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Шановні пані та панове !

Ladies and Gentlmen!

Дозвольте презентувати Вам місто Калуш, що є одним із найбільших промислових центрів Західної України зі значним промислово-економічним потенціалом.
Це унікальний, самобутній куточок Прикарпаття, найбільшим надбанням якого є
його громада – вільна, прогресивна, працьовита, згуртована, активна та вельми
патріотична. Завдяки цим людям, їхнім рукам та розуму наше місто у своєму розвитку стрімко рухається вперед. На сьогоднішній день є всі підстави сподіватися, що
зовсім скоро ця невеличка, але вагома частина держави під назвою Калуш перетвориться на справжнє європейське місто.
Я переконаний, що кожен, хто матиме можливість детальніше познайомиться
з нашим містом, отримає багато незабутніх вражень від затишних вулиць та площ,
від сучасних великих виробництв, від широкого спектру товарів та послуг малого й середнього бізнесу, від оновлених закладів освіти, культури та медицини, від
пам’яток архітектури та новобудов. А головне – від калушан, які завжди привітно
та гостинно запрошують усіх відвідати їхнє рідне місто Калуш.
Тож чекаємо ваших пропозицій для співпраці!
Міський голова
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Ігор Матвійчук

Let me present The City of Kalush, one of the major
cultural centers of Western Ukraine, with substantial
industrial and economic potential. This is a unique
corner of The Carpathians, the biggest asset of which
is its community - a free, progressive, hard-working,
close-knit, active and very patriotic people. Thanks to
these people, their hands and minds, our city is rapidly
moving forward in its development. For today there is
a reason to hope that soon this small but significant
part of the state will become a true European city.
Everyone who has the pleasure of touring our city
experiences unforgettable memories of cozy streets
and squares, of modern large enterprises, a broad range of products and services for
small and medium business, of updated educational, cultural and medical institutions, of
monuments and buildings. And most importantly... of Kalush citizens who always friendly
and warmly invite all to visit their native town of Kalush.
So waiting for your proposals for cooperation!
Mayor

Igor Matviscuk

Вигідне географічне розташування

У радіусі до 300 км від міста пролягають кордони чотирьох держав - Польщі,
Словаччини, Угорщини та Румунії, що дає легкий доступ до Центральної та Східної
Європи мережею залізничних та автомобільних шляхів.
На відстані (35 км) знаходиться міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» та
за 120 км - міжнародний аеропорт «Львів».

The favorable geographical location

Kalush has regional status area of 6453,5 hectares, a population of 67600, and a
geographical location with several advantages.
Within a radius of 300 km, lie the borders of Poland, Slovakia, Hungary and Romania,
giving easy access to Central and Eastern European networks of railways and highways.
At a distance of 35 km, there is the international airport at «Ivano-Frankivsk», and at
a distance of 120 km you can find Lviv’s international airport.

The industrial complex

The industrial sector of the city covers more than 45 large and medium industrial
enterprises, and more than 500 small businesses. The leading sectors of the economy are
chemicals, engineering, textile, pulp and paper, and building materials. As of the 1st of
October, 2016, companies sold products generating 213,7 million UAH in sales.
Due to successful investment policies, the town remains attractive to foreign investors.
Foreign direct investment rose to 243,7 million USD in 2016.
The economy has a high level of foreign trade activity. The city has active trading
partnerships with 48 different countries. Exports figures in 2016 (as of September), had
an total of 35,3 million USD. Foreign direct investment in per capita, as of the 1st of July
2016 totaled 3634,1 USD – 3,5 times greater than the average rate in Ukraine ($1049,1
nationally, or $614 in the Ivano-Frankivsk region).

Промисловий комплекс

Промисловий комплекс міста охоплює понад 45 великих і середніх промислових підприємств та близько 500 малих. Провідними галузями економіки міста є
хімічна, машинобудівна, текстильна, целюлозно - паперова, та з виробництва
будівельних матеріалів.
Станом на 1 жовтня 2016 року підприємствами реалізовано продукції на суму
213,7 млн. грн.
Завдяки вдалій інвестиційній політиці місто надалі залишається привабливим
для іноземних інвесторів. Так з 37,3 млн. дол. США в 2006 році прямі іноземні інвестиції зросли до 243,7 млн. дол. США у 2016 році.
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Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одного жителя міста станом
на 01.10.2016 року становив 3634,1 дол. США , що у 3 рази більше середньостатистичного показника по Україні - 1049,6 дол. США, (по Івано-Франківській області - 614
дол. США )

The city has a number of companies with foreign capital. Most notable are Tarket
Vinisin Ltd., Viva dekor, JSC 3 Concrete, Karpatnaftohim Ltd, among others. Some
products, such as fumed, polyethylene, tufting and coating range of products produced by
the petrochemical industry in Ukraine are only made in Kalush.

Suitable conditions for business and one of the lowest in the
single tax rate.

