Коломийська громада
відкрита для бізнесу!
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Чорногорія Косово

Болгарія
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Македонія
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Албанія

Греція

Адміністративний центр
місто Коломия,
Івано-Франківська область, Україна

Відстані від міста Коломия
до великих міст:

Склад громади
місто Коломия,
села Воскресинці, Шепарівці,
Товмачик, Іванівці, Саджавка

 Львів – 200 км

Дата утворення
05.10.2018

Міжнародні аеропорти:

 Івано-Франківськ – 64 км

 Київ – 574 км

 «ІваноФранківськ» – 58 км

Площа
136,77 км2

 «Львів» ім. Данила
Галицького – 205 км

Чисельність населення
70,644 тис. осіб

Контакти
Тел.: +38 (03433) 5-07-60

E-mail: tower.ko@ukr.net

Тел.-факс: +38 (03433) 5-08-23

Сайт: kolrada.gov.ua

 «Бориспіль» – 574 км
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Звернення
голови громади

Раді вітати вас у Коломийській міській об’єднаній
територіальній громаді!

Міський голова
Ігор Слюзар

Коломийська міська об’єднана територіальна громада є інвестиційно-привабливою територією для
залучення вітчизняного та іноземного капіталу. Ми
пропонуємо достатній потенціал і можливості для
вкладення коштів й отримання прибутку. Серед
переваг – вигідне географічне положення, розвинене транспортне сполучення, трудові та природні
ресурси, вільні виробничі потужності у промисловій галузі, позитивна динаміка розвитку сільського
господарства.
Переконаний, що на території громади ви знайдете
надійних партнерів, вигідні пропозиції, а також
підтримку влади, яка стане професійним партнером в інвестуванні та реалізації інвестиційних проєктів. Ми налаштовані на ефективний розвиток усіх
напрямів бізнесу та соціальної сфери, щоб забезпечити належне соціально-економічне й культурне
зростання.
Вірю, що наша громада й надалі рухатиметься в
цьому напрямку – у нас з'являтимуться нові підприємства та робочі місця.
Заради гідного сьогодення та перспективного майбутнього працює чимало людей різних професій.
Кожен із нас здатен зробити важливий внесок у
завтрашній день.
Запрошуємо вас до спільної та плідної співпраці!
Прямуймо до спільної мети та кращого майбутнього!
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Географія та природно-кліматичні умови

Умовні позначення
Автомобільні шляхи
Залізниця
Залізничні вузли
Аеропорт
Газопроводи
Державний кордон

Історико-культурні
місця та
пам’ятники
Піски
Гравій
Галечник
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ТЕРИТОРІЯ ГРОМАДИ

КІЛЬКІСТЬ ОПАДІВ

136,77 км2

Середньорічна кількість дощових днів на
рік становить приблизно 100 дн., опадів
випадає орієнтовно 658 мм.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
71,0 тис. осіб
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
48,5о пн. ш., 25,1о сх. д., 243 м над рівнем
моря. Рельєф Коломийської міської територіальної громади рівнинно-терасний,
загальний похил поверхні на схід.
Коломийська міська об’єднана територіальна громада знаходиться на південному заході України, в південно-східній
частині Івано-Франківської області, на
Передкарпатській височинній фізикогеографічній
області
та
Зовнішніх
Карпатах.
КЛІМАТ
Помірно-континентальний

ІНФРАСТРУКТУРА
Коломийська міська об’єднана територіальна громада знаходиться на відстані
573 км від Києва, за 64 км – до обласного
центру міста Івано-Франківська, 192 км –
до міста Львова, 83 км – до гірськолижного курорту Буковель у селі Поляниця
(шосейними дорогами).
Через Коломию пролягає автомобільний шлях національного значення Н 10
Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці.
Експлуатаційна довжина транспортної
мережі загального користування – 123,3 км.
У місті працює залізнична станція пасажирського типу, основні напрямки: Львів –
Коломия – Чернівці та Тернопіль – Рахів.
Від станції Коломия без пересадок можна
дістатися до таких міст: Київ, Львів, Одеса,
Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Вінниця, Луцьк, Ковель.

