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Пані та Панове,
шановні Партнери!
БУРШТИН – МІСТО ЕНЕРГЕТИКІВ ІЗ ДАВНЬОЮ СЛАВНОЮ ІСТОРІЄЮ ТА ЦІКАВИМ
СЬОГОДЕННЯМ.

Наша громада впевнено крокує до створення нової моделі сучасного європейського міста, базованої на принципах
поваги до прав людини, захисту приватної власності, впровадження креативних
ідей у всіх сферах життя. Ми прагнемо,
щоб робота у нас була максимально комфортною для усіх творчих, енергійних
людей, що будують власну професійну кар’єру чи бізнес.
Я, міський голова, запрошую Вас до Бурштина для того, щоб
разом творити наше спільне майбутнє. Ми чекаємо на представників малого, середнього та великого бізнесу, які готові вкласти
інтелектуальну власність, працю та матеріальні активи у розвиток
Індустріального парку «Бурштин», що, без сумніву, стане найцікавішим інвестиційним проектом у Західній Україні.
Міський голова, міська рада та виконавчий комітет, Агенція місцевого економічного розвитку, гарантують максимальне сприяння
та допомогу у реалізації всіх запропонованих проектів.
Відвідайте Бурштин, познайомтесь з нашими краянами – і Ви
обов’язково захочете залишитись тут назавжди.
З ПОВАГОЮ,

Петро Курляк
МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.БУРШТИНА
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ОГЛЯД МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Україна належить до групи
країн, які розвиваються.
Протягом 20-ти років свого незалежного розвитку їй вдалося
досягти високих результатів у різних секторах економіки та стати
світовим лідером по виробництву та експорту сільськогосподарської продукції, чорної металургії, хімічної промисловості та електроенергетики.
УКРАЇНА – СВІТОВИЙ ЕКСПОРТЕР С/Г ПРОДУКЦІЇ: Топ-10 експортер

зернових культур, №3 експортер кукурудзи (частка у світовому
експорті - 15%), №1 експортер соняшника (частка у світовому експорті - 24%) та №1 виробник та експортер соняшникової олії та
шроту у світі (частка у світовому експорті - 55%);
ЗАЙМАЄ 8-Е МІСЦЕ У СВІТІ ЗА ОБСЯГАМИ ПОКЛАДІВ ВУГІЛЛЯ (4% сві-

тових запасів), Топ-10 світових експортерів кам‘яного вугілля;
СВІТОВИЙ ЕКСПОРТЕР ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ: Протягом 9-ти місяців 2012

року експортовано 7155,8 мільйона кВт·г електроенергії, що на
69% більше відповідного показника 2011 року.
З РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
УКРАЇНА ЗНАХОДИТЬСЯ НА 67-МУ МІСЦІ В СВІТІ за показником ICT

Development Index, який відображає стан фіксованого, мобільного зв'язку, доступу до інтернету, рівень комп'ютерної грамотності
населення.
УКРАЇНА НА 11 МІСЦІ У СВІТІ PА РІВНЕМ ОСВІЧЕНОСТІ (skills sub index)

і можливості користуватися благами IT.
КРАЇНА ВОЛОДІЄ НАЙБІЛЬШИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ІНЖЕНЕРНИХ РЕСУРСІВ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ (ЦСЄ) з часткою ринку 25%

всього ІТ ринку країн ЦСЄ, а також найвищий коефіцієнт досліджень та розробок (R&D) у сфері ІТ послуг.
ЗА ДАНИМИ DOING BUSINESS-2013 УКРАЇНА ЗНАХОДИТЬСЯ НА 137
МІСЦІ (+15 ПУНКТІВ ЗА РІК). Найбільш значуще поліпшення спосте-

рігається у категоріях: «відкриття підприємств», «оподаткування»,
«реєстрація власності».
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСТО БУРШТИН

Загальна інформація та
географічне положення
на Львiв
Рогатинський
район
БУРШТИН
Бурштинське вдсх

