Інвестиційний проект/пропозиція №1
Інформація про інвестиційний проект
Повна назва інвестиційного проекту «Виробництво калійних добрив на базі родовища калійних
(з вказаним місцем реалізації)
руд «Пійло»
Передумови, які сприяють
Велика кількість розсолів (50 млн.куб.м.) з високою
впровадженню проекту
концентрацією (100 – 400 гр/л).
Наявність оптимальної технології переробки розсолів та
наявність ринків збуту готової продукції
Результати, яких планується досягти Вирішення екологічних питань міста Калуш та району,
в результаті впровадження проекту
створення нових робочих місць, насичення ринку
конкурентною продукцією
Курс гривні до дол. США на дату
27,449
підготовки інформації
Повна вартість проекту
1,0
(млрд.дол. США)
Обсяг внеску інвестора
1,0
(тис.дол. США)
Необхідний вид внеску інвестора
Грошові кошти (дол.США)
(виберіть необхідне)
Внесок ініціатора проекту
(виберіть необхідне та зазначте
вартість або фізичний обсяг)
Стадія проекту
(виберіть необхідне)

Земельна ділянка (7,0 га)

Спосіб (форма) залучення
інвестицій
(виберіть необхідне)
Опишіть процес співпраці з
інвестором (зокрема, щодо
гарантій виконання зобов’язань )
Очікуваний термін окупності
проекту
Чи необхідно звертатись до органу
місцевого самоврядування для
набуття права на земельну ділянку
Якщо необхідно, на якій стадії
процес виділення ділянки
Можливі ризики проекту

Створення спільного підприємства з інвестором

Підготовлено техніко-економічне обґрунтування

10 років
Так

Нестабільна суспільно-політична ситуація в державі;
коливання курсу валют, відсутність коштів, зміна вартості
капіталу і рівня інфляції.

Інша суттєва інформація про проект
Проектом передбачається будівництво нового сучасного
виробництва безхлорних калійних добрив. Проектна
потужність – 130 тис. тонн в рік. Термін будівництва – 2
роки. Орієнтовна кількість створених робочих місць - 2300
Інформація про суб’єкта господарської діяльності - ініціатора проекту
Повна офіційна назва, код
Калуська районна державна адміністрація
ЄДРПОУ
20551682
Місце знаходження, адреса
місто Калуш, вулиця Шевченка, 6
Форма власності
Державна
Основні види діяльності
Державне управління
Адреса веб-сайту
www.rda.if.ua
Інформація для контактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи
Посада
Номер телефону:
-службовий
-мобільний
Е-mail
Факс
Мова спілкування
Дата підготовки інформації
(місяць, рік)

Ігор Баран
Начальник відділу з питань інвестиційної діяльності та
розвитку інфраструктури управління економіки і торгівлі
райдержадміністрації
+3803472 6 06 30
kalushinvest@kalushrda.gov.ua

+3803472 6 00 23
Українська
серпень 2018 р.

Інвестиційний проект/пропозиція №2
Інформація про інвестиційний проект
Повна назва інвестиційного проекту «Організація та впровадження системи збору, сортування та
(з вказаним місцем реалізації)
утилізації ТПВ у Калуському районі»
Передумови, які сприяють
Актуальність проекту зумовлена тим, що за останні роки в
впровадженню проекту
селах району спостерігається стійка тенденція зростання
кількості відходів, зокрема визначається ріст об’ємів
пластикових пакувальних виробів. Щорічно утворюються
близько 35 – 40 тис. тонн сміття.
Відсутність полігону ТПВ.
Наявність комунальних підприємств (2 шт), що здійснюють
збирання та перевезення ТПВ.
Результати, яких планується досягти Забезпечення екологічної та санітарної безпеки.
в результаті впровадження проекту
Створення робочих місць
Поліпшиться інвестиційна привабливость району.
Курс гривні до дол. США на дату
27,449
підготовки інформації
Повна вартість проекту
2500,0
(тис.дол. США)
Обсяг внеску інвестора
2500,0
(тис.дол. США)
Необхідний вид внеску інвестора
Грошові кошти (дол.США),
(виберіть необхідне)
сміттєсортувальна лінія, сміттєпереробний завод
спец транспорт,
спецконтейнера.
Внесок ініціатора проекту
Земельна ділянка – 1 га
(виберіть необхідне та зазначте
вартість або фізичний обсяг)
Стадія проекту
Ідея проекту
(виберіть необхідне)
Спосіб (форма) залучення
інвестицій
(виберіть необхідне)
Опишіть процес співпраці з
інвестором (зокрема, щодо
гарантій виконання зобов’язань )
Очікуваний термін окупності
проекту
Чи необхідно звертатись до органу
місцевого самоврядування для
набуття права на земельну ділянку
Якщо необхідно, на якій стадії
процес виділення ділянки
Можливі ризики проекту
Інша суттєва інформація про проект

