
  



  

ГЕРБ РАЙОНУПРАПОР РАЙОНУ



  

 Кількість сільських рад – 
19

 Кількість об'єднаних 
територіальних громад – 2

 Населення тис. осіб – 59,7



  

 Загальна площа району 
складає 64,7 тис. га, що 
становить 4,65% від 
території області 
(територія області 
1392,7 тис. га) 



  

Структура с/г земельСтруктура с/г земельСтруктура земельСтруктура земель



  

Клімат -  помірно-
континентальний  
Рельєф району – горбисто-
рівнинний, поділяється на 
Калуську рівнину та 
Войнилівську височину. 
Абсолютна висота в межах 278-
350 метрів.  



  

Надра району багаті на 
калійні руди, газ, торф, 
глини, суглинки, гіпс, пісок. 
До родовищ світового 
значення відноситься 
Калусько-Голинське 
родовище калійних солей. 
Район багатий покладами 
будівельних матеріалів: 
гіпсові – Войнилівське, 
Перевозецьке, 
Середнянське родовища та 
цегельно-черепичну 
сировину, яку 
використовують місцеві 
цегельні заводи.



  

Надра землі крім корисних 
копалин, містять запаси 
мінеральних вод. В селі 
Середнє поблизу 
(Войнилівська ОТГ) розвідане 
родовище природної столової 
хлоридно-карбонатної, 
магнієво-кальцієвої води з 
хімічним складом 0,1-0,4 г/л., 
яка може використовуватися 
для виробництва 
безалкогольних напоїв.
У районі виявлені запаси 
природного газу та 
проводиться його промислове 
видобування.



  

Мережа асфальтових доріг 
з'єднує населені пункти 
Калуського району з 
іншими містами, такими як 
Львів, Ужгород, Київ. У 
радіусі 300 км пролягають 
кордони з Польщею, 
Угорщиною, Словаччиною, 
Румунією, що дає легкий 
доступ до країн 
Центральної та Східної 
Європи.

Загальна протяжність 
доріг району – 800 км.

АВТОМОБІЛЬНЕ СПОЛУЧЕННЯАВТОМОБІЛЬНЕ СПОЛУЧЕННЯ



  

ЗАЛІЗНИЧНЕ СПОЛУЧЕННЯЗАЛІЗНИЧНЕ СПОЛУЧЕННЯ



  

АВІАЦІЙНЕ СПОЛУЧЕННЯАВІАЦІЙНЕ СПОЛУЧЕННЯ

http://www.airport.if.ua



  



  

 Державних підприємств - 1
 Комунальних підприємств – 5
 Фермерських господарств – 31
 Кількість підприємців 

фізичних осіб - 1100



  



  



  

Структура прямих іноземних інвестицій
в економіку Калуського району по країнах світу



  

 Майже весь капітал 
28,63 млн.дол.США 
(98,2%) вкладено 
нерезидентами у 
підприємства 
сільського, лісового 
та рибного 
господарства



  

            ТзОВ “ҐУДВЕЛЛІ УКРАЇНА” (Данія) – сучасне ТзОВ “ҐУДВЕЛЛІ УКРАЇНА” (Данія) – сучасне 
вирощування свиней для забезпечення вирощування свиней для забезпечення 
українського ринку високоякісною українського ринку високоякісною 
свининою. На сьогодні існує шість діючих свининою. На сьогодні існує шість діючих 
комплекси, а також компанія постійно будує комплекси, а також компанія постійно будує 
нові ферми для збільшення виробничих нові ферми для збільшення виробничих 
потужностейпотужностей 

     ПП „БУА-СЮР–БУА” 
(Франція) – виготовляють 
вироби з деревини на 
експорт, зокрема 
виробництво розбірних 
дачних будинків



  

  У травні 2011 року між Калуським районом У травні 2011 року між Калуським районом 
та Олькуським повітом укладено угоду про та Олькуським повітом укладено угоду про 
співпрацю, яка передбачає обмін співпрацю, яка передбачає обмін 
делегаціями освітян та учнів шкіл, делегаціями освітян та учнів шкіл, 
колективами художньої самодіяльності, колективами художньої самодіяльності, 
партнерство шкіл, проведення спільних партнерство шкіл, проведення спільних 
спортивних змагань. спортивних змагань. 

