
Інформація про вільні виробничі площі (приміщення) №1

Назва виробничої площі Колишній льонозавод
Назва населеного пункту Село Боднарів
Район Калуський
Область Івано-Франківська
Власник ТОВ «Біотехенерго»
Код ЄДРПОУ
Форма власності Приватна
Веб-сайт

Під`їзні шляхи
Відстань до найближчого районного центру, (км) 16 км
Відстань до найближчого обласного центру, (км) 18 км
Наявність під`їзної залізничної колії відсутня
Назва найближчої залізничної вантажної станції і 
відстань до неї, (км)

Станція «Калуш», 20 км

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям 
для вантажних автомобілів

Наявна під’їзна дорога шириною 12м.

Відстань до автодороги державного значення (км) На віддалі 2 км. проходить автодорога 
національного значення Н10. На віддалі 80
км. автомагістраль М-06, Е471.

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, 
км

Міжнародний аеропорт «Івано-
Франківськ», 26 км.

Наявність маршрутів громадського транспорту до 
місця розміщення площі (автобуси, потяги).

відсутні

Характеристика виробничих площ
В якому році збудовано 1978 рік
Кількість поверхів будівлі, в якій розміщені вільні 
виробничі площі

1*

На якому поверсі знаходяться вільні виробничі площі 1*
Розміри виробничої площі: *
Довжина (м)
Ширина (м)
Висота (м) 5
Площа (тис. кв.м.) 5767
Чи є додаткові приміщення (підсобні, офісні, 
допоміжні тощо), їх площа (тис. кв.м.)

Так*

Загальна площа території, на якій розташовані 
виробничі площі (тис. кв.м.)

168,0

Як забезпечуються  площі: 
 Газопостачанням. Яким є резерв потужності 

(м3/год)
На віддалі 100 м проходить газопровід 
середнього тиску.

 Електропостачанням. Яким є резерв 
потужності (кВт/год)

На території знаходиться підстанція 
«Льонозавод» 35/10
Номінальна потужність підстанції, 
Sном.=5000 кВА
Максимально допустима потужність 
підстанції, Pмакс=3220 кВт
Електричне навантаження в режимний 
день, Pреж.день=1100кВт
1100

 Зв’язком (телефон, інтернет) Наявний
 Водопостачанням. Яким є резерв потужності 

(м3/год)
Наявна артезіанська свердловина яка 
потребує капітального ремонту

 Водовідведенням. Яким є резерв потужності 
(м3/год)

Наявна каналізація та очисні споруди, які 
потребують капітального ремонту

Як можна забезпечити опалення площ (опишіть) Влаштуванням локального опалення



Як можна забезпечити навантажувально-
розвантажувальні операції (опишіть)

Встановленням мобільної рампи

Технічний стан (досконалий, добрий, середній, 
поганий) (виберіть необхідне)

середній

Які основні роботи необхідно виконати для підготовки
площі до виробничого процесу (перерахуйте ці 
роботи і коротко опишіть, що потрібно зробити 
по кожній з них)

Провести капітальний ремонт

Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти власника Частково так.
Додаткова інформація Дана площа (приміщення) 

використовувалися у минулому як завод 
по первинній переробці льону. Кілька 
приміщень використовувалися як швейна 
майстерня.

Інформація про контактну особу
Ім`я, прізвище Баран Ігор Миколайович
Посада Начальник відділу інвестиційної діяльності

та розвитку інфраструктури управління 
економіки райдержадміністрації

Мова спілкування Українська, російська
Роб. тел. +3803472 6 06 30
Факс +3803472 6 00 21
Моб. тел.
E-mail kalushinvest@kalushrda.gov.ua

Умови передачі інвестору
Оренда, постійне користування, продаж, інше 
(зазначте)

Оренда, продаж

Вартість оренди за рік, дол. США./м. кв. договірна
Вартість продажу, дол. США/м. кв. договірна

Дата підготовки інформації (місяць, рік) Серпень 2018 рік

Примітка: *На території  бувшого  заводу  по  переробці  льону  розміщені  виробниче  приміщення
площею 5767 м2  ,складські S=16000 м2, адміністративний корпус трьохповерховий S=2311 м2   та
допоміжними S=1000 м2. Всі приміщення побудовані із цегли з ж/б конструкціями. До складських
приміщень входять склади: арочний склад S=530 м2,  склад S=3410 м2,  h=12 м. в кількості 4 шт,
склад S=1700 м2 h=12 м, склад ТБ S=24 м2. Загальна територія заводу складає S=17 га. Земля взята
в оренду (на 49 р)з правом викупу.





