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Калуська громада – лідер 

залучення інвестицій



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Калуська міська територіальна громада — громада в Україні, на територіях Калуської міської ради,

Калуського району Івано-Франківської області. Адміністративний центр — місто Калуш. Склад громади:

місто Калуш, села Боднарів, Вістова, Бабин-Зарічний, Голинь, Копанки, Кропивник, Мостище, Пійло, Довга-

Калуська, Ріпянка, Мислів, Яворівка, Студінка, Середній Бабин, Сівка-Калуська, Тужилів.

Площа територіальної громади: 26349,6 га

Населення громади – 89 тис.осіб (в т.ч. міське – 66 тис.осіб, сільське – 23 тис.осіб)

Висота над рівнем моря: 290 м



Географічне розташування

Одна з головних переваг громади — її вигідне географічне розташування, розвинена

інфраструктура інженерно-технічних мереж та комунікацій. Добре розвинута транспортна мережа

поєднує місто Калуш з Центральною Європою та Заходом через залізницю та автомобільні

дороги.

Відстані до великих міст:

- Івано-Франківськ (35 км)

- Львів (130 км)

- Ужгород (280 км)

- Київ (560 км)

В радіусі 300 км від міста 

пролягають кордони з:

- Польщею (180 км)

- Угорщиною (300 км)

- Словаччиною (300 км)

- Румунією (240 км).

Найближчі аеропорти:
- міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» (42 км)
- міжнародний аеропорт «Львів» (117 км)



Kalush

Kalush on the map of Ukaine



ІНВЕСТИЦІЇ

Калуська громада підтримує високу інвестиційну привабливість для інвесторів. Так, з 37,3

млн.дол.США в 2006 році прямі іноземні інвестиції (станом на 01.01.2020 р.) зросли до 243,9

млн.дол. США, що складає 33,7% загальнообласного показника. За обсягом прямих інвестицій у

розрахунку на одну особу населення (3673,3 дол. США) місто посіло 1 місце серед міст обласного

значення та районів області.
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м.Калуш по Україні Івано-Франківська область

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одного жителя 
станом на 01.01.2020 року (дол. США).



ІНВЕСТИЦІЇ 
Калуш у 2018 році увійшов у 25 кращих міст України з високим рівнем прозорості інвестиційної

сфери, згідно досліджень Українського представництва міжнародної антикорупційної мережі

Transparency International в рамках програми Transparent cities, випередивши такі обласні центри як

Луцьк, Дніпро, Кропивницький, Чернігів, Хмельницький, Херсон, Черкаси, та 78 інших міст України.



Для забезпечення інформування потенційних інвесторів та для презентації інвестиційного

потенціалу громади функціонує інвестиційний Web-портал - http://investkalush.if.ua, на

якому розміщена вся наявна інформація по вільних земельних, виробничих,

комунальних об’єктах придатних для інвестування та інвестиційними пропозиціями.
У 2019 році проведено інвестиційний форум «Калуш- інвест 2019».

ІНВЕСТИЦІЇ 



Міжнародна співпраця
Співпраця з міжнародними організаціями 

За підтримки USAID розроблено Стратегічний план економічного розвитку міста Калуша 

в межах проекту ЕРУМ (Економічний розвиток українських міст); 

 

За підтримки USAID відкритий дозвільний центр – єдиний офіс з видачі документів 

дозвільного характеру (проект BIZPRO); 

 

Спільно з Шведським агенством з питань міжнародної співпраці SIDA організовано 

відкриття колл-центру та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

місцевому самоврядуванні; 

 

Налагоджена тісна багаторічна співпраця з волонтерами Корпусу Миру США в Україні; 

 

Перемога у проекті «Культура у віддзеркаленні – реставрація Будинку Культури в Сеїні 

(Румунія) та концертного Залу в м.Калуш (Україна) у мультикультурні центри» на суму 934,8 

тис.євро; 

 

 В рамках співпраці з Світовим банком – проведено реконструкцію об’єктів водопоста-

чання з впровадженням енергозберігаючих технологій на суму 9,6 млн.дол.США;  

 