ПЕРЕВАГИ КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

1. Вигідне розташування в екологічно
чистому регіоні
2. Зручне залізничне й автомобільне
транспортне сполучення (дорога Н10)
з регіональними центрами:
Івано-Франківськ і Чернівці
3. Наявність вільних земельних ділянок,
кадастрової та грошової оцінки земель
4. Наявність старопромислових зон,
прийнятних для залучення інвестицій
5. Позитивна динаміка розвитку малого
та середнього підприємництва

6. Наявність освітнього та кадрового
потенціалу, необхідного для реалізації
діяльності потенційних інвесторів
7. Наявність сучасної системи водопостачання з очищенням води
8. Багата історико-культурна спадщина
громади
9. Унікальний вишиванковий ринок
10. Висока якість надання послуг у сфері
охорони здоров’я
11. Наявність полігону для захоронення ТПВ
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Загальна характеристика
СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ
Жінки – 39,1 тис. осіб
Чоловіки – 31,9 тис. осіб
Міське населення – 61,3 тис. осіб

Гендерна структура
Жінки

55 %

Сільське населення – 9,7 тис. осіб
Чоловіки
ТРУДОВІ РЕСУРСИ
Загальна чисельність працездатного
населення (віком від 16 до 65 років) –
45,5 тис. осіб

45 %
ОСВІТА
Заклади вищої освіти – 6

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Багатопрофільні поліклініки – 2

Заклади професійно-технічної освіти – 2
Заклади середньої освіти – 18
Заклади дошкільної освіти – 18

Стаціонарні відділення лікарні – 2
Госпіталь ветеранів війни – 1
Пологовий будинок – 1
Амбулаторії загальної практики сімейної
медицини – 9
ФАП – 1

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Об’єкти спортивної інфраструктури – 109
Стадіони – 4
Плавальні басейни – 2
Майданчики зі штучним покриттям – 6

КУЛЬТУРА
Театри – 1
Музеї – 3
Кінотеатри та демонстратори фільмів – 2
Бібліотеки – 12
Будинки культури / клубні установи – 6
Дитячі музичні школи – 2
Дитячі художні школи – 1

ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРИ
МПП «Квант ІІ»
Підключення до мережі Інтернет і
кабельного телебачення;
Коломия просп. Чорновола, 20.
Телекомунікаційна група Vega
Підключення до мережі Інтернет і
телекомунікаційних мереж;
Коломия бульв. Лесі Українки, 2.
ПП Фірма «Назіс»
Прокладання та монтаж телекомунікацій,
підключення до мережі Інтернет;
Коломия, вул. Мазепи, 298-А.
ПП «Телерадіокомпанія «НТК»
Рекламно-інформаційні послуги.
Рекламно-інформаційні послуги, підключення до кабельного телебачення
та мережі Інтернет;
Коломия, вулиця Січових Стрільців, 27
(НТК-провайдер);
Коломия, вул. Січових Стрільців, 23
(Телерадіокомпанія НТК)
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Надання банківських послуг
Назва

Адреса

А-Банк

м. Коломия, вул. Гетьмана Мазепи, 55

Акордбанк

м. Коломия, вул. Шевченка, 10

Альфа-Банк

м. Коломия, вул. Січових Стрільців, 41/1

Комерційний Індустріальний Банк

м. Коломия, вул. Тютюнника, 2

ПАТ «Кредіт Агріколь банк»

м. Коломия, вул. Театральна, 35

ОТП Банк

м. Коломия, вул. Івана Шарлая, 55

АТ «Ощадбанк»

м. Коломия, вул. Богуна, 34; пл. Відродження, 1;
вул. Драгоманова, 5; просп. Михайла Грушевського, 41;
вул. Січових Стрільців, 39.