Економіка Калуша має високий рівень зовнішньоекономічної активності.
Партнерами Калуша в зовнішній торгівлі товарами є 48 країн світу. Експортні поставки у січні-вересні 2016 року здійснювались на суму 35388,7 тис. дол. США у 25
країн, імпортні надходження з 38 країн світу на суму 40567,0 тис. дол. США.
У місті працює цілий ряд підприємств з іноземним капіталом зокрема, ТзОВ
«Таркет-Вінісін», ТОВ «Карпатнафтохім», ТзОВ «3 Бетони», ТзОВ «Калуський трубний
завод» та багато інших.
Деякі види продукції, як аеросили, поліетилен, тафтингове покриття та ряд
продуктів нафтохімічної промисловості виробляються в Україні тільки у м. Калуші.
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The city has 22 banking institutions, enabling business representatives access to all
kinds of banking services. Among commercial enterprises, merchants opperate 831 retail
outlets, 73 restaurant and catering companies, and 329 companies providing domestic
services for the public.

Прийнятні умови для розвитку бізнесу та одні з найнижчих в області ставки єдиного податку.

У місті налічується 22 банківські установи, які дають можливість представникам ділових кіл користуватися всіма видами банківських послуг. У Калуші працює
бізнес – центр, який сприяє розвитку підприємництва. У сфері торгівлі функціонує
831 підприємства роздрібної торгівлі, 73 підприємства ресторанного господарства,
329 підприємств надають побутові послуги населенню.
Всього в галузях господарської системи міста зайнято близько 30 тис. чол., зареєстровано понад тисячу підприємств юридичних осіб та понад 3,9 тис. підприємців. У місті діє митний пост.

Наявність природних родовищ

Надра Калущини багаті на калійні руди, газ, торф, глини, суглинки, гіпс, пісок і
є великою сировинною базою для започаткування нових інвестиційних проектів.
Це у свій час сприяло становленню концерну «Оріана» в складі якого діяли гірничодобувні, галургійні, металургійні, хімічні та нафтохімічні заводи на яких працювало
понад 17 тис. чоловік. Після припинення роботи концерну вивільнилось багато кваліфікованої робочої сили, яку на даний час можна задіювати при створенні нових
підприємств.

Наявність кваліфікованої робочої сили та високий освітній
рівень населення.

У місті функціонують ряд філій вищих навчальних закладів, науково-дослідний
інститут, професійно-технічне училище, 11 шкіл та одна з кращих на Україні гімназія. Тому Калуш є містом з високим рівнем технічної освіти з цілими сімейними
династіями хіміко-технічних спеціальностей.

Approximately 30000 people are employed through the private and public sectors.
Records show over 1000 total businesses, operated by more than 3900 entrepreneurs. The
city also has its own customs officer.

The presence of natural deposits

The Land of Kalush is rich in potash ore, natural gas, peat, clay, loam, gypsum and
sand. These deposits prompted the establishment the industrial сonglomerate «Oriana»
comprised of mining interests, halurhiyni, metallurgical, chemical and petrochemical
plants, which employed more than 17000 people. Following the collapse of the vyvilnylos
group, there are many skilled workers in the city, ready to embark on a new venture.

Availability of skilled labor and high educational standards.

In the city there are a number of higher education institutions and their affiliates,
research institutes and a vocational school. There are 11 public schools, including one of
the best schools in the Ukraine. Therefore, Kalush is a city with a high level of technical
education, with multi-generation families receiving degrees in chemical engineering.

Favorable conditions for investment

The city supports investments in the economy of Kalush. The Kalush City Council has
approved an industrial park of 18 hectares in the industrial area. Investors who create new
enterprises in industrial parks can receive state support. The city is ready to cooperate
with interested investors, and provide information on available production area and land.
Whenever possible, the city contributes toward creating new businesses.

Сприятливі умови для інвестицій

Керівництво міста готове співпрацювати з зацікавленими інвесторами та надати необхідну детальну інформацію про вільні виробничі площі та земельні ділянки
міста, а також максимально сприяти у створенні нових підприємств та брати участь
у спільних міжнародних проектах і програмах.

5

Tовариство з обмеженою відповідальністю

«КАРПАТНАФТОХІМ»
77306, Україна, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Промислова,4
тел.:+38(03472) 60148
факс:+38(03472) 60425
E-mail: mail@knh.com.ua, secretary@knh.com.ua
http://www.knh.com.ua
Напрям діяльності підприємства – нафтохімія.
В склад ТОВ «Карпатнафтохім» входять три виробництва: виробництво етилену
і поліетилену, виробництво вінілхлориду і каустичної соди та виробництво ПВХ-С.
Основна продукція: етилен, пропілен, бензол, поліетилен, полівінілхлорид, каустична сода.
ТОВ «Карпатнафтохім» – провідне підприємство нафтохімічної промисловості
України з міжнародною клієнтурою. Основні експортні ринки перебувають в Росії,
Польщі, Угорщині, Румунії, країнах Балтії, Білорусії, Греції, Туреччині, Болгарії, Фінляндії, Македонії, Німеччині, Словаччині, Чехії, Італії, Молдові.