Створення спільного підприємства з інвестором

10 років
Так

Нестабільна суспільно-політична ситуація в державі;
коливання курсу валют, відсутність коштів, зміна вартості
капіталу і рівня інфляції.
Основна мета, є створення екологічно безпечної та
економічно ефективної комплексної системи поводження з
відходами в районі. Перехід на європейську систему збору
та переробки ТПВ
Основні цілі:
 Надання якісних послуг збирання побутових відходів

для всього населення Калуського району за
доступною ціною;
 Максимальна вторинна переробка та інші форми
відновлення ресурсів, і в результаті – досягнення
значного зменшення відходів, що видаляються на
полігони;
 Зменшення ризиків для навколишнього середовища та
здоров’я населення через існуючі стихійні
сміттєзвалища;
 Уникнення несанкціонованого викидання відходів та
зменшення забруднення відходами річок та ґрунтів;
 Збільшення інвестиційної привабливості району в
результаті покращення заходів поводження з
відходами;
Інформація про суб’єкта господарської діяльності - ініціатора проекту
Повна офіційна назва, код
Калуська районна державна адміністрація
ЄДРПОУ
20551682
Місце знаходження, адреса
місто Калуш, вулиця Шевченка, 6
Форма власності
Державна
Основні види діяльності
Державне управління
Адреса веб-сайту
www.rda.if.ua
Інформація для контактів по проекту
Ім’я, прізвище контактної особи
Ігор Баран
Посада
Начальник відділу з питань інвестиційної діяльності та
розвитку інфраструктури управління економіки і торгівлі
райдержадміністрації
Номер телефону:
-службовий
+3803472 6 06 30
-мобільний
kalushinvest@kalushrda.gov.ua
Е-mail
Факс
+3803472 6 00 23
Мова спілкування
Українська
Дата підготовки інформації
серпень 2018 р.
(місяць, рік)

Інвестиційний проект/пропозиція №3
Інформація про інвестиційний проект
Повна назва інвестиційного проекту «Відродження льонарства в Калуському районі з
(з вказаним місцем реалізації)
використанням інноваційних безвідходних технологій»
Передумови, які сприяють
Зростання попиту у світі на натуральні волокна. Сьогодні
впровадженню проекту
тільки машинобудування Західної Європи щорічно
потребує 120 тисяч тонн волокна, а там виготовляють лише
4 тисячі тонн (3,5% потреб ринку).
Сприятливі умови для вирощування льону.
Раніше в районі працювали селянські господарства, які
вирощували цю культуру і переробляли на місцевому заводі.
Наявність земель сільськогосподарського призначення які не
використовуються чи використовуються частково.
Результати, яких планується досягти Будівництво льонопереробного заводу.
в результаті впровадження проекту
Створення робочих місць.
Насичення ринку конкурентною продукцією.
Збільшення експорту.
Поліпшення інвестиційної привабливості району.
Курс гривні до дол. США на дату
27,449
підготовки інформації
Повна вартість проекту
10000,0
(тис.дол. США)
Обсяг внеску інвестора
10000,0
(тис.дол. США)
Необхідний вид внеску інвестора
Грошові кошти (дол.США),
(виберіть необхідне)
Агротехніка,
Обладнання для заводу (5000,0 тис. дол. США).
Внесок ініціатора проекту
Земельна ділянка – 2 га (під завод)
(виберіть необхідне та зазначте
вартість або фізичний обсяг)
Стадія проекту
Ідея проекту
(виберіть необхідне)
Спосіб (форма) залучення
інвестицій
(виберіть необхідне)
Опишіть процес співпраці з
інвестором (зокрема, щодо
гарантій виконання зобов’язань )
Очікуваний термін окупності
проекту
Чи необхідно звертатись до органу
місцевого самоврядування для
набуття права на земельну ділянку
Якщо необхідно, на якій стадії
процес виділення ділянки
Можливі ризики проекту
Інша суттєва інформація про проект