Приватбанк

м. Коломия, вул. Валова, 36; вул. Івано Франка, 3;
бульв. Лесі Українки, 2; вул. Тараса Шевченка, 23;
вул. Степана Бандери, 53/4

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

м. Коломия, вул. Січових Стрільців, 10

Укрбудінвестбанк

м. Коломия, вул. Олекси Довбуша, 11

АБ «Укргазбанк»

м. Коломия, вул. Вічевий Майдан, 3

«Укрсиббанк»

м. Коломия, вул. Театральна, 36

Кредитна спілка «Прикарпаття»

м. Коломия, вул. Театральна, 20/1

АТ «Українська фінансова група»

м. Коломия, вул. Чорновола, 2; просп. Грушевського, 29

Середня заробітна плата на території Коломийської міської ОТГ
за 2019 рік у розрізі сфер діяльності, дол. США
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Туризм
Архітектурна привабливість Коломийської міської об’єднаної територіальної громади,
наявність туристично привабливих і значною мірою вже популярних об’єктів, його стратегічне розташування на перехресті туристичних маршрутів до культурно-етнічних регіонів Гуцульщини та Покуття формують потенціал громади як регіонального туристичного центру.
Місто зберегло своєрідний архітектурний шарм європейського міста, розбудованого на
межі ХІХ–ХХ століть. Коломийська ОТГ приємно вражає як гостей і туристів, так і місцевих
мешканців колоритними музеями, яскравими пам’ятками історії, культури й архітектури,
мальовничими краєвидами.
МУЗЕЙ ПИСАНКОВОГО РОЗПИСУ
Унікальна архітектурна споруда в центральній частині міста, яка привертає велику увагу своїм виглядом і прекрасним оформленням у внутрішній частині. Колекція писанкового розпису налічує кілька
десятків тисяч експозицій різного стилю художнього
оформлення.
Адреса: вул. Театральна, 27, Коломия,
Івано-Франківська область.
МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ «НАРОДНИЙ ДІМ»
МПК «Народний дім» розташований у приміщенні,
побудованому в 1892 році. У конференц-залі цього
приміщення відбувалися концерти, у яких брали
участь відома українська співачка Соломія Крушельницька, артистка Марія Заньковецька, композитори
Микола Лисенко, Денис Січинський, письменники
Василь Стефаник і Наталія Кобринська. У 1912 році
І. Франко читав тут свою поему «Мойсей».
Адреса: пл. Відродження, 41, Коломия, Івано-Франківська область.
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА
ГУЦУЛЬЩИНИ І ПОКУТТЯ ІМ. ЙОСАФАТА КОБРИНСЬКОГO
Заснований у 1926 році. У ньому експонуються найрізноманітніші види народного мистецтва Гуцульщини від ХVIII ст. і до наших днів. Тут представлена
різьба та випалювання по дереву, художня обробка
металу, художня кераміка, тканини, вишивки, одяг,
писанки, іграшки. Фонди музею налічують понад 25
000 експонатів, в бібліотеці музею – понад 12 000
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одиниць мистецького та краєзнавчого характеру. Серед стародруків зацікавленість
викликають Святе Письмо (1682 р.), Пояснення до Євангелії (1782 р.), грамоти ХVII–ХIХ
cт., «Хроніка Ступницького» (1671–1840 рр.) та ін.
Адреса: вул. Театральна, 25, Коломия, Івано-Франківська область.
МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КОЛОМИЇ
Заснований у 1990 році. З-поміж 17 тисяч експонатів
і різноманітних виставок особливу увагу привертає
велика кількість наукової та краєзнавчої літератури,
монографії, колекція книжкових видань і перідики
поч. ХIХ – серед. ХХ ст., стародруки ХVII–ХVIII століття.
Адреса: вул. Шухевича, 80, Коломия,
Івано-Франківська область.
КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ «ПРОСВІТА»
Налічує орієнтовно 2 500 експонатів – речей міського побуту з приватної колекції Романа
Яворського.
Адреса: вул. Родини Крушельницьких, 2, Коломия, Івано-Франківська область.
КОЛОМИЙСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. І. ОЗАРКЕВИЧА
Відроджений наприкінці 1989 року з ініціативи міської ради та місцевої інтелігенції. Попередньо (1939–
1962 рр.) тут діяв професійний театр, у якому формувався талант відомого актора українського кіно
Василя Симчича.
Адреса: площа Вічевий Майдан, 7,
Коломия, Івано-Франківська область.
ПАМ'ЯТНИКИ
  Пам’ятник Т. Шевченку
  Пам’ятник І. Франку
  Пам’ятник Кирилу Трильовському в парку
його імені
  Пам’ятник Адаму Міцкевичу в парку
ім. К. Трильовського
Памʼятники Василеві Симчичу та Іванові Озаркевичу. Саме з іменем І. Озаркевича пов'язана історія
театрального руху на Галичині.
Адреса: пл. Вічевий Майдан, 2, Коломия,
Івано-Франківська область.
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ПАРК ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Парк по вул. Староміській заклали коломийські
педагоги й учнівська молодь у 1897 році.
Адреса: вул. Староміська, Коломия,
Івано-Франківська область.
ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ОЗЕРО
Шевченківське озеро, яке розкинулося на берегах
Пруту, стало популярним у літній сезон для тих, хто
любить купатися й засмагати. Це найкраще місце
для пікніків і відпочинку з дітьми.
Адреса: вул. Староміська, Коломия, Івано-Франківська область.
МІСЬКЕ ОЗЕРО
Міське озеро стало улюбленим місцем відпочинку
коломиян і гостей міста. Катання на катамаранах,
канатний спуск, риболовля та багато інших розваг –
усе це біля головного водоймища Коломиї.
Адреса: вул. Чехова, Коломия,
Івано-Франківська область.