Інформація про вільні виробничі площі (приміщення) №2

Назва виробничої площі Недобудований цегельний завод
Назва населеного пункту Село Підмихайля
Район Калуський
Область Івано-Франківська
Власник ПП Мінцис Михайло Борисович
Код ЄДРПОУ
Форма власності Приватна
Веб-сайт

Під`їзні шляхи
Відстань до найближчого районного центру, (км) 8 км
Відстань до найближчого обласного центру, (км) 35 км
Наявність під`їзної залізничної колії відсутня
Назва найближчої залізничної вантажної станції і 
відстань до неї, (км)

Станція «Калуш», 9 км

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям 
для вантажних автомобілів

Наявна під’їзна дорога шириною 6м.

Відстань до автодороги державного значення (км) На віддалі 8 км. проходить автодорога 
національного значення Н10.
На віддалі 75 км. автомагістраль М-06, 
Е471.

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, 
км

Міжнародний аеропорт «Івано-
Франківськ», 40 км.

Наявність маршрутів громадського транспорту до 
місця розміщення площі (автобуси, потяги).

відсутні

Характеристика виробничих площ
В якому році збудовано 1992 рік
Кількість поверхів будівлі, в якій розміщені вільні 
виробничі площі

1*

На якому поверсі знаходяться вільні виробничі площі 1*
Розміри виробничої площі: *
Довжина (м) 120
Ширина (м) 24
Висота (м) 8
Площа (тис. кв.м.) 2,880
Чи є додаткові приміщення (підсобні, офісні, 
допоміжні тощо), їх площа (тис. кв.м.)

Ні

Загальна площа території, на якій розташовані 
виробничі площі (тис. кв.м.)

100,0

Як забезпечуються  площі: 
 Газопостачанням. Яким є резерв потужності 

(м3/год)
На віддалі 300 м проходить газопровід 
середнього тиску.

 Електропостачанням. Яким є резерв 
потужності (кВт/год)

На віддалі 100 м. підстанція потужністю 10
кВт

 Зв’язком (телефон, інтернет) Наявне мобільне покриття
 Водопостачанням. Яким є резерв потужності 

(м3/год)
На віддалі 100 м наявна артезіанська 
свердловина яка потребує капітального 
ремонту

 Водовідведенням. Яким є резерв потужності 
(м3/год)

відсутнє

Як можна забезпечити опалення площ (опишіть) Влаштуванням локального опалення
Як можна забезпечити навантажувально-
розвантажувальні операції (опишіть)

Встановленням мобільної рампи



Технічний стан (досконалий, добрий, середній, 
поганий) (виберіть необхідне)

середній

Які основні роботи необхідно виконати для підготовки
площі до виробничого процесу (перерахуйте ці 
роботи і коротко опишіть, що потрібно зробити 
по кожній з них)

Провести капітальний ремонт

Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти власника Частково так.
Додаткова інформація Даний об’єкт будувався з призначенням 

під цегельний завод. Поруч знаходяться 
розвідані поклади сировини (глина).

Інформація про контактну особу
Ім`я, прізвище Баран Ігор Миколайович
Посада Начальник відділу інвестиційної діяльності

та розвитку інфраструктури управління 
економіки райдержадміністрації

Мова спілкування Українська, російська
Роб. тел. +3803472 6 06 30
Факс +3803472 6 00 21
Моб. тел.
E-mail kalushinvest@kalushrda.gov.ua

Умови передачі інвестору
Оренда, постійне користування, продаж, інше 
(зазначте)

Оренда, продаж

Вартість оренди за рік, дол. США./м. кв. договірна
Вартість продажу, дол. США/м. кв. договірна

Дата підготовки інформації (місяць, рік) Серпень 2018 рік

Примітка: *Цегельний завод малої потужності розташований в східній частині села Підмихайля в
його промисловій зоні. Виробничий корпус являє собою одноповерхову та одно прольотну будівлю
розмірами в плані 120х24 м., з проектною висотою (до низу ферм) – 8,4 м. Інженерні комунікації в
приміщенні – відсутні. Рік спорудження – 1992 р. На території знаходиться електрична підстанція
потужністю 10 кВт., поруч проходить газопровід. Неподалік розміщена артезіанська свердловина
(глибина  –  100  м.).  Фундаменти  –  монолітні;  колони  зaбурні  залізобетонні;  ферми  збірні
залізобетонні,  двохскатні;  стіни встановлені  із  збірних керамзитобетонних панелей;  підлога –
ґрунтова основа що не спланована.