 В рамках проекту «U-LEAD з Європою» - фази впровадження «Напряму з покращення 

надання адміністративних послуг для населення» проведено модернізацію центру 

надання адміністративних послуг Калуської міської територіальної громади, співфінан-

сування для реалізації якого забезпечувалося Європейським Союзом; 

 

Виграно конкурс «Енергоефективність у громадах II» та отримало грант 

«Енергетичний аудит та розробка енергетичних сертифікатів для громадських 

будівель» для реалізації «Механізму підтримки послуг з підвищення 

енергоефективності в громадських будівлях», що діє за дорученням Уряду Німеччини та Міжнародної 

громадської організації "Центр Сприяння Житловим та Муніципальним Реформам" (МГО ЦСЖМР). 



Промисловість

Калуська громада - це одна з великих промислових і культурних центрів Західної України, яка володіє

різноплановим виробництвом, обсяги реалізації якого постійно зростають. Тут зареєстровано декілька

десятків підприємств з іноземним капіталом, які успішно займаються широким спектром господарської

діяльності. Провідною галуззю в економіці залишається хімічна промисловість, продукція якої

користується значним попитом. У 2020 році промисловими підприємствами реалізовано продукції

(товарів, послуг) на 14801,9 млн. грн. На одну особу населення обсяг реалізованої промислової продукції

становив 223,3 тис. грн. і серед міст і районів області займає 2 місце.
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Зовнішньоекономічна діяльність

Калуська територіальна громада займає першість щодо показників зовнішньоекономічної діяльності

серед міст, районів, області та є лідером у даній галузі. Обсяг експорту товарів суб’єктами

зовнішньоекономічної діяльності міста за 2020 рік склав 316,0 млн. дол. США, імпорту – 249,8 млн. дол.

США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 66,1 млн. дол. США. Коефіцієнт

покриття експортом імпорту склав 1,26. Питома вага міста в загальнообласних обсягах експорту товарів

склала майже 41,7%, імпорту – 38,9%. Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу станом на

31.12.2020 року склав 4789,0 дол. США. Партнерами в зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти із

63 країн світу.

Найбільше суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності експортували товарів з міста до

Туреччини (15,1 % обсягів експорту міста), Словаччини (13,7%), Індії (11,4%), Польщі (11,1 %), Італії

(4,8%), Білорусі (4,7%), Швеція (4,1%), Чехії (4,0%), Китаю (3,7%). За межі країни переважно

відвантажували полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукцію хімічної і пов’язаних з

нею галузей промисловості, деревину і вироби з деревини.
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Агропромисловий комплекс

Сільське господарство Калуської територіальної громади спеціалізується на вирощуванні

зернових (ячмінь, пшениця, гречка) та бобових культур (соя), насіння олійних культур, ріпаку, ягідних

культур, розведенні свиней, великої рогатої худоби молочних порід.

Найбільшим і найуспішнішим агропромисловим підприємством є ТзОВ “ҐУДВЕЛЛІ

УКРАЇНА” (Данія), яке здійснює діяльність у галузі свинарства, вирощує зернові і технічні культури,

займається розведенням великої рогатої худоби молочних порід. З 2013 року почав працювати завод

по виробництву біогазу, потужністю 1 МВт, на якому органічні відходи використовуються як сировина

для виробництва електрики та тепла.
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Навчальні заклади 

У Калуській громаді функціонує ряд вищих навчальних закладів та
їх філій, науково-дослідний інститут, професійно-технічне училище, 16 шкіл та
одна з кращих на Україні гімназій.

Вище професійне училище № 7 готує наступних спеціалістів:
муляр, штукатур, тесляр, столяр, будівельний, слюсар-сантехнік, слюсар-
вентиляційник, електрозварник, машиніст екскаватора, слюсар-монтажник з
монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій, електромонтажник з освітлення в
силових мережах
Державний вищий навчальний заклад «Калуський
політехнічний коледж»   
У структурі навчального закладу є три відділення:
— економіко-технологічне;
— електрично-механічне;
— автоматизації та комп’ютеризованих систем.