Туристично-інформаційне ознакування Коломийської ОТГ
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Діловий туризм
Добірка закладів із наданням послуги ділового туризму – представників ресторанного
й готельного бізнесу, адже саме вони роблять Коломию привабливішою для жителів і
туристів.
Основні цілі послуг ділового туризму в Коломиї:
 проведення зустрічей і переговорів із партнерами;
 інспекція роботи представництв і філій;
 установлення й налагодження ділових контактів;
 відвідини професійних заходів (виставок, конференцій тощо);
 навчання співробітників.
КОЛИБА У ВУЙКА ВАСИЛЯ
Колиба у вуйка Василя – зручне місце для проведення семінарів і конференцій. До ваших послуг
зал із мультимедійним обладнанням на 100 осіб і
додаткові зали на 15–40 осіб. Вишукана національна
кухня. Можливість проживання до 50 осіб. Красива
територія.
Адреса: вул. Шевченка, 4-А, с. Шепарівці,
Коломийський район, Івано-Франківська область.
ВІЛЛА ФАМІЛІЯ		
Організація бізнес-ланчів; система кондиціювання,
проєктор, колонки, мультимедіа, можливість підключення власних носіїв інформації. Конференцзал на 55 місць.
Адреса: вул. Січових Стрільців, 16, Коломия,
Івано-Франківська область.
КАВ’ЯРНЯ – МУЗЕЙ «КІБЛЕР»		
Організація бізнес-ланчів, проведення навчальних
семінарів і ділових зустрічей.
Адреса: бульв. Лесі Українки, 15/1, Коломия,
Івано-Франківська область.
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МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КОЛОМИЇ
Зручне місце для проведення семінарів і конференцій до 60 місць, зал із мультимедійним обладнанням.
Адреса: вул. Романа Шухевича, 80, Коломия,
Івано-Франківська область.