Бiльшiвцi

Тернопiльська
область

Калуський
район

на Iвано-Франкiвськ
Тисменицький район

Місто Бурштин – одне з великих промислових міст Прикарпаття.
Розташоване на березі річки Гнила Липа у Північно-західній частині Івано-Франківської області.
Місто Бурштин знаходиться на відстані 18 км шосейним та 12 км
залізницею від районного центру (м. Галич) та 43 км від обласного
центру (м. Івано-Франківськ), характеризується такими автошляхами сполучення:
М. КИЇВ – 542 КМ,

М. ЛЬВІВ – 100 КМ,

УЖГОРОД - 280 КМ

ТЕРНОПIЛЬ - 103 КМ

IВАНО-ФРАНКIВСЬК - 43 КМ

ЧЕРНIВЦI - 179 КМ

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ КУРОРТ «БУКОВЕЛЬ» – 142 КМ.
Через Бурштин проходять два значні автошляхи:
АВТОШЛЯХ Н 09 та АВТОШЛЯХ Т 0910.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСТО БУРШТИН

АВТОШЛЯХ Н09 – автомобільний шлях національного значення
на території України, Львів – Рогатин – Івано-Франківськ – Рахів –
Мукачево. Проходить територією Львівської, Івано-Франківської
та Закарпатської областей. Автомагістраль Н09 проходить також
повз відомий міжнародний гірськолижний курорт «Буковель», що
має важливе стратегічне значення для міста та всього Галицького
району. Загальна довжина автошляху – 422 км;
АВТОШЛЯХ Т0910 – автомобільний шлях територіального значення Бурштин - Калуш.
Місто Бурштин знаходиться у Галицькому районі, де проживає
близько 62 тис. населення. Територія всього району є переважно
рівнинною, 17% території району покрито лісами (12,2 тис. га).
За адміністративно-територіальним устроєм Галицький район
поділяється на 2 міські (куди входить і Бурштинська міська рада),
1 селищну та 38 сільських рад, які об’єднують 71 населений пункт.
Галицький район, і зокрема місто Бурштин багаті покладами будівельних матеріалів: мергелю, гіпсу, піску, гравію, вапняку, цегельно-черепичної сировини, внаслідок чого в районі завжди розташовувалися різноманітні будівельні компанії.
Надра землі, крім корисних копалин, містять також значні запаси
мінеральних вод, зокрема у с.Більшівці (15 км від м.Бурштин) знаходяться відомі в Івано-Франківській області Більшівецькі мінеральні води.

ПОЛЬЩА
м. Варшава
(478 км)
БУРШТИН

СЛОВАЧЧИНА
м. Братислава
(791 км)
УГОРЩИНА
м. Будапешт
(590 км)
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РУМУНIЯ
м. Бухарест
(697 км)

м. Одеса (порт)
(478 км)

СЕКТОРИ ЕКОНОМІКИ

Промисловість міста
БУРШТИН — ЦЕ ПРОМИСЛОВИЙ ЦЕНТР, НЕПОДАЛІК ВІД ЯКОГО
ПРАЦЮЄ ВП БУРШТИНСЬКА ТЕС ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», що
є найбільшою у Західній Україні тепловою електростанцією, яка є
основою промисловості міста та основним наповнювачем бюджету. Саме станція є основним робочим місцем для жителів міста та
навколишніх сіл. Частка ТЕС у промисловості Івано-Франківської
області становить понад 20%.
Малий та середній бізнес у місті розвинений слабо. На території
міста функціонують 78 малих приватних підприємств, предметом
діяльності яких є господарська діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі, громадське харчування, побутові і транспортні
послуги, будівництво та інші.