Створення спільного підприємства з інвестором

7 років
Так

Нестабільна суспільно-політична ситуація в державі;
коливання курсу валют, відсутність коштів, зміна вартості
капіталу і рівня інфляції.
Завод буде виготовляти льоноволокно тільки для потреб
важкої промисловості. Цей напрямок в перспективі буде
тільки розвиватися, адже льоноволокно дешевше і його

удвічі простіше виготовити. Натуральні матеріали легші що
дає можливість зменшити вагу автомобіля чи літака а
відповідно і витрати палива.
Інформація про суб’єкта господарської діяльності - ініціатора проекту
Повна офіційна назва, код
Калуська районна державна адміністрація
ЄДРПОУ
20551682
Місце знаходження, адреса
місто Калуш, вулиця Шевченка, 6
Форма власності
Державна
Основні види діяльності
Державне управління
Адреса веб-сайту
www.rda.if.ua
Інформація для контактів по проекту
Ім’я, прізвище контактної особи
Ігор Баран
Посада
Начальник відділу з питань інвестиційної діяльності та
розвитку інфраструктури управління економіки і торгівлі
райдержадміністрації
Номер телефону:
-службовий
+3803472 6 06 30
-мобільний
kalushinvest@kalushrda.gov.ua
Е-mail
Факс
+3803472 6 00 23
Мова спілкування
Українська
Дата підготовки інформації
серпень 2018 р.
(місяць, рік)

Інвестиційний проект/пропозиція №4
Інформація про інвестиційний проект
Повна назва інвестиційного проекту «Будівництво заводу по глибокій переробці
сільськогосподарської продукції у Калуському районі»
Передумови, які сприяють
Підтримка і поліпшення якості зібраного врожаю наразі
впровадженню проекту
стає все більш актуальним і важливим завданням, постійно
зростає потреба ринку в наявності свіжих фруктів і овочів
відмінної
якості
тому
Проектом
передбачається
будівництво фабрики по переробці плодів ягід, овочів,
фруктів. На наступному етапі планується створення
первинних об'єктів аграрної логістики.
Результати, яких планується досягти Будівництво фабрики.
в результаті впровадження проекту
Створення робочих місць.
Насичення ринку конкурентною продукцією.
Налагодження тісних зв’язків з господарствами населення основними виробниками сільськогосподарської продукції
Забезпечення випуску продукції за стандартами ЄС.
Збільшення експорту.
Курс гривні до дол. США на дату
27,449
підготовки інформації
Повна вартість проекту
5000,0
(тис.дол. США)
Обсяг внеску інвестора
5000,0
(тис.дол. США)
Необхідний вид внеску інвестора
Грошові кошти (дол.США),
(виберіть необхідне)
Агротехніка,
Обладнання для заводу (5000,0 тис. дол. США).
Внесок ініціатора проекту
Земельна ділянка – 2 га (під завод)
(виберіть необхідне та зазначте
вартість або фізичний обсяг)
Стадія проекту
Ідея проекту
(виберіть необхідне)
Спосіб (форма) залучення
інвестицій
(виберіть необхідне)
Опишіть процес співпраці з
інвестором (зокрема, щодо
гарантій виконання зобов’язань )
Очікуваний термін окупності
проекту
Чи необхідно звертатись до органу
місцевого самоврядування для
набуття права на земельну ділянку
Якщо необхідно, на якій стадії
процес виділення ділянки
Можливі ризики проекту
Інша суттєва інформація про проект