КАВ’ЯРНЯ «КАРПАТИ»
Організація ділових зустрічей, проведення семінарів і конференцій, наявність мультимедійного обладнання, бізнес-ланчі.
Адреса: вул. Театральна, 17, Коломия,
Івано-Франківська область.

НІЧНИЙ РИНОК ВИШИВАНОК
Коломийський нічний ринок вишиванок не порівняти ні з чим. Тут вирує своє життя. Найбільший на Прикарпатті, та й узагалі неповторний в Україні.
Про нього знають усі місцеві, але й туристів тут теж частенько можна зустріти. Доступні
ціни й величезний вибір – ось що вабить покупців. Щотижня вночі із середи на четвер
майстрині продають свої вишивані вироби. Тут, на території приблизно трьох тисяч квадратних метрів, розташовані і торгівельні палатки, і впорядковані дерев’яні будиночкимагазини; а гостей радо зустрічають майстрині, які пліч-о-пліч стоять зі своїми вишиванками й утворюють різнокольоровий вишиваний коридор, пройти яким, чесно кажучи, не
так просто через велику кількість як продавців, так і покупців.
Адреса: вул. Василя Атаманюка, Коломия,
Івано-Франківська область.
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Готелі та заклади для перебування гостей міста
Назва закладу

Тип закладу

Контакти

«Коломия»

Готель

м. Коломия, вул. Чорновола, 26
Тел.: (03433) 2-57-33, (066) 379-03-06
E-mail: hotelkolomiya26@gmail.com

«Писанка»

Готель

м. Коломия, вул. Чорновола, 41
Тел.: (03433) 2-03-56, (066) 471-68-53
Сайт: pysanka-hotel.com

«Гетьман»

Хостел

м. Коломия, вул. Вагилевича, 3/2
Тел.: (050) 67-67-299, (093) 138-02-78
E-mail: hostel.getman@gmail.com

«Вояж»

Міні-готель

м. Коломия, вул. Валова, 36/2
Тел.: (03433) 5-03-91, (050) 338-97-97
E-mail: igorvoyaj@mail.ru

«Самарянка»

Готель

м. Коломия, бульв. Л. Українки, 35
Тел.: (03433) 2-67-17, (099) 442-93-62

«Diamond de luxe»

Готель

м. Коломия, вул. Валова, 36
Тел.: (097) 115-94-48, (099) 184-19-40
E-mail: diamondkolomyya@gmail.com

«Велес»

Готель

м. Коломия, вул. Антоненка-Давидовича, 15/1
Тел.: (03433) 2-45-25, (097) 535-37-86
E-mail: eboard@mail.ru

«Оазис»

Приватний пансіонат

м. Коломия вул. Ковцуняка, 1в
Тел.: (099) 1519098
E-mail: oazys68@amail.com Сайт: www.oazys.com.ua

ФСК «Локомотив»

Кімнати відпочинку

м. Коломия, вул. Яворницького, 28
Тел.: (03433) 4-63-08, (066) 136-15-50

«Достаток»

Приватний пансіонат

м. Коломия, вул. Валова, 19
Тел.: (03433) 4-71-28, (097) 791-16-17,
E-mail:huculiva@gmail.com Сайт: huculiva.com.ua

«Шепіт лісу»

Відпочинковий
комплекс

с. Шепарівці, вул. Лісова, 8
Тел.: (03433) 9-94-94, (098) 623-27-61

«У вуйка Василя»