6

Limited liability company

«KARPATNAFTOCHIM»
77306, Ukraine, Ivano-Frankivsk region, Kalush, Promyslova Str.,4
phone:+38(03472) 60148
fax:+38(03472) 60425
Е-mail: mail@knh.com.ua, secretary@knh.com.ua
Website: http://www.knh.com.ua
Enterprise branch of activity – petrochemistry.
«Karpatnaftochim Ltd» consists of three production plants: ethylene and
polyethylene plant, vinyl chloride and caustic soda plant and PVC-S (polyvinyl chloride
suspension) plant.
Key products are: ethylene, propylene, benzene, polyethylene, polyvinyl chloride,
caustic soda.
«Karpatnaftochim Ltd» is a leading enterprise of petrochemical industry of Ukraine
with international customers. Basic export markets are located in Russia, Poland, Hungary,
Rumania, Baltic States, Byelorussia, Greece, Turkey, Bulgaria, Finland, Macedonia,
Germany, Slovakia, Czech Republic, Italy, Moldova.

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КАРПАТСЬКА КЕРАМІКА»
77300, Україна,Івано-Франківська обл.,
м. Калуш, вул.Б.Хмельницького,81
тел.:+38(03472) 60625, 70061
fax:+38(03472) 60558
e-mail:karker@optima.com.ua
Основним продуктом виробництва є керамічна глазурована плитка для внутрішнього облицювання стін.
На сучасному італійському обладнанні за іспанською технологією з імпортної та
вітчизняної сировини виготовляється керамічна плитка різна як за стилем, так і за
дизайнерським рішенням. На сьогодні дизайнерами заводу розроблено більше 100
видів керамічної плитки, яка відповідає найвибагливішим вимогам.
Надалі компанія планує розширення та урізноманітнення асортименту виробів:
виробництво власного бісквіту (сирець) та підлогового гресу. Все це дасть можливість збільшити та урізноманітнити випуск продукції, зменшить її собівартість а
також забезпечить нові робочі місця.

Limited liability company

«KARPATSKA CERAMIKA»
77300, Ukraine, Ivano-Frankovsk region,
Kalush, B. Khmelnitskogo str. 81
phone:+38(03472) 60625, 70061
fax:+38(03472) 60558
Е-mail:karker@optima.com.ua
The main product of the production are Glazed ceramic tiles for internal walls.
During its plant “Karpatska Ceramics“ changed not only externally but also managed
to achieve considerable performance in the finished production.
In modern Italian equipment for the Spanish technology of imported and domestic
raw materials, ceramic tiles are made different in style and designer for the decision.
Today, designers of the plant developed more 100 kinds of ceramic tile that meets most
demanding requirements.
Future production plans to expand and diversify the range of ceramics: own biscuit
production, manufacturing floor tiles. This will enable to increase and diversify production,
reduce production costs and provide jobs.
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Приватне підприємство

«МЕХАНІК»
77300, Україна, Івано-Франківська область., м. Калуш, вул. Долинська, 1
тел./факс:+38 (03472) 53348
тел.:+38 (03472) 21986, 66172
E-mail:mehanik.kalush@gmail.com
http://www.mechanic.com.ua
Підприємство займається виготовленням, проектуванням і капітальним ремонтом нафтогазопромислового обладнання для підприємств нафтогазодобувної
і нафтогазопереребної промисловості України, Росії, Польщі, Німеччини, В’єтнаму,
Білорусії, Азербайджану.
Технологічні можливості виробництва ПП«МЕХАНІК» дають змогу проводити
практично всі операції з обробки металів, включаючи термічну і електроерозійну.
Наше підприємство зацікавлене в налагодженні ділових контактів з країнами
та підприємствами, що займаються розвідкою, бурінням та добуванням вуглеводнів (нафта, газ) і потребують спеціалізованого обладнання.
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Private enterprise

«MECHANIK»
77300, Ukraine, Ivano-Frankivsk region, Kalush, Dolinska str.,1
phone/ fax:+38 (03472) 53348
phone:+38 (03472) 21986, 66172
E-mail:mehanik.kalush@gmail.com
http://www.mechanic.com.ua
Enterprise engaged in manufacturing, designing and complete repairing of oil and
gas equipment for oil and gas industry of Ukraine, Russia, Poland, Germany, Vietnam,
Belorussia, Azerbaijan.
Technical capabilities PE «MECHANIK» let us make almost all operations on metal
processing technology including spark and heat treatment.
Our enterprise is interested in establishing business contacts with countries and
factories engaged in exploration, drilling and extraction of hydrocarbons (oil,gas) and
require specialized equipment.

Товариство з обмеженою відповідальністю

«МИРО-МАРК»
77300, Україна, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Орлика,2а
тел.: +38(03472) 64150
факс:+38(03472) 64152
Е-mail: office@miromark.com.ua
http://miromark.com.ua
Меблева фірма «Миро-Марк» була заснована у 1995 році. Завдяки зростанню
виробничих потужностей та приведенню якості продукції до світових стандартів,
меблева фабрика «Миро-Марк» не тільки зайняла лідерські позиції на вітчизняному меблевому ринку, але й постійно розширює своє представництво за кордоном.
Ми регулярно вивчаємо попит і удосконалюємо свою продукцію та розробляємо нові моделі. Сьогодні - це потужна фабрика, з виробничими площами понад
9 000 м.кв. і найсучаснішим високотехнологічним обладнанням. І тому з впевненістю можемо говорити, що незабаром меблі фабрики «Миро-Марк» будуть доступні у
більшості регіонів світу.

