Коломиї,
Бурштина.

Н-09

БОГОРОДЧАНИ
BOHORODCHANY

ПЕРЕГІНСЬКЕ
PEREHINSKE

ОТИНІЯ
OTYNIYA
Н-09

СОЛОТВИН
SOLOTVYN

ОБЕРТИН
OBERTYN

Н-10

ГОРОДЕНКА
HORODENKA

НАДВІРНА
NADVIRNA
Р-24

ДЕЛЯТИН
DELIATYN

КОЛОМИЯ
KOLOMYIA

ГВІЗДЕЦЬ
HVIZDETS’

ЗАБОЛОТІВ
ZABOLOTIV

ЯРЕМЧЕ
YAREMCHE

СНЯТИН
SNIATYN

Р-24

ЯБЛУНІВ
YABLUNIV

Паляниця
Palianytsia

КОСІВ
KOSIV

Яблуниця
Yablunytsia
ВОРОХТА
VOROKHTA

КУТИ
KUTY

– Greenfield

Р-24

Біля обласного центру – м. Івано-Франківська – розміщена
Хриплинська інвестиційно-промислова зона, яка добре
забезпечена інженерними мережами, необхідними для
створення нових виробництв.

Інвестиційний паспорт Івано-Франківської області розроблено за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги
«Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за
фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Зміст документу є виключною думкою авторів та не
обов’язково відображає офіційну позицію Міністерства міжнародних справ Канади.

Також, в області, для реалізації інвестиційних проектів,
підготовлено якісні пропозиції для потенційних інвесторів
по 40 земельних ділянках типу Greenfield та Brownfield та
по 14 виробничих площах.
Інформація та пропозиції для потенційних інвесторів
розміщені за посиланням: http://www.if.gov.ua/news/33320.

Р-62

ВЕРХОВИНА
VERKHOVYNA

– Brownfielf

Проект ПРОМІС спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного
управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації
врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього
бізнесу; підтримки процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та
національному рівнях.
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