Відпочинковий
комплекс

с.Шепарівці вул.Шевченка, 4а
Тел.: (050) 676-72-99, 978-05-12
E-mail: koluba_vasyl@ukr.net
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Провідні підприємства
ЗАВОД НІМЕЦЬКОГО КОНЦЕРНУ LEONІ
Відкриття другого в Україні заводу німецького
концерну LEONІ. Досвід праці в Україні – 15 років.
Від часу закладення капсули, 20 жовтня 2016 року,
завод почав функціонувати всього за 11 місяців.
Місто й область зробили все можливе, щоб новий
інвестор мав хороші умови для старту.
Головним напрямом роботи концерну LEONІ в Україні
є виробництво кабельних мереж для автомобільної промисловості. Виробничі потужності –
20 000 нормогодин на добу, 120 000 шт. різновидів кабельних мереж. Ключовими клієнтами
заводу є такі автогіганти, як Opel, Volkswagen, Porsche, Audi та Lamborghini. Компанія LEONІ
належить до підприємств міста Коломиї, які є найбільшими з-поміж промислових підприємств міста платниками податків до бюджетів усіх рівнів.
ПРАТ «КОЛОМИЙСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
ПрАТ «Коломийське ЗУБМ» – один із найбільших
виробників і постачальників рядової керамічної
цегли та пічних кахлів у західних областях України. У
складі підприємства три заводи з виробництва стінових матеріалів і цех із виробництва пічних кахлів.

ТОВ «ТРОКС УКРАЇНА»
ТОВ «Трокс Україна» належить до групи шведської
компанії «Трокс АБ» – лідера з виробництва зовнішніх захисних систем покриття автомобілів. Підприємство вчасно постачає високоякісну продукцію для
найвідоміших світових марок автомобілів: Volvo,
Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Bugatti, Bentley,
Audi, Rolls-Royce та Koenigsegg.

ВАТ «КОЛОМИЯСІЛЬМАШ»
Коломийський
завод
сільськогосподарських
машин ВАТ «Коломиясільмаш» – відкрите акціонерне товариство, що спеціалізується на виробництві сільськогосподарського обладнання та техніки
(навантажувальні машини, деталі й запчастини для
сільськогосподарської техніки).
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ПП «КОЛОМИЙСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів;
виробництво борошняних кондитерських виробів,
тортів і тістечок нетривалого зберігання

ТОВ «КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД «КОНСЕРВАТОРІЯ»
Виробництво фруктових й овочевих соків, інші види переробки та консервування фруктів та овочів, виробництво дитячого харчування й дієтичних харчових продуктів, оптова
торгівля фруктами й овочами.
СП «ТОВ «ЛІСОВА КОМПАНІЯ «ЛАВАНДА»
Лісопильне та стругальне виробництво; лісозаготівлі; виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону; виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів із корка, соломки та
рослинних матеріалів для плетіння.

ТЗОВ «ВУД ПАНЕЛЬ ПЛЮС» 		
ТзОВ «ВУД ПАНЕЛЬ ПЛЮС» здійснює лісопильне
та стругальне виробництво, виробництво інших
деревʼяних будівельних конструкцій і столярних
виробів, деревʼяної тари, інших виробів із деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для
плетіння.
ТОВ «АБО-МІКС»
ТОВ «АБО-МІКС» виготовляє кормову продукцію
для всіх видів і вікових груп сільськогосподарських
тварин, вирощуваних за інтенсивною технологією.
Підприємство є учасником холдингової групи
Szaboles Gabona Rt. Якість продукції ТОВ «АБОМІКС» гарантована власною торговельною маркою; рецепти розроблено в Угорщині з урахуванням багаторічного досвіду роботи Ходингу на ринку
кормових добавок і комбікормів.
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КОМПАНІЯ «VIGOR»
Компанія VIGOR виготовляє вікна, балконні та вхідні
двері, конструкції складної конфігурації. Для їх виготовлення використовують високоякісні матеріали
як українського, так і європейського виробництва
на високотехнологічному німецькому й австрійському обладнанні. VIGOR є однією з провідних
компаній західного регіону України, що займається
ламінуванням профілів під замовлення.
Тут використовують звичайні та енергоощадні плівки. Сам процес відбувається на обладнанні австрійської фірми FUX.