Limited liability company

«MYRO-MARK»
77300, Ukraine, Ivano-Frankovsk region, Kalush, Orlyka str., 2a
phone:+38(03472) 64150
fax:+38(03472) 64152
E-mail: office@miromark.com.ua
http://miromark.com.ua
The furniture factory Miro-Mark was founded in 1995. Due to increased production
capacity and bringing quality products to international standards, the furniture factory
Miro-Mark took the leading position not only in the domestic furniture market, but also
constantly expands its representation abroad.
The factory regularly improves its products and developes new models. Today it is a
powerful factory with floor spaces of over 9,000 sq.m and the latest high technological
equipment. Soon the furniture factory Miro-Mark will be available in most parts of the
world.
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Публічне акціонерне товариство

«Калуський завод будівельних машин»

«Кalush Building Machinery Plant»

77300,Україна, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького,79
тел.: +38(03472) 66490
факс:+38(03472),23074, 66324
E-mail: kotis-om@rambler.ru
http://www.budmash.if.ua

77300, Ukraine, Ivano-Frankovsk region, Kalush, B.Khmelnitskogo str.79
phone:+38(03472) 66490
fax:+38(03472) 23074, 66324
Е-mail: kotis-om@rambler.ru
http://www.budmash.if.ua

ПАТ «Калуський завод будівельних машин» (БУДМАШ) проектує, виготовляє
і поставляє сучасне підйомно-транспортне обладнання високої якості, модульну
опалубку, складні металоконструкції, будівельні риштування, металоформи, а
також вироби за індивідуальноим замовленням.
Крани, спроектовані і вироблені акціонерним товариствам, працюють на
багатьох підприємствах України, Угорщини, Росії, Білорусії та Ірану. Ми відкриті
для пошуку нових партнерів у напрямку субконтрактації (виробнича кооперація)
- це можливість підвищення конкурентноспроможності будь-якого промислового
виробництва за рахунок взаємодії малого та великого бізнесу.
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Public Joint-Stock Company

The Kalush factory building machines JSC (BUDMASH) designs, manufactures and
supplies advanced handling equipment of high quality modular formwork, complex steel
structures, scaffolds, metal forms, as well as products under the individual order.
Cranes designed and produced by joint-stock company are used in many enterprises
of Ukraine, Hungary, Russia, Belarus and Iran. The Kalush factory building machines
JSC is opened to finding new partners in the direction of the industrial cooperation. It’s
an opportunity to increase the competitiveness of any industrial production due to the
interaction of small and large businesses.

Приватне акціонерне товариство

«СЕГЕЖА ОРІАНА УКРАЇНА»
77300,Україна, Івано-Франківська обл.,
м. Калуш, вул. Заводська,2
тел./факс : +38 (03472)70215, 70216
Е-mail: olena.vayda@segezha .com

Підприємство виробляє в широкому асортименті паперові мішки для пакування сипучої продукції. Мішки виготовляються на замовлення і відповідають вимогам
замовника.
Серед українських виробників виробів Приватне акціонерне товариство
«СЕГЕЖА ОРІАНА УКРАЇНА» є з одне з активних інноваційних компаній у своєму
сегменті та постійно впроваджує нові технології на виробництві.
Основні ринки збуту підприємства : Білорусь, Угорщина, Латвія, Молдова,
Польща, Румунія, Росія

Private Joint-Stock Company

«SEGEZHA ORIANA UKRAINE»
77300,Ukraine, Ivano-Frankovsk region,
Kalush, Zavodska str.2
phone/ fax: +38 (03472)70215, 70216
Е-mail: olena.vayda@segezha.com

Company produces a wide range of paper bags for granular materials. The bags are
produced on demand and comply with the clients requirements.
Among the Ukrainian producers of confectionery products Private Joint-Stock
Company «SEGEZHA ORIANA UKRAINE»is one of the most innov ative companies in its
segment.
The main markets for the company: Belarus, Hungary, Latvia, Moldova, Poland,
Romania, Russia
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Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВІВА ДЕКОР»
77300,Україна, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Промислова,12
тел.: +38(03472) 79909, факс:+38(03472) 79903
Е-mail:sintra@sintra.ua
http://www.sintra.ua
Українська фабрика шпалер «ВІВА ДЕКОР» є дочірнім підприємством німецького
виробника шпалер «Rasch», який має більш ніж сторічний досвід у виробництві
шпалер. Потужність фабрики дозволяє їй виробляти понад 10 млн. рулонів
шпалер на рік, які продаються не тільки на території України, а й експортуються
більш ніж у 20 країн ближнього зарубіжжя. Сировина, що використовується при
виготовленні шпалер, відповідає європейським стандартам екологічної безпеки.
Наприклад, фабрика «ВІВА ДЕКОР» закуповує тільки якісні барвники на водній
основі. Європейські технології виробництва дозволяють створити в шпалерах
вінілове покриття з великою кількістю мікропор, завдяки яким шпалери «дихають».
Також у виробництві використовується папір, який проходить кисневе (екологічне)
відбілювання. Підтвердженням високих екологічних стандартів шпалер «ВІВА
ДЕКОР» стало присвоєння їм європейського знаку якості RAL TAPETEN.
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Limited liability company