  У квітні 2012 року підписана Угода про У квітні 2012 року підписана Угода про 
співпрацю в освітній сфері й обмін співпрацю в освітній сфері й обмін 
делегаціями між німецько-українським делегаціями між німецько-українським 
науковим об’єднанням імені Ю. Бойка-науковим об’єднанням імені Ю. Бойка-
Блохина, громадськими об’єднаннями Блохина, громадськими об’єднаннями 
українців м. Мюнхена та Калуською українців м. Мюнхена та Калуською 
райдержадміністрацієюрайдержадміністрацією



  



  

В районі працює В районі працює 
(працювали) три проекти (працювали) три проекти 
Міжнародної технічної Міжнародної технічної 
допомоги. Серед них допомоги. Серед них 
проекти, що фінансуються проекти, що фінансуються 
Програмою Розвитку ООН, Програмою Розвитку ООН, 
ЄС “Місцевий розвиток ЄС “Місцевий розвиток 
орієнтований на громаду”, орієнтований на громаду”, 
швейцарсько-український швейцарсько-український 
проект “Підтримка проект “Підтримка 
децентралізації в Україні”децентралізації в Україні” – 
DESPRO та проект DOBRE 
Агентства США з 
міжнародного розвитку 
(USAID) (Верхнянська ОТГ)



  

Робочий візит директора розвитку 
ПРООН в Україні Янтомас Хімстра
 у село Боднарів



  

 Стратегічна мета розвитку 
Калуського району – економічно 
самодостатній, екологічно чистий 
район Івано-Франківщини із 
збереженою природою, 
самобутньою культурою та історико-
архітектурною спадщиною; з 
високою освіченістю та духовністю 
громадян і відродженими 
традиціями самоврядності громад. 
Край, в якому забезпечуються і 
підтримуються сталий розвиток, 
рівні можливості для всіх мешканців 
та безпека їх життєдіяльності, 
розвиток підприємництва.



  

 Пріоритетні напрями 
розвитку: 

  розвиток місцевої 
промисловості (харчової, 
деревообробної)

 нарощування виробництва в 
аграрному секторі

 підтримка розвитку малого 
бізнесу у всіх сферах 
економіки

 створення сприятливих умов 
для залучення внутрішніх та 
зовнішніх інвестицій

 розвиток соціальної сфери



  

В районі сформована база             
      вільних земельних ділянок та 
приміщень.
Наявні 30 вільних земельних 
ділянок загальною площею - 
126,31 га і 32 вільних приміщень 
площею – 22856,8 кв. м.



  

Земельна ділянка типу Greenfield 
у селі Зелений Яр, площею – 6 га.
На віддалі 0,5 км. проходить 
територіальна автодорога державного 
значення Т0901. На віддалі 8 км. проходить 
автодорога національного значення Н10. 
На віддалі 80 км. автомагістраль М-06, 
Е471.

Земельна ділянка типу Brownfield Земельна ділянка типу Brownfield у 
селі Копанки, площею – 12 га.
Земельна ділянка знаходиться на 
територіальній автомобільній дорозі 
державного значення Т1419. На віддалі 
60 км. Автомагістраль - М-12, Е 50



  

Село Боднарів
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 аренду (на 49 р)з 
правом викупа 



  

Село Підмихайля
Цегельний завод малої потужності розташований 
в східній частині с.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



  

Наявні діючі 2 трансформаторні підстанції 2х400кВа
Наявний діючий пожежний водопровід.
Наявна діюча котельня (газ, електрика)
Наявне діюче водопостачання (водовідведення).
Віддаль від об’єкта до центру міста Калуш- 7,0 км.
Поруч проходить автомобільна дорога Н10
Умови: продаж, оренда.
Координати: 49°1'48"N 24°27'33"E

Село Вістова. Виробниче 
приміщення ТОВ «Снєжка» 

Загальна площа приміщень 3100 
кв.м. з них:
  - офісні приміщення – 270-300 кв. 
м.
 - виробничі та складські – 2800 кв.м.
Земля приватизована площа – 1,5 га.



