


2

Калуш   місто обласного підпорядкування   
Площа території  6453,5  Га
Друге за численністю місто Івано-Франківщини з  населенням   66,4 тис. осіб.   
Калуш є  центром Калуського району.
Перша письмова згадка про Калуш датована 27 травнем 1437 року. 
Назва міста імовірно походить від слова “калюші” - природних сольових джерел, з яких 
в давнину добували сіль.

Місто розташоване у передгір’ї Карпат, на березі найчистішої річки Європи - Лімниці. На відстані 
150-300 км від міста пролягають кордони чотирьох держав - Польщі, Словаччини, Угорщини та 
Румунії, що дає легкий доступ до залізничних та автомобільних, повітряних шляхів Європи. Калуш  
є привабливим логістичним центром південно-західного регіону України, беручи до уваги його 
розгалужену автомобільну, залізничну інфраструктуру.

Надра Калущини багаті на калійні руди, газ, торф, глини, суглинки, гіпс, пісок.
Калусько-Голинське родовище калійно-магнієвих солей (498 млн.т.) є великою сировинною 
базою для започаткування нових інвестиційних проектів, зокрема, - виробництва калійних 
добрив, магнію.

Загальна інформація про місто

Зручне географічне роЗташування

наявність природних ресурсів 
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Калуш характеризується наявністю достатньої 
кількості кваліфікованої робочої сили та високим 
освітнім рівнем населення. 

населення та 
Кадровий потенціал

доступність освіти

•	 Державний вищий навчальний заклад «Калуський політехнічний коледж»   

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

•	 Вище професійне училище № 7  

івано-франківськ (30 км)
•	 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
•	 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
львів (120 км)
•	 Національний університет «Львівська політехніка»
•	 Львівський національний університет імені Івана Франка
•	 Український Католицький Університет
тернопіль  (145 км) 
•	 Тернопільський національний економічний університет
•	 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

навчальні ЗаКлади Калуша:

вуЗи регіону:

У місті Калуші функціонує ряд вищих навчальних закладів та їх філій, науково-дослідний інститут,  
професійно-технічне училище, загальноосвітні середні школи, в яких навчається 7 343 дітей, одна з кращих 
в Україні  гімназія. Всього у вищих навчальних закладах міста І–ІІ рівнів акредитації навчається 1794 студенти. 
Тому Калуш є містом з високим рівнем технічної освіти з цілими сімейними династіями хіміко-технічних 
спеціальностей.



4

       Промисловий комплекс міста охоплює 38 великих і середніх промислових підприємств та  482 малих.  
Його основу складають підприємства з виробництва різноманітної продукції: хімічної, поліграфічної, 
мінеральної, виробництва гумових, пластмасових інших неметалевих виробів, виробництва 
електроенергії, а також легкої та харчової промисловості. 

Калуш – лідер за обсягами реалізованої продукції на івано-франківщині. За 2018 рік  
промисловими підприємствами реалізовано продукції (товарів, послуг) на 19 млрд.  грн., 
що в 2 рази більше, ніж у 2017 році.  

темпи росту обсягів реалізації продукції найбільших промислових підприємств
 міста Калуша у 2018 р. у порівнянні до 2017 р.       

промисловість 
та інженерно-технічна інфраструКтура

підприємства види продукції темпи 
росту ,  %

всього промисловість міста Калуша 200

ТзОВ «Карпатнафтохім» етилен,  поліетилен, пропілен, бензол 260

ТзОВ «З Бетони» залізобетонні вироби 240

ТзОВ «Завод ДК Орісіл» орісіл 190

ТзОВ «КарпатСмоли» карбамідні смоли 140

ТзОВ «Віва Декор»          шпалери 135

ТзОВ «Калуський комбінат хлібопродуктів» борошно, крупи, висівки та відходи 125

ДП «Дослідно-експериментальний завод ІХП НАНУ» аеросил 120

ТзОВ «Орісіл-Фарм» фармацевтичні препарати 120

ТзОВ «Калушський трубний завод» поліетиленові труби 118

ТзОВ «Миро-Марк» меблі під замовлення 117

ДП «КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» електроенергія, теплоенергія 115

ПП «Механік» продукція для нафтогазової промисловості 112

ПАТ «Завод будівельних машин» крани козлові, металоконструкції 105

ТзОВ «Таркетт Вінісін» лінолеум, ламелла 102

ПАТ «Сегежа Оріана Україна» мішки паперові 102

ТОВ «Полікем» пластифікатори, полімери вінілацетату 100
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    Завдяки вдалій інвестиційній політиці, місто надалі є привабливим для іноземних інвесторів.   
Так з 37,3 млн. дол. США в 2006 році прямі іноземні інвестиції (станом на 1.01.2019р.) зросли до 
254,3 млн. дол. США. Це складає  28,4% загальнообласного показника.

Калуш - лідер Залучення іноЗемних 
інвестицій у регіоні
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підприЄмництво

У місті налічується понад 20 банківських і фінансово–кредитних установ, які дають можливість 
представникам ділових кіл користуватися всіма видами банківських послуг.