«VIVA DEKOR»
77300,Ukraine, Ivano-Frankovsk region, Kalush, Promyslova str.,12
phone: +38(03472) 79909, fax: :+38(03472) 79903
Е-mail:sintra@sintra.ua
http://www.sintra.ua
Ukrainian factory wallpaper VIVA DEKOR is a subsidiary of German wallpaper
manufacturer Rasch, with more than a century of experience in the manufacture of
wallpaper. The plant has the ability to produce more than 10 million rolls of wallpaper
per year, sold not only in Ukraine, but also exported to more than 20 countries abroad.
Raw materials used in the manufacturing of wallpaper meet the European standards of
environmental safety. The factory, VIVA DEKOR buys only high quality water-based dyes
that do not contain heavy metals, carcinogens and toxic solvents. The European production
technology allows them to create a vinyl flooring, with a large number of micropores,
through which the wallpaper can «breathe». Also in the manufacturing process, the
factory uses a paper, that involves oxygen (ecological) bleaching. A confirmation of the
company’s high environmental standards is the achievement of the European quality mark
RAL TAPETEN.

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ТАРКЕТТ ВІНІСІН»
77300, Україна, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Промислова,10
тел.: +38(03472) 25086, 70094
факс:+38(03472) 70046
Е-mail:kalush.info@tarkett.com
www.tarkett.ua
Товариство з обмеженою відповідальністю «Таркетт Вінісін» входить до
складу міжнародної компанії “Таркетт“ – світового лідера з виробництва
покриття для підлоги. На даний час до складу підприємства входять виробництво
полівінілхлоридного лінолеуму, сервісний центр готової продукції, виробництво
паркетної дошки та виробництво тафтингового покриття. Кількість працівників –
450 осіб.
На підприємстві впроваджені найсучасніші системи автоматизованого обліку
та управління підприємством, а також міжнародні системи управління якістю ISO
9001, систем екологічного менеджменту ISO 14001 та «Листок життя», а також
системи менеджменту з охорони праці та безпеки BS OHSAS 18001, що дає змогу
підприємству працювати на рівні міжнародних вимог.

Limited liability company

«TARKETT VINISIN»
7300,Ukraine, Ivano-Frankovsk region, Kalush, Promyslova str.10
phone: +38(03472) 25086, 70094
fax: :+38(03472) 70046
Е-mail:kalush.info@tarkett.com
www.tarkett.ua
Limited Liability Company «Tarkett Vinisin» part of the international company
«Tarkett» - the world leader in flooring. At present, the company includes the production
of PVC linoleum, service center finished goods, production and manufacture of wood
flooring tufted surface. Number of employees - 450 people.
The company introduced the most advanced computer-aided accounting and
business management, as well as international quality management system ISO 9001
and environmental management systems ISO 14001 and «Leaf Life» and management
system on health and safety BS OHSAS 18001, which allows the company to work for level
international requirements.
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Товариство з обмеженою відповідальністю

«3 БЕТОНИ»
77300,Україна, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького,109
тел.:+38(03472) 61188
факс:+38(03472) 65002
Е-mail:office@3betony.com
Головним напрямком роботи ТзОВ «3 Бетони» є проектування, виробництво,
доставка та монтаж залізобетонних каркасів будівель та споруд.
Сучасне обладнання та передові технології дозволяють виробляти унікальні
великопролітні залізобетонні вироби високої якості та надійності, які широко
використовуються в будівництві великих логістичних центрів та складів, торгових
та торгово-розважальних центрів, заводів та фабрик, спортивних та оздоровчих
об’єктів, транспортних та пішохідних мостів і т.п.
ТзОВ «3 Бетони» виготовляє всю номенклатуру виробів, вказаних в технічному
каталозі, а також окремі ексклюзивні вироби згідно індивідуальних розробок
замовника. Частина виробів, які виготовляються на нашому заводі, є унікальними і
не мають аналогів в Україні та користуються широким попитом.
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Limited liability company

«3 BETONY»
77300,Ukraine, Ivano-Frankovsk region, Kalush, B.Khmelnitskogo str.109
phone:+38(03472) 61188
fax:+38(03472) 65002
e-mail:office@3betony.com
The main focus of LLC «3 Betony» is the design, production, delivery and installation
of reinforced concrete skeletons of buildings.
Modern equipment and advanced technology, can produce unique large-span
concrete products of high quality and reliability, which are widely used in the construction
of large logistics centers and warehouses, retail and shopping centers, factories and
factories, sporting and recreational facilities, transport and pedestrian bridges etc.
LLC «3 Betony» produces the entire range of products specified in the technical catalog,
as well as some exclusive products according to individual customer developments. Some
of the products manufactured in our factory are unique and have no analogues in Ukraine,
and are in great demand.

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КАРПАТСМОЛИ»
77300, Україна, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Промислова, 6
тел.: +38(03472) 60272
факс:+38(03472) 60065
e-mail:info@karpatsmoly.com
ТзОВ «КАРПАТСМОЛИ» - підприємство, що виробляє карбамідоформальдегідний концентрат та карбамідоформальдегідні смоли, було побудовано компанією
«Ай Прайз Менеджмент» в період з 2005 по 2007 роки. Проект зорієнтований на задоволення потреб ринку України та Східної Європи в сучасних карбамідоформальдегідних та меламінових смолах для виробництва плит ДСП/ДВП/МДФ/OSB типу від
Е0 до Е1 з найнижчим вмістом формальдегіду згідно європейських стандартів.
Потужність виробництва складає 50 000 тонн в рік. Виробництво з європейським рівнем екологічної безпеки та технологією, що використовується в Європі.