Інформація про вільні виробничі площі (приміщення) №3

Назва виробничої площі ТОВ «СНЄЖКА»
Назва населеного пункту Село Вістова
Район Калуський
Область Івано-Франківська
Власник ТОВ «СНЄЖКА»
Код ЄДРПОУ
Форма власності Приватна
Веб-сайт http://www.sniezka.ua

Під`їзні шляхи
Відстань до найближчого районного центру, (км) 7 км
Відстань до найближчого обласного центру, (км) 25 км
Наявність під`їзної залізничної колії відсутня
Назва найближчої залізничної вантажної станції і 
відстань до неї, (км)

Станція «Калуш», 10 км

Наявність під’їзної автодороги з твердим покриттям 
для вантажних автомобілів

Наявна під’їзна дорога шириною 6м.

Відстань до автодороги державного значення (км) На віддалі 200 м. проходить автодорога 
національного значення Н10.
На віддалі 74 км. автомагістраль М-06, 
Е471.

Назва найближчого аеропорту та відстань до нього, 
км

Міжнародний аеропорт «Івано-
Франківськ», 30 км.

Наявність маршрутів громадського транспорту до 
місця розміщення площі (автобуси, потяги).

відсутні

Характеристика виробничих площ
В якому році збудовано 2004 рік
Кількість поверхів будівлі, в якій розміщені вільні 
виробничі площі

1

На якому поверсі знаходяться вільні виробничі площі 1
Розміри виробничої площі:
Довжина (м) 150
Ширина (м) 30
Висота (м) 6
Площа (тис. кв.м.) 2,80
Чи є додаткові приміщення (підсобні, офісні, 
допоміжні тощо), їх площа (тис. кв.м.)

Офісні приміщення
Площа - 0,3

Загальна площа території, на якій розташовані 
виробничі площі (тис. кв.м.)

15,0

Як забезпечуються площі: 
 Газопостачанням. Яким є резерв потужності 

(м3/год)
На віддалі 100 м проходить газопровід 
середнього тиску.

 Електропостачанням. Яким є резерв 
потужності (кВт/год)

На території наявні дві трансформаторні 
підстанції 2х400 кВа

 Зв’язком (телефон, інтернет) Наявне мобільне покриття
 Водопостачанням. Яким є резерв потужності 

(м3/год)
Наявна артезіанська свердловина

 Водовідведенням. Яким є резерв потужності 
(м3/год)

Наявне водовідведення

Як можна забезпечити опалення площ (опишіть) Наявне локального опалення (газ, 



електрика)
Як можна забезпечити навантажувально-
розвантажувальні операції (опишіть)

Встановленням мобільної рампи

Технічний стан (досконалий, добрий, середній, 
поганий) (виберіть необхідне)

Добрий

Які основні роботи необхідно виконати для підготовки
площі до виробничого процесу (перерахуйте ці 
роботи і коротко опишіть, що потрібно зробити 
по кожній з них)

Провести поточний ремонт

Чи можуть ці роботи бути виконані за кошти власника Частково так.
Додаткова інформація На даному об’єкті працювало 

підприємство яке проводило фасування 
лакофарб.
Наявний діючий пожежний водопровід.

Інформація про контактну особу
Ім`я, прізвище Баран Ігор Миколайович
Посада Начальник відділу інвестиційної діяльності

та розвитку інфраструктури управління 
економіки райдержадміністрації

Мова спілкування Українська, російська
Роб. тел. +3803472 6 06 30
Факс +3803472 6 00 21
Моб. тел.
E-mail kalushinvest@kalushrda.gov.ua

Умови передачі інвестору
Оренда, постійне користування, продаж, інше 
(зазначте)

Оренда, продаж

Вартість оренди за рік, дол. США./м. кв. договірна
Вартість продажу, дол. США/м. кв. договірна

Дата підготовки інформації (місяць, рік) Серпень 2018 рік