ТОВ «ВОСКРЕСІНЕЦЬКІ КОВБАСИ»
ТОВ «Воскресінецькі ковбаси» – компанія, яка спеціалізується на виробництві ковбасних виробів
(ковбаси варені, копчені, копчено-запечені, сирокопчені; сардельки та сосиски, делікатеси, паштети,
лівери, солене м'ясо та ін.).
На сьогодні мережа магазинів ТМ «Воскресінецькі
ковбаси» налічує 25 фірмових магазинів.
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Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг за 2017–2019 роки становить
51 163,9 млн дол. США.
Експортне постачання здійснювали:
 ТОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ»;
 ТОВ «ВУД ПАНЕЛЬ ПЛЮС»;
 ТОВ «ТРОКС Україна»;
 ДП «Пантера»;
 ТОВ ЗПК «ЮМАС».
Продукція на експорт: кабельні мережі для автомобільної промисловості, дерев'яні будівельні конструкції та столярні вироби, дерев’яна тара, захисні системи покриття автомобілів, панчішно-шкарпеткові вироби, продукти борошномельно-круп’яної промисловості –
має високий рівень доданої вартості.

Інвестиційна діяльність
ОБСЯГИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Обсяг вкладених із початку інвестування прямих
інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста
на 1 жовтня 2019 р. становив 17,2 млн дол. США, або 2 %
загальнообласного показника, що відповідає VI місцю
серед міст обласного значення та районів області. У
січні–вересні 2019 р. іноземні інвестори вклали 242,3
тис. дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу),
вилучили – 2,5 млн дол. США.

284,1

дол. США
Обсяг прямих
інвестицій на
одну особу

У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих інвестицій становить 284,1 дол. США
(по області – 625,6 дол. США). За цим показником місто посіло VI місце серед районів і міст
обласного значення.
ОСНОВНІ ІНВЕСТОРИ
Інвесторами були 14 країн світу, основними з яких є Велика Британія, Нідерланди та Швеція (95,3 % загального обсягу прямих інвестицій у місто).
Переважна частка прямих інвестицій (87% загального обсягу акціонерного капіталу) зосереджена на підприємствах переробної промисловості (15 млн дол. США).
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Інвестиційні пропозиції
Земельні ділянки типу greenfield та brownfield
Площа

Місцезнаходження

9970 м2

вул. Симоненка, 2-Б,
м. Коломия,
Івано-Франківська обл.

ЗД несільськогосподарського призначення, ТзОВ «ДОЗ».
Можливе використання – виробничий цех. До ділянки підходить автодорога, відстань до найближчої автомагістралі –
3 км, найближчої залізничної станції – 0,3 км, до аеропорту –
65 км, морського порту – 760 км.
Ділянка підключена до електромережі, є можливість підключення до газопостачання

900 м2

вул. Центральна, 4-Д
с. Іванівці,
Коломийський р-н
Івано-Франківська обл.

ЗД несільськогосподарського призначення.
Можливе використання – ремонтно-механічна майстерня.
Відстань до м. Коломия – 13 км, до найближчої автомагістралі –
0,3 км, найближчої залізничної станції – 0,5 км, до аеропорту –
65 км, морського порту – 760 км.
Ділянка підключена до електромережі, газопостачання; на
території є свердловина та каналізація

вул. Кривоноса, 11,
м. Коломия,
Івано-Франківська обл.

ЗД несільськогосподарського призначення, АТ «Коломийське ЗУБМ».
Ділянка підключена до електромережі, є можливість підключення до газопостачання, водопостачання та водовідведення

вул. Заводська, 3,
м.Коломия,
Івано-Франківська обл.

ЗД несільськогосподарського призначення, ПрАТ «Дятківці».
До ділянки підходить автодорога. Ділянка підключена до
електромережі, газопостачання; на території є свердловина
та каналізація

8,4838 га

вул. Шарлая,
м. Коломия,
Івано-Франківська обл.