Limited liability company

«KARPATSMOLY»
77300, Ukraine, Ivano-Frankovsk region, Kalush, Promyslova str.6
phone:+38(03472) 60272
fax:+38(03472) 60065
Е-mail:info@karpatsmoly.com
The Company producing urea-formaldehyde concentrate and urea-formaldehyde
resin was built by «iPrize Management» in the period from 2005 till 2007. The project
is focused on the needs of the market of Ukraine and Eastern Europe in modern urea
and melamine resins for the production of wood-particle board / wood / MDF / OSB of
type from E0 to E1 with the lowest content of formaldehyde according to the European
Standards.
The production capacity of UFC of different directions appointment is 50 000 tons
per year. Production has European level of environmental safety and technology, which
is used in Europe.
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Споживче товариство

«КАХЕЛИНА»
77300,Україна, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. С. Бандери,59
тел/факс.:+38(03472) 63259
тел.: +38 (067)169 8556, +38(095) 699 7680
Е-mail: info-kahelina@ukr.net
http://kahelina.com.ua/ua/
ТОВ «Кахелина»™ - виробник пічних кахлів, кахлевих печей, кухонних печей,
камінів а також дрібнобетонних виробів. Основна діяльність підприємства включає
в себе виробництво пічних кахлів для теплоакумулюючих печей, печей для кухні
та камінів. Також підприємство виробляє різноманітні декоративні керамічні
вставки, які призначені для вдосконалення зовнішнього вигляду печей та камінів.
Усі ці роботи виконуються на найновішому європейському обладнанні. Крім того,
деякі ексклюзивні роботи виконуються нашими спеціалістами вручну. Компанія
зацікавлена в оптових поставках сировини і комплектуючих для камінів та печей
Наше підприємство постійно відкрите до співпраці і партнерства.
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Cooperative society

«KAKHELYNA»
77300, Ukraine, Ivano-Frankovsk region, Kalush, S. Bandera str.,59
phone/fax: +38(03472) 63259,
phone: +38 (067)169 8556, +38(095) 699 7680
Е-mail: info-kahelina@ukr.net
http://kahelina.com.ua/ua/
Kahelyna™ Ltd is a manufacturer of stove tiles, kitchen stoves, fireplaces and small
concrete products. The main activity of the company includes the production of tiles
furnace for heat accumulating furnaces, ovens and kitchen fireplaces. The company
also produces a variety of decorative ceramic inserts that are designed to improve
the appearance of stoves and fireplaces. All these works are carried out on the newest
European equipment. In addition, our specialists perform some of the exclusive works by
hand. The company is interested in wholesale deliveries of raw materials and components
for fireplaces and stoves.
Our company is always opened for cooperation and partnership.

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Калуський трубний завод»
77300, Україна, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул.Промислова, 7
факс.: +38 (03472) 79499
тел: +38 (03472) 79699
office.katz@polyplastic.ua
http://ktz.com.ua/ua/
В склад ТзОВ «Калуський трубний завод» входять два виробництва: виробництво
труб з поліетилену і виробництво труб з полівінілхлориду.
Основна продукція: труби поліетиленові для холодного водопостачання;
труби поліетиленові для газопостачання; труби полівінілхлоридні для холодного
водопостачання; труби полівінілхлоридні для безнапірної каналізації, водостоків.
ТзОВ «Калуський трубний завод» є провідним підприємством по випуску труб в
Україні. Територія заводу займає площу більше 9 гектарів, де розміщено 14 промислових корпусів, відкриті склади. В наявності є адміністративна будівля (4 поверхи),
яку можна надати в оренду. Поруч проходять всі необхідні комунікації.

Limited liability company

«Kalush Pipe Plant»
77300, Ukraine, Ivano-Frankivsk region, Kalush, Promyslova, 7
tel.: +38 (03472) 79699
fax: +38 (03472) 79499
E-mail:office.katz@polyplastic.ua
http://ktz.com.ua/ua/
LLC «Kalush Pipe Works» consists of two production plants: production of polyethylene
pipes and pipe production of polyvinyl chloride.
Main products: polyethylene pipes for cold water supply polyethylene pipes for gas
supply, PVC pipes for cold water supply, pipe for free-flow PVC sewer, drain.
LLC «Kalush Pipe Plant» is a leading company for the production of pipes in Ukraine.
The area of the factory is more than 9 hectares, which contains 14 industrial buildings,
open warehouses. There is an office building (4 floors), which is to lease. Nearby are all the
necessary communications.
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Товариство з обмеженою відповідальністю