-Калуський коледж економіки,права та інформаційних технологій Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу
готує спеціалістів обслуговування комп’ютерних систем та мереж, юристів.

Калуський навчально-консультаційний центр Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника
- «Облік і аудит», кваліфікація – економіст-бухгалтер.



МИТНИЙ ПОСТ “КАЛУШ” 

У промисловій зоні міста розташований митний пост, який проводить 

здійснення митного контролю та митного оформлення товарів

юридичних та фізичних осіб, безпосередньо у м. Калуш.



Медицина 

У Калуській громаді є ряд закладів медицини. Калуська центральна районна лікарня

забезпечує лікування пацієнтів у 18 відділеннях . Надання висококваліфікованої медичної допомоги

забезпечують 211 лікарів. Окремі спеціалізовані відділення, такі як: нейрохірургічне, урологічне,

відділення малоінвазивної та пластичної хірургії, нефрології та гемодіалізу мають міжрегіональне

значення.

Також, діє КНП "Калуська міська лікарня", ряд поліклінік (міська, дерматологічна,

стоматологічна, станція швидкої невідкладної медичної допомоги), амбулаторії та інші медичні

заклади.



Готельно-ресторанні 
комплекси

"КАСАБЛАНКА" - це
сучасний комфортабельний
відпочинковий комплекс 
розташований в затишній
частині міста Калуш.
http://www.casablanka-
hotel.com.ua/

«МАЙДАН» - зручний та 
затишний готель, 
розташований недалеко від
центру міста, поряд з
приватними будинками та 
парком відпочинку, 
пропонує комфортабельні
номери з усіма
зручностями. Готель налічує
12 номерів та може
прийняти до 16 гостей.
В готелі є номери класу
1-“Сімейний”, 
12-“Стандарт” 
та кафе, рестаран, 
продуктовий магазин, 
сауна, басей 4х6. 
WI-FI.

«ЧОРНОГОРА» - сучасні 
номери зі всією 
комунікаційною технікою, 
доступ до Інтернету, 
сучасна сантехніка та всі 
необхідні банні 
приналежності у ванних 
кімнатах та багато інших 
сервісних послуг. 
www.chornogora.virtual.ua

“Green Park” - поєднує у собі 
всі складові для якісного 
відпочинку після 
напруженого дня: комфортні 
номери та відмінний сервіс. У 
ресторані ви зможете 
скуштувати смачні страви 
української та європейської 
кухонь.  
https://green-park.hotels-of-
ukraine.com

http://www.casablanka-hotel.com.ua/
http://www.chornogora.virtual.ua/


Заклади харчування

У Калуській громаді функціонує 103 заклади ресторанного господарства



Заклади відпочинку та розваг



Заклади відпочинку та розваг

У Калуській громаді  працюють два палаци культури “Юність” і “Мінерал”, 
музична школа та  школа мистецтв 



Заклади відпочинку та 
розваг

ФЕСТИВАЛІ
Ландшафтний заказник місцевого

значення «Ріка Лімниця»



Географічне 
розташування

35 км60 км

Більше інформації :    https://www.kalush-travel.com



Вільна земельна ділянка на території 
потенційного індустріального парку площею 18 ГА 

• Назва земельної ділянки    Ділянка на території потенційного індустріального парку 

• (оренда земельної ділянки 1м2 – 16,2 грн. в рік, 1 га – 162000 грн. в рік ;

• Викуп земельної ділянки – орієнтовно від 65 до 85 грн. за м2; 650000 – 850000 грн. за 1 га.

(Точна вартість залежить від експертної оцінки)

• Ділянка межує із земельною ділянкою якій присвоєно кадастровий номер 2610400000:03:001:0039

• Орієнтовні терміни відведення земельної ділянки, в тому числі проведення аукціону - 3 місяці.

• Площа, га     - 18 

• Власник         - Калуська міська рада  

• Електропостачання :

• Поруч із земельною ділянкою на відстані 450 метрів знаходиться підстанція (джерело –ПГВ-11 2х 32 МВт, яка належить ТОВ «Магнієвий зовод» від якої є
можливість підвести електропостачання необхідної потужності (понад 3МВт).