Створення спільного підприємства з інвестором

3 років
Так

Нестабільна суспільно-політична ситуація в державі;
коливання курсу валют, відсутність коштів, зміна вартості
капіталу і рівня інфляції.
Проектом передбачено будівництво заводу з виробництва
замороженої плодоовочевої продукції на основі
найсучаснішої технології.
Планова потужність 2000 кг/год

Інформація про суб’єкта господарської діяльності - ініціатора проекту
Повна офіційна назва, код
Калуська районна державна адміністрація
ЄДРПОУ
20551682
Місце знаходження, адреса
місто Калуш, вулиця Шевченка, 6
Форма власності
Державна
Основні види діяльності
Державне управління
Адреса веб-сайту
www.rda.if.ua
Інформація для контактів по проекту
Ім’я, прізвище контактної особи
Ігор Баран
Посада
Начальник відділу з питань інвестиційної діяльності та
розвитку інфраструктури управління економіки і торгівлі
райдержадміністрації
Номер телефону:
-службовий
+3803472 6 06 30
-мобільний
kalushinvest@kalushrda.gov.ua
Е-mail
Факс
+3803472 6 00 23
Мова спілкування
Українська
Дата підготовки інформації
серпень 2018 р.
(місяць, рік)

Інвестиційний проект/пропозиція №5
Інформація про інвестиційний проект
Повна назва інвестиційного проекту Будівництво туристично-рекреаційного комплексу
(з вказаним місцем реалізації)
«ДНІСТЕР» у селі Цвітова
Передумови, які сприяють
Значне збільшення кількості туристів (в т. ч. із-за кордону),
впровадженню проекту
що відвідують Прикарпаття
Відсутність сучасних місць відпочинку населення - є однією
з основних його проблем. Враховуючи потреби громад у
створенні рекреаційної зони для різних категорій населення
та вікових груп, рішенням цієї проблеми є облаштування
туристично-рекреаційного комплексу на березі річки
Дністер у селі Цвітова
Результати, яких планується досягти 1. Розвиток та популяризація туристично-рекреаційної
в результаті впровадження проекту
привабливості району (регіону), що сприятиме соціальноекономічному прогресу місцевих територіальних громад.
2. Створяться найбільш сприятливі умови для організації
дозвілля, відпочинку в т. ч. і для дітей, молоді, учасників
АТО та людей похилого віку.
3. Залучення інвестицій, створення нових робочих місць.
Курс гривні до дол. США на дату
27,449
підготовки інформації
Повна вартість проекту
1000,0
(тис.дол. США)
Обсяг внеску інвестора
1000,0
(тис.дол. США)
Необхідний вид внеску інвестора
Грошові кошти (долар США)
(виберіть необхідне)
Внесок ініціатора проекту
(виберіть необхідне та зазначте
вартість або фізичний обсяг)
Стадія проекту
(виберіть необхідне)

Земельні ділянки (50,0 га)

Спосіб (форма) залучення
інвестицій
(виберіть необхідне)
Опишіть процес співпраці з
інвестором (зокрема, щодо
гарантій виконання зобов’язань )

Створення спільного підприємства з інвестором
Договір про спільну діяльність

Ідея проекту (інвестиційна пропозиція)

Інвестору по договору оренди надається земельна ділянка
для реалізації інвестиційного проекту і ведення бізнесу.
або з інвестором створюється спільне підприємство
Створення спільного підприємства з інвестором

Очікуваний термін окупності
проекту
Чи необхідно звертатись до органу
місцевого самоврядування для
набуття права на земельну ділянку
Якщо необхідно, на якій стадії
процес виділення ділянки
Можливі ризики проекту
Інша суттєва інформація про проект

5 років
Так

Нестабільна суспільно-політична ситуація в державі;
коливання курсу валют, відсутність коштів, зміна вартості
капіталу і рівня інфляції.