«Леосіті інвест»
77300, Україна, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Писарська, 37а
тел.:+38 (03472) 6 28 74
факс:+38(03472) 78595
E-mail: office@bom-bik.com; leopostach@gmail.com
http://bom-bik.com
«Леосіті інвест» - один з найбільших виробників кондитерських виробів в
Україні. Сьогодні компанія займає незаперечні лідируючі позиції у своєму сегменті
на території України та за її межами, а неперевершене печиво ручної роботи
цінується мільйонами вдячних споживачів. З того моменту асортимент компанії
«Леосіті інвест» постійно збільшується і в даний час під торговою маркою «Леосіті
інвест» виготовляється 180 видів високоякісних кондитерських виробів, які добре
знайомі споживачам у 8 країнах.
Вихід на ринки Європи, СНД, Центральної та Східної Азії, співпраця з
Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Світовим банком (IFC)
підтверджують якість продукції, надійність компанії та міжнародне визнання.
З 2013 року успішно впроваджена і діє міжнародна система управління якістю
ІСУ (інтегрована система управління якістю та безпекою) за стандартами ISO 9001:
2008 та ISO 22000: 2005.
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Limited liability company

«Leositi invest»
77300, Ukraine, Ivano-Frankovsk region, Kalush, Рysarska str, 37а
phone:+38 (03472) 6 28 74
fax: +38(03472) 78595
E-mail: office@bom-bik.com; leopostach@gmail.com
http://bom-bik.com
«Leositi invest» - one of the largest Ukrainian manufacturers of confectionery
products. Today «Leositi invest» is the indisputed leader in its segment in Ukraine and
abroad, with an unbeatable hand-made biscuits (cookie) valued by millions of grateful
customers. The range of «Leositi invest» is constantly growing. Now under the brand
name «Leositi invest» are produced 180 kinds of high-quality confectionery products
that are familiar to consumers in 8 countries.
Access to the markets of Europe, the CIS, Central and East Asia, cooperation with the
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the World Bank (IFC)
all confirm the quality of our products, and the reliability of the company’s international
recognition.
In 2013 they successfully implemented an international quality management system
IMS (integrated management system quality and safety), ISO 9001: 2008 and ISO 22000:
2005.

Приватне підприємство

«ВОМОНД»
77300, Україна, Івано-Франківська область., м. Калуш, вул. Павлика, 23б
тел./факс:+38 (03472) 51062
Тел: +380681049879, +380347251062
E-mail: vomond95@gmail.com
www.vomond.com.ua
ПП «ВОМОНД» - приватне підприємство, по виготовленню ікри білкової,
рибних паст, пресервів з риби та морепродуктів. Виробництво засновано в
1995 році. Підприємство має власні виробничі приміщення та у повній мірі
забезпечено сучасним виробничим та технологічним обладнанням, засобами
вимірювальної техніки, холодильними приміщеннями, має власну атестовану
лабораторію та спеціалізований автотранспорт. На даний час асортимент продукції,
що виготовляється підприємством, представлений більше ніж 90 товарних позицій
і відповідає встановленим вимогам щодо її якості та безпечності.
Вся продукція ПП «Вомонд» сертифікована. На підприємстві впроваджені
та функціонують система управління якістю та система управління безпечністю
харчових продуктів (HACCP), які сертифіковані у національній системі сертифікації
УкрСЕПРО.

Private enterprise

«VOMOND»
77300, Ukraine, Ivano-Frankivsk region, Kalush, Pavluka str.,23b
phone/ fax:+38 (03472) 51062
phone: +38 068 104 9879, +380 3472 5 1062
E-mail: vomond95@gmail.com
www.vomond.com.ua
PE «VOMOND» - private enterprise that produces a protein caviar, fish pastes,
preserves of fish and seafood.
Company was founded in 1995 in Kalush city, Ivano-Frankivsk region. The company
has its own production and is fully provided with modern production and processing
equipment, measuring equipment, refrigeration facilities, has its own certified laboratory
and specialized vehicles. Production capacities are continuously built up. At present
the range of manufactured products includes more than 90 headings and meets the
requirements for its quality and safety.
All products PE Vomond are certified. Since 2007, a quality management system
and the system of food safety (HACCP) have been introduced and operated within the
company. They are interested to continue expanding their market not only in Ukraine, but
also abroad, particularly in Europe and Asia.
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Виробнича філія ДПЗД «Укрінтеренерго»

«КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
77304, Україна, Івано-Франківська область,
м. Калуш, вул. Промислова,1
тел/факс: +38(03472) 78911, 78917, 78916
E-mail: office@kltec.if.ua
В 2008 році Міністерство палива та енергетики України наказом №373 ухвалило
рішення про приєднання ДП «Калуська ТЕЦ» до ДПЗД «Укрінтеренерго». Установлена
електрична потужність Калуської ТЕЦ становить 200 МВт, теплова потужність 590 Гкал/г.
Калуська ТЕЦ забезпечує електроенергією і теплом як промисловий комплекс,
так і житлово-комунальний сектор міста Калуш. ТЕЦ відпускає електроенергію
ДП «Енергоринок», а теплову енергію - ТОВ «Карпатнафтохім» і місту Калуш
(КП «Водотеплосервіс»). ТЕЦ входить до складу «Острова Бурштинської ТЕС», що
працює в синхронному режимі з об’єднаною енергосистемою країн Європи ENTSO-E.
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UKRINTERENERGO

«KALUSH Heat and Power Combined»
77304, Ukraine, Ivano-Frankivsk region,
Kalush, Promyslova, 1
phone/ fax: +38(03472) 78911, 78917, 78916
E-mail: office@kltec.if.ua
In 2008, the Ministry of Fuel and Energy of Ukraine by the order № 373 decided to join
the Subsidiary «Kalush CHP» to SFTC «Ukrinterenergo».
The installed electric capacity of Kalush CHP is 200 MW, heat capacity - 590 Gcal / h.
Kalush CHP provides electricity and heat to an industrial complex and housing and utilities
sector of Kalush. CHP sells electricity to GP «Energy» and heat to LLC «Karpatnaftokhim»
and the Kalush city (CP «Vodoteploservis»).
CHP is a part of the «Burshtyn TPP Island», that operates in synchronous mode with
the united energy system of Europe ENTSO-E.