• Окрім того по краю ділянки пролягає лінія електропередач напругою 110 кВ від якої також є можливість розглядати підведення електропостачання
необхідної потужності, при цьому необхідно спорудити власну підстанцію.  

• Газопостачання:

• Зі східної сторони вздовж дороги (безпосередньо на території земельної ділянки)  пролягає газопровід середнього тиску (діаметром 159 мм та 2,5 кгс /см2). 
Тиск може може бути збільшений .  Таким чином   є можливість приєднатись і отримати необхідні промислові обсяги газу. Для цього необхідно спорудити
власний ГРП  (газорозподільний пункт). 

• Розпорядником джерела газу та газопроводу є Калуське управління по експлуатації газового господарства.  

• Водопостачання:

• На відстані 600  метрів від земельної ділянки  знаходиться цех водопостачання та каналізації ТОВ «Карпатнафтохім»  від якого можна провести  водопроводи 
технічної та питної води  необхідних промислових об’ємів за погодженням з ТОВ “Карпатнафтохім”.   

• Водовідведення:

• На відстані 600 метрів від земельної ділянки знаходиться цех водопостачання та каналізації на території якого пролягає каналізаційна мережа ТОВ 
«Карпатнафтохім», що дозволить забеспечити водовідведення (каналізацію) майбутнього підприємства у необхідних кількостях.

• Відстань до автодороги з твердим покриттям, км

• Зі східної сторони ділянки (на відстані 4 метри) прилягає автомобільна дорога промислової зони з твердим покриттям, яка сполучає ділянку з прилеглими
до Калуша населеними пунктами. З південної сторони ділянки (на відстані 3 метри) пролягає автомобільна дорога місцевого значення, яка також сполучає
промислову зону з містом. 

• Ділянка розташована  на   відстані 39 км від обласного центру - м. Івано-Франківськ.



Вільна земельна ділянка на території 
потенційного індустріального парку площею 18 ГА 



Вільна земельна ділянка поруч
з ТзОВ «Калушський трубний завод»

• Назва земельної ділянки

• Ділянка поруч з ТзОВ «Калушський трубний завод»

• (оренда земельної ділянки 1м2 – 16,2 грн. в рік, 1 га – 162000 грн. в рік ;

• Викуп земельної ділянки – орієнтовно від 65 до 85 грн. за м2;

• 650000 – 850000 грн. за 1 га.(точна вартість залежить від експертної оцінки)

• Ділянка межує із земельною ділянкою якій присвоєно кадастровий номер 2610400000:46:001:0084

• Орієнтовні терміни відведення земельної ділянки, в тому числі проведення аукціону - 3 місяці.

Площа, га  15

• Власник   - Калуська міська рада 

• Електропостачання :

• На відстані приблизно 2 км знаходиться підстанція ЦРП (центральний розподільчий пункт),  що належить ТОВ «Універсальна енергетична компанія»    
неподалік управління ТОВ «Карпатнафтохім» від якої є можливість підвести електропостачання по наявних естакадах ТОВ «Карпатнафтохім» необхідної
потужності. 

Газопостачання:

• З північної сторони ділянки пролягає газопровід високого тиску (діаметром 273мм.)  Долинського ЛВ УМГ до якого є можливість приєднатись і отримати
необхідні промислові обсяги газу. Для цього необхідно спорудити власний ГРП     (газорозподільний пункт) та забезпечити прокладення газопроводу 
протяжністю 1,2  км.  

• Розпорядником джерела газу є Калуське управління по експлуатації газового господарства. 

• Водопостачання :

• На відстані 10 метрів від земельної ділянки знаходиться водопровід питної води діаметром 100 мм ТзОВ «Калушський трубний завод»  де є можливість 
отримати водопостачання  у  необхідній кількості. 

•

• Водовідведення: 

• На відстані  50 метрів від  земельної ділянки знаходиться каналізація (труба діаметром 160 мм) ТзОВ «Калушський трубний завод» до якої є можливість 
під’єднатись. Каналізаційні стоки  попадають на очисні споруди  ТОВ «Карпатнафтохім». 