ЗД сільськогосподарського призначення. Для розміщення й
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості.
До найближчої автомагістралі – 0,2 км, найближчої залізничної станції – 1 км, до аеропорту – 61 км, морського порту – 759
км. Відстань до інженерних мереж (точка з'єднання): електромережі – 200 м, газопостачання – 60 м, водопостачання – 300 м

0,1350 га

вул. Григорія Тютюнника,
16-Б, м. Коломия,
Івано-Франківська обл.

ЗД сільськогосподарського призначення. Для будівництва й
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка).
До найближчої автомагістралі – 2 км, найближчої залізничної
станції – 0,2 км, до аеропорту – 61 км, морського порту – 760 км.
Відстань до інженерних мереж (точка з'єднання): електромережі – 50 м, газопостачання: н/т – 5 м, с/т – 48 м, водопостачання – 300 м

0,4301 га

вул. Пушкіна, 6,
м. Коломия,
Івано-Франківська обл.

ЗД сільськогосподарського призначення. Для розміщення
й експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд будівельних організацій і підприємств.
До найближчої автомагістралі – 2 км, найближчої залізничної
станції – 0,1 км, до аеропорту – 58 км, морського порту – 762 км.
Відстань до інженерних мереж (точка з'єднання): електромережі – 200 м, газопостачання – 60 м, водопостачання – 300 м

2 га

8207 м2
4,4 га

1566 м2
0,1 га

Короткий опис

19

0,1752 га

вул. Симона Петлюри,
м. Коломия,
Івано-Франківська обл.

ЗД сільськогосподарського призначення. Для розміщення й
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд будівельних організацій і підприємств.
До найближчої автомагістралі – 1,2 км, найближчої залізничної станції – 3 км, до аеропорту – 56 км, морського порту – 759
км. Відстань до інженерних мереж (точка з'єднання): електромережі – 100 м, газопостачання – 72 м, водопостачання – 730 м

1,3638 га

вул. Карпатська, 154,
м. Коломия,
Івано-Франківська обл.

ЗД сільськогосподарського призначення. Для будівництва й
обслуговування будівель торгівлі.
До найближчої автомагістралі – 6 км, найближчої залізничної
станції – 8 км, до аеропорту – 53 км, морського порту – 765 км.
Відстань до інженерних мереж (точка з'єднання): електромережі – 30 м, газопостачання – 12 м, водопостачання – 20 м

2,3 га

с. Саджавка урочища
Ястрибні та Вишнівці,
Коломийський р-н,
Івано-Франківська обл.

ЗД сільськогосподарського призначення.
Відстань до найближчого обласного центру Івано-Франківськ – 50 км. До найближчої автомагістралі –6 км, найближчої залізничної станції – 15 км, аеропорту – 53 км, морського
порту – 765 км

Інвестиційні пропозиції
Площа
Встановлення мініпивоварні з
ПАБом

Місцезнаходження
вул. Заводська, 3,
м. Коломия

Короткий опис
Поряд знаходиться виробництво солоду за традиційною технологією. На цей час єдина токова солодовня в Україні, яка
залишилась і працює.
У Коломийському районі (160 тис. осіб) немає мініпивоварні.
Виробництво місцевого пива й відкриття ПАБу з ознайомленням із технологією виробництва солоду (ручна традиційна технологія у приміщеннях, яким понад 100 років).
Повна вартість проєкту – 300–400 тис. євро. Очікуваний строк
окупності проєкту – 24 міс.

Інвестиційний паспорт Коломийської ОТГ розроблено та видано за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку
міст» (Проект ПРОМІС), який упроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.
Зміст документа є виключно думкою авторів і необов’язково відображає офіційну позицію Міністерства міжнародних справ Канади.

Коломийська міська об’єднана
територіальна громада
Адреса: проспект Михайла Грушевського, 1,
місто Коломия, Івано-Франківська область
Телефон-факс: +38 (03433) 5-07-60, 5-08-23
Електронна адреса: tower.ko@ukr.net
Сайт: www.kolrada.gov.ua