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КАЛУСЬКИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР»
77301, Україна, Івано-Франківська обл.,
м.Калуш, вул.Грушевського , 25
Тел.: +38 (03472) 6-28-32, +38 099-46-16-625
E-mail: biscentr@optima.com.ua
Калуський Бізнес-центр був створений, в листопаді 1998 року.
При ньому створена та зареєстрована громадська організація «Центр сприяння
економічному розвитку Калущини», яка бере активну участь для у вітчизняних та
міжнародних програмах, що сприяють розвитку бізнес-середовища міста.
Організація надає різноманітні консультації для безробітних та представників
малого бізнесу. Також надається практична допомога по підготовці та оформленні
бізнес-планів (для отримання одноразової допомоги для започаткування
власної справи). Організовані курси англійської мови за Кембриджською
методикою. Головним завданням курсів розмовної англійської мови є навчання
спілкування англійською мовою на теми повсякденного життя, побуту, навчання,
працевлаштування, соціальних відносин в англомовному середовищі. При Бізнесцентрі працює волонтер корпусу Миру США в Україні.

Limited liability company

«Kalush BUSINESS CENTER»
77301, Ukraine, Kalush, Ivano-Frankivsk region.,
25 Hrushevskoho Street,
Tel: (03472) 6-28-32 , +38 099-46-16-625
E-mail: biscentr@optima.com.ua
Kalush Business Center was created in November 1998.
NGO «Center for promotion of economic development of Kalush» was created and
registered in the Kalush Business Center. This organization takes part in domestic and
international programs that promote the business environment of the city.
The organization provides a variety consultation for the unemployed and small
businesses. It also provides practical assistance in the preparation and execution of
business plans (for one-time assistance to start own business). English language courses
are organized here by the Cambridge method. The main objective of the spoken English
courses is learning to communicate in English on topics of everyday life, way of life,
education, employment, social relations in the English medium. The of the volunteer
Peace Corps in Ukraine works at the business center.
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Місто має ряд інвестиційно-привабливих земельних ділянок та будівель.
Так, зокрема, для інвесторів пропонується вільна земельна ділянка площею
18 га на території потенційного індустріального парку у промисловій зоні міста
Калуша. Рішенням Калуської міської ради від 06.06.2013 року № 1944 затверджено
Концепцію індустріального парку «Калуш». При бажанні інвестора земельну
ділянку можна розділити на декілька частин. Поруч також знаходиться інша
вільна земельна ділянка площею 8 га. Обидві земельні ділянки належать Калуській
міській раді.
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The city has a number of attractive land and buildings available for investors.
So we offer investors a free land an area of 18 hectares on the territory of a potential
industrial park in the industrial section of Kalush City. The Concept of Industrial Park
Kalush was approved by the decision of the session deputies of the Kalush City Council on
the 6th of June, 2013. Optionally, the investment land can be divided into several parts.
Nearby is also another free land area of 8 hectares. Both plots of land are owned by the
Kalush city council.

Поруч з ділянкою (на відстані 300-400 м) є можливість під’єднання до
всіх комунікацій, а саме: водопостачання, водовідведення, енергопостачання,
газопостачання у необхідних для виробництва потужностях. З обидвох сторін
ділянка охоплюється автомобільними дорогами місцевого значення з твердим
покриттям, які сполучають ділянку з прилеглими до Калуської міської ради
населеними пунктами та промисловою зоною.
З південної сторони проходить автомобільна дорога, яка сполучає промислову
зону з містом. Відстань до автошляху Н-10 державного значення (Стрий - ІваноФранківськ - Чернівці - пропускний пункт Мамалига на кордоні з республікою
Молдова) складає 7 км.
З інформацією про інші вільні земельні ділянки та об’єкти промислового
призначення ви зможете те ознайомитись на сайті Калуської міської ради у розділі
«Про місто/про інвестиції» (http://kalushcity.if.ua/page/category/pro_investuzii).
З приводу отримання вищезгаданої та іншої додаткової інформації про наше
місто звертайтесь в управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.

Along with the land (up to 300-400m) we offer the required connections: water,
sanitation, electricity and gas supply in the desired capacity. On both sides, the land is
covered by paved roads of local importance, connecting the area with the surrounding city
settlements and industrial zone. On the south side is the road that connects the industrial
zone with the city. The park is located 7km away from highway (N-10) connecting the city
with Striy, Ivano-Frankivsk and Chernivtsi (the checkpoint Mamalyga on the border with
the Republic of Moldova).
The detailed information about other free lands and industrial facilities you can read
on the official web-site of the Kalush City Council in the section «About the city / about
investment» (http://kalushcity.if.ua/page/category/pro_investuzii). In order to get
the higher mentioned information and other additional information about our city please
contact the Department of Economic Development of the Kalush City Council.
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