Інформація про суб’єкта господарської діяльності - ініціатора проекту
Повна офіційна назва, код
Управління економічного розвитку і торгівлі Калуської
ЄДРПОУ
районної державної адміністрації, 42266429
Місце знаходження, адреса
Вулиця Шевченка, 6, місто Калуш
Форма власності
Державна
Основні види діяльності
Державне управління загального характеру, код 84.11
Адреса веб-сайту
www.kalushrda.gov.ua
Інформація для контактів по проекту
Ім’я, прізвище контактної особи
Баран Ігор Миколайович
Посада
Начальник відділу інвестиційної діяльності та

розвитку інфраструктури управління економіки
райдержадміністрації
Номер телефону:
-службовий
-мобільний
Е-mail
Факс
Мова спілкування
Дата підготовки інформації
(місяць, рік)

034 72 6 06 30

kalushinvest@kalushrda.gov.ua
034 72 6 00 23
Українська
Серпень 2018

Інвестиційний проект/пропозиція №6
Інформація про інвестиційний проект
Повна назва інвестиційного проекту «Будівництво заводу по виробництву дизельного
(з вказаним місцем реалізації)
біопалива»
Передумови, які сприяють
Зростання попиту у світі на альтернативні види палива.
впровадженню проекту
Сприятливі кліматичні умови для вирощування технічних
культур (ріпак, соя, льон).
Наявність земель сільськогосподарського призначення які не
використовуються чи використовуються частково.
Результати, яких планується досягти Будівництво заводу з виробництва дизельного біопалива.
в результаті впровадження проекту
Створення робочих місць.
Насичення ринку конкурентною продукцією.
Збільшення експорту.
Поліпшення інвестиційної привабливості району.
Курс гривні до дол. США на дату
27,709
підготовки інформації
Повна вартість проекту
5000,0
(тис.дол. США)
Обсяг внеску інвестора
5000,0
(тис.дол. США)
Необхідний вид внеску інвестора
Грошові кошти (дол.США),
(виберіть необхідне)
Обладнання для заводу (5000,0 тис. дол. США).
Внесок ініціатора проекту
(виберіть необхідне та зазначте
вартість або фізичний обсяг)
Стадія проекту
(виберіть необхідне)

Земельна ділянка – 2 га (під завод), близько 100 га (під олійні
культури).

Спосіб (форма) залучення
інвестицій
(виберіть необхідне)
Опишіть процес співпраці з
інвестором (зокрема, щодо
гарантій виконання зобов’язань )
Очікуваний термін окупності
проекту
Чи необхідно звертатись до органу
місцевого самоврядування для
набуття права на земельну ділянку
Якщо необхідно, на якій стадії
процес виділення ділянки
Можливі ризики проекту

Створення спільного підприємства з інвестором
Договір про спільну діяльність

Інша суттєва інформація про проект

Ідея проекту

4 роки
Так

Нестабільна суспільно-політична ситуація в державі;
коливання курсу валют, відсутність коштів, зміна вартості
капіталу і рівня інфляції.
Завод виготовлятиме близько 200,0 тонн дизельного
біопалива щодоби. Передбачається закупити чотири лінії,
вартістю 1250,0 тис. доларів, яка перероблятиме ріпакову
олію на біодизель. На заводі перероблятимуть майже
чотири тисячі тонн ріпаку щодоби. Орієнтовна кількість
працівників-100.

Інформація про суб’єкта господарської діяльності - ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код
ЄДРПОУ
Місце знаходження, адреса
Форма власності
Основні види діяльності
Адреса веб-сайту

Калуська районна державна адміністрація
20551682
місто Калуш, вулиця Шевченка, 6
Державна
Державне управління
www.rda.if.ua
Інформація для контактів по проекту
Ім’я, прізвище контактної особи
Ігор Баран
Посада
Начальник відділу інвестиційної діяльності
Номер телефону:
-службовий
+3803472 6 06 30
-мобільний
Е-mail
kalushinvest@kalushrda.gov.ua
Факс
+3803472 6 00 23
Мова спілкування
Українська, російська
Дата підготовки інформації
серпень 2018 р.
(місяць, рік)