  

 ТзОВ “Даноша”- перший завод з 
виробництва біогазу в с.Копанки 

 ТзОВ “МІКЕРОВ-ВІЛЬВЕР” - 
виробництво металопластикових 
вікон, с.Підмихайля

 Приватний підприємець Турлей 
В.В., торгово-готельний 
комплекс  “Рандеву”, с.Голинь



  

Створення ефективної системи 
поводження з ТПВ на території 

Калуського району

Актуальність проекту зумовлена 
тим, що за останні роки в селах 
району спостерігається стійка 
тенденція зростання кількості 
відходів, зокрема визначається 
ріст об’ємів пластикових 
пакувальних виробів. Щорічно 
утворюються близько 35 – 40 
тис. тонн сміття. 



  

Проектом передбачається 
будівництво 

сміттєсортувальної лінії та 
сміттєпереробного заводу, з 

переробкою ТПВ 



  

Проект має в першу чергу соціальну спрямованість спрямованість та направлений на 
поліпшення умов життя у приватному секторі та забезпечення екологічної та санітарної 
безпеки. Проте, він має і економічне підґрунтя: оціночний термін окупності капітальних 
вкладень близько 10 років, витрати на подальше функціонування будуть покриватися за 
рахунок плати за вивезення сміття.

Екологічний ефект:
- звільнення від стихійних звалищ території;
- збереження природних ресурсів;
- зниження впливу шкідливих речовин на повітря, воду, грунт.

Соціальний ефект:
 - створення додаткових робочих місць;
- підвищення соціальної відповідальності підприємців;
 - свідоме ставлення громадян до відповідальності за збереження 

навколишнього середовища;
 -  підвищення культури населення щодо поводження з відходами.

Економічний ефект:
 - створення нових суб’єктів господарювання-платників податків;
 - додаткові надходження до державного і місцевих бюджетів;
 - високі доходи від виробництва продуктів із вторинної сировини;
 - звільнення великих територій, які можна використовувати для провадження 
господарської діяльності. 



  

Будівництво заводу по 
переробці розсолів 

Домбровського кар’єру

Проектом передбачено створення 
нового виробництва. Робота заводу 
буде зосереджена на переробці 
розсолів Домбровського кар’єру з 
використанням новітніх технологій.
Потужність заводу – 3 млн.куб.м. 
розсолів в рік.
Вартість проекту - 120,0 млн. доларів 
США.
Термін будівництва – 1 рік.
Розрахунковий прибуток - 10 млн. євро 
в рік. 
Термін окупності близько - 10 р.
Рентабельність  - 20%

Домбровський кар'єр сьогодні:

 Площа – 64 га
 Концентрація 

солей 350-380 гр/л



  

Виробництво калійних добрив на 
базі родовища калійних руд 

«Пійло»
Проектом передбачається будівництво 
нового сучасного виробництва 
безхлорних калійних добрив
Вартість проекту: 1-1,5 млрд. доларів 
США
Проектна потужність – 130 тис. тонн 
калімагнезій в рік
Термін окупності – 10 років
Термін будівництва – 2 роки
Стадія готовності проекту: підготовлена 
проектна пропозиція ТЕО та бізнес план
Орієнтовна кількість створених робочих 
місць - 2300



  

вигідне географічне розташування;
розвинута транспортна інфраструктура;
висока якість трудових ресурсів;
низька (порівняно з країнами ЄС) 

вартість робочої сили;
наявність мережі ринкових інституцій 

(банків, консалтингових, аудиторських, 
страхових компаній);

значний сировинний і ресурсний 
потенціали



  

Запрошуємо ініціативних 
громадян, організації,бізнес до 

співпраці для розробки та 
реалізації інвестиційних 

проектів

Калуська районна державна адміністрація

м. Калуш,
вул. Шевченка, 6

тел. (03472) 6-06-30
факс. (03472) 6-00-23 

e- mail:kalushinvest@kalushrda.gov.uakalushinvest@kalushrda.gov.ua
www.rda.if.ua

mailto:kalushinvest@kalushrda.gov.ua
http://www.rda.if.ua/
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