• Відстань до автодороги з твердим покриттям, км

• Зі східної сторони до земельної ділянки (на відстані 2 метрів) прилягає автомобільна дорога з твердим покриттям, яка сполучає ділянку з автошляхами 
промислової зони міста та  населеними пунктами Калуського району. 

• Відстань до обласного центру, км

• Ділянка розташована  на , на відстані 43 км від обласного центру - м. Івано-Франківськ.



Ділянка площею 15 ГА поруч з ТзОВ

«Калуський трубний завод»



Вільна земельна ділянка 
поруч з ТОВ «Техмаш»

• Назва земельної ділянки     Ділянка поруч з ТОВ «Техмаш»

• (оренда земельної ділянки 1м2 – 16,2 грн. в рік, 1 га – 162000 грн. в рік ;

• Викуп земельної ділянки – орієнтовно від 65 до 85 грн. за м2;

650000 – 850000 грн. за 1 га. Точна вартість залежить від експертної оцінки) 

• Ділянка межує із земельною ділянкою якій присвоєно

кадастровий номер 2610400000:02:001:0025

• Орієнтовні терміни відведення земельної ділянки,

в тому числі проведення аукціону  - 3 місяці.

• Площа, га   17,6 ГА

• Власник Калуська міська рада 

Електропостачання:

• На відстані 450 метрів знаходиться підстанція ЦРП (центральний розподільчий пункт) (6 кВ,  що належить ТОВ «Універсальна енергетична компаніїя» 
http://unipowercompany.com/ поблизу управління ТОВ «Карпатнафтохім» від якої є можливість підвести електропостачання необхідної потужності.  При 
цьому для отримання напруги 380 Вт необхідно спорудити власну електропідстанцію.

Газопостачання:

• Зі північної сторони ділянки на відстані 450 м. пролягає газопровід високого тиску (діаметром 273мм.) Долинського ЛВ УМГ до якого є можливість
приєднатись і отримати необхідні промислові обсяги газу. Для цього необхідно спорудити ГРП     (газорозподільний пункт) та прокласти газопровід до 
ділянки. 

• Водопостачання:

• Неподалік земельної ділянки на відстані 150 метрів знаходиться  управління  ТОВ «Карпатнафтохім» поруч з яким знаходяться мережі водопостачання до 
яких  є  можливість  приєднатись та отримати воду у  необхідній кількості.

• Водовідведення:

• Неподалік земельної ділянки на відстані 200 метрів знаходиться ТОВ «Карпатнафтохім»  де є можливість під’єднатись до мереж водовідведення у  
необхідній кількості. Звідти стоки попадають на очисні споруди  ТОВ «Карпатнафтохім».

• Відстань до автодороги з твердим покриттям, км

• Зі східної та північної сторони до ділянки (на відстані 3 метрів) прилягає автомобільна дорога з твердим покриттям, яка сполучає ділянку з автошляхами 
промислової зони міста та  населеними пунктами Калуського району. 

• Відстань до обласного центру, км

• Ділянка розташована  на , відстані 44 км від обласного центру - м. Івано-Франківськ.

http://unipowercompany.com/


Вільна земельна ділянка 
поруч з ТОВ «Техмаш»



Location of Available Industrial Sites



ІНВЕСТИЦІЇ 
Більше інформації про інвестиційні можливості Калуської громади можна отримати на спеціалізованому Інтернет -

порталі http://investkalush.if.ua

Зокрема: вільні земельні ділянки, будівлі придатні для інвестування, інвестиційні об'єкти, об'єкти комунального

майна міста, інтерактивна карта об’єктів інвестування, актуальна інформація для суб’єктів господарювання міста:

виставки, конференції, форуми, ділові пропозиції іноземних фірм щодо співпраці, тощо.

Висвітлення інвестиційного потенціалу   Калуської  громади

http://investkalush.if.ua/


Управління економічного розвитку 

міста Калуської міської ради

вул. Шевченка, 6

м. Калуш

Івано-Франківська обл. Україна, 

Поштовий індекс77300

Тел.факс. +38 (03472) 6-04-32

E-mail.: invest_kalush@ukr.net

https://kalushcity.gov.ua