Кількість  підприємств 2015 2016 2017 2018

Великі підприємства 1 1 1 1

Середні підприємства 33 33 38 37

Малі підприємства 482 428 461 482

в тому числі мікропідприємства 417 367 401 421

усього підприємств 516 462 500 520

динаміка зміни кількості  юридичних осіб 
у 2015-2018 роках 

Для сприяння розвитку малого та середнього бізнесу у місті діє рада підприємців при виконавчому 
комітеті Калуської міської ради, ТзОВ «Калуський бізнес-центр» та ряд громадських організацій: 
«Центр сприяння економічному розвитку Калущини», «Інвест», «Ліга ділових жінок», «Спілка 
малого та середнього бізнесу «Альтернатива».
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проЗорість
інвестиційного Клімату

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 зі Шведським агентством 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 при управлінні економічного розвитку міста Калуської міської ради; 

•	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 
водопостачання  з впровадженням енергозберігаючих технологій на суму  
9,6 млн. доларів США ;

Завдяки промисловості Калуша, Івано-Франківська область зайняла другу позицію в Україні щодо 
привабливості інвестиційного клімату за підсумками рейтингу REGIONAL DOING_BUSINESS-2018

За дослідженням Українського представництва міжнародної 
антикорупційної мережі Transparency International в рамках 
програми Transparent cities місто Калуш у даному рейтингу 
зайняло 22 місце і випередило такі обласні центри як Луцьк, 
Дніпро, Кропивницький, Чернігів, Хмельницький, Херсон, 
Черкаси.
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доходи, тис. грн 2014 2015 2016 2017 2018

Податкові надходження 114 687,3 152 521,9 214 454,1 300 535,6 366 308,8 

Неподаткові надходження 1 236,3 5 962,5 6 325,1 7 687 11 745

Доходи загального фонду (без 
врахування трансфертів)

115 924,2 158 488,4 220 791,3 308 230,3 378 083,6

Власні надходження 
бюджетних установ

7 208,6 9 109,0 11 555,0 16 837,6 21 795,1

Доходи від операцій з  
капіталом

5 172,6 8 906,7 8 504,9 6 232,2 9 194,4

Цільові фонди 226,2 523,7 840,6 1 509,5 50,1

Доходи спеціального фонду 
(без врахування трансфертів)

26 417,8 18 536 25 050,8 33 728,8 43 629,8

Всього доходів без урахування 
трансфертів 

142 342 177 024,4 245 842,1 341 959,1 421 713,4

Трансферти 239 664 281 109,7 301 785 371 493,8 338 133,9

Всього доходів 382 006 458 134,1 547 627,1 713 452,9 759 847,3

В т.ч. від діяльності малого і 
середнього бізнесу 83428,3 109841,6 156406,7 179609,06 214559,7

Всього видатків 388 426,5 461 853,8 533 892,0 693 305,3 765 551,8

 У Калуші  є ряд закладів медицини: Калуська  центральна районна лікарня забезпечує лікування 
пацієнтів у 11 відділеннях. Надання висококваліфікованої медичної допомоги забезпечують 234 лікарів.
 Окремі спеціалізовані відділення, такі як: нейрохірургічне, урологічне,  відділення малоінвазивної 
та пластичної хірургії, нефрології та гемодіалізу мають міжрегіональне значення.
 Також, у місті діють ряд поліклінік: міська, дерматологічна, стоматологічна, станція швидкої 
невідкладної медичної допомоги та інші медичні заклади.

БЮджет

ЗаКлади охорони Здоров’я

Аналіз міського бюджету з 2014 по 2018 рік показує стабільну тенденцію росту до 
фінансової стійкості та самостійності.
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В Калуші впроваджена та успішно діє міська програма з 
безоплатного медикаментозного забезпечення жителів міста  в 
медичних закладах.
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інфраструКтура для  доЗвілля та спорту,
ЗаКлади Культури

У місті щорічно проводяться  ряд  фестивалів:    
•	 гастрономічний фестиваль «БІГУС »
•	 фольклорно-етнографічний фестиваль «СПІВОЧИЙ ГАЙ»
•	 гастрономічний «ВАРЕНИК – ФЕСТ» 

Калуш має достатньо розвинену інфранструктуру розважальних, 
культурних та спортивних закладів для задоволення потреб жителів.

У місті функціонують: 
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Влада міста сприяє залученню інвестицій в економіку Калуша. Рішенням Калуської міської ради 
затверджено концепції індустріального  парку площею 18 Га та парку «Оріана» площею 47 Га у 
промисловій зоні міста. 

З детальнішою інформацією про інвестиційний потенціал міста, його вільними земельними, 
виробничими, комунальними об’єктами придатними для інвестування, інвестиційними пропозиціями 
можна ознайомитись на інвестиційному Web-порталі м. Калуша - http://investkalush.if.ua

у промисловій зоні міста також розташовані:

переваги для інвестування в Калуші

співпраця місцевої влади та БіЗнесу
 Високі соціально-економічні здобутки Калуш отримав завдяки 
наполегливій праці калушан, їхньому бажанню постійно розвивати своє 
місто. Калуська міська рада у свою чергу готова і надалі співпрацювати 
з зацікавленими інвесторами, максимально сприяти реалізації нових 
інвестиційних ініціатив та бізнес-ідей. 
 Всі хто матиме можливість детальніше познайомиться з нашим 
містом, отримає багато незабутніх вражень від затишних вулиць та площ, 
сучасних великих виробництв, від широкого спектру послуг малого й 
середнього бізнесу, від оновлених закладів спорту, освіти, культури, 
медицини, від пам’яток архітектури та новобудов. А головне – від калушан, 
які завжди привітно та гостинно запрошують усіх відвідати місто Калуш.

      Міський голова       Андрій Найда

Окрім великої промислової зони, місто має ряд привабливих вільних земельних, виробничих площ у 
інших районах міста, перспективних для інвестицій в харчову, текстильну, переробну, та інші  сфери 
виробництва.    



Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради
77300, Україна, Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул.Шевченка,6

Тел./факс +38(03472) 6-04-32
Тел. +38 (03472) 6-52-25

Електронна адреса: invest_kalush@ukr.net
Офіційна веб-сторінка міста:  http://kalushcity.if.ua

Інвестиційний Web-портал  м.Калуша - http://investkalush.if.ua