Сільське господарство
ДРУГИМ ВАЖЛИВИМ СЕКТОРОМ МІСТА ТА ГАЛИЦЬКОГО
РАЙОНУ Є СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.
Землі сільськогосподарського призначення займають 70% всієї
території Галицького району. В районі налічується 37,4 тис.га ріллі.
Рослинництво представлено посівами с/г культур та овочівництвом, тваринництво – вирощуванням поголів‘я свиней, птиці та
риболовлею, оскільки в місті є велике штучно утворене озеро для
потреб ТЕС, а також ріка та кілька великих ставків, які займають
понад 50% всіх водойм Галицького району.
Площа всіх водойм Галицького району становить 3,5 тис.га, що
становить близько 70% водного плеса Івано-Франківської області.
Також у місті Бурштині є декілька малих ставків («садків»), які
раніше використовувалися для розведення риби.
Загальна площа міста Бурштина становить 2 163 га.
Генеральний план міста перебуває на етапі проходження
експертизи та кінцевого затвердження. Відповідно до нового
Генерального плану, передбачається збільшення кількості
земель промислового призначення на 15 га.
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Структура земельного фонду м. Бурштина
(га)
Сільськогосподарські угіддя
Рiлля

17%
9%
31%

Джерело: Дані міської ради
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Ліса і інші лісовкриті площі

42%

Забудовані землі
Землі промисловості
Земля під водою
Ставки

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Населення міста становить 18,3 тис.
мешканців, це 30% населення всього
Галицького району.
В радіусі 10 км навколо міста Бурштина кількість населення досягає 30 тис. мешканців, з яких 13,2 тис. осіб – це працездатне населення. В місті спостерігається позитивна динаміка приросту населення. Станом на 1 січня 2012 року кількість працездатного населення становила 8.1 тис. осіб, що становить 44% від загальної кількості мешканців міста Бурштина та бл. 30% від загальної кількості
працездатного населення в Галицькому районі. Це на 10% більше,
ніж у січні 2010 року. У місті також спостерігається позитивний
приріст дітей дошкільного та шкільного віку, що становить +2% у
2012 році.
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Категорії населення в м.Бурштин
(тис. осіб)

8%
19%

13%

Працездатне населення
Iншi категорiї
Громадян пенсiйного вiку

16%
44%

ДIтей шкiльного вiку
Дiтей дошкiльного вiку

Динаміка населення в м.Бурштин
(тис. осіб)
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0
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Галицький район
Бурштин
Джерело: Дані міської ради

44% всього населення міста Бурштина – це працездатне
населення (8.1 тис. осіб) В радіусі 10 км навколо міста
кількість працездатного населення становить 13 тис. осіб.
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Освіта
В галузі освіти в місті функціонують загально-освітні навчальні
заклади: 3-и загально-освітні школи, міжшкільний навчально-виробничий комбінат та гімназія, а також 4 дошкільних заклади із
загальною кількістю місць 432. Всі заклади перебувають у державній формі власності.
У місті функціонують два вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації:
Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (БЕК ІФНТУНФ);
Бурштинський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету (ТЕК КНТЕУ).
Щороку кожен з коледжів випускає близько 200 спеціалістів.
Енергетичний коледж готує фахівців з обслуговування та монтажу
теплоенергетичного устаткування на електростанціях, а також
відкриває дві нові спеціальності по підготовці фахівців по землевпорядкуванні та екології. Бурштинський торговельно-економічний коледж готує спеціалістів за напрямками ресторанного та
туристичного бізнесу.
Керівники коледжів готові співпрацювати з компаніями, які хочуть
розвивати своє виробництво у місті Бурштині, та готувати спеціалістів за напрямками на замовлення цих компаній.

Культура
Найбільшим будинком культури, де відбуваються всі громадські
події та урочистості є Палац культури «Прометей». Тут знаходяться міська бібліотека, спортивна і танцювальна зали, музей історії
визвольних змагань Галицького району.
Незважаючи на промислову орієнтацію міста, тут збереглися
також цінні пам'ятки архітектури 18-19 ст. Найвідомішим є костел
Святої Трійці, збудований у 1740 році як костел ордену тринітаріїв.

Щороку Бурштинські коледжі випускають близько
400 фахівців:
- спеціалістів з обслуговування та монтажу
теплоенергетичного устаткування на електростанціях,
- спеціалістів з бухгалтерського обліку та банківської справи,
- спеціалістів з ресторанного та туристичного бізнесу.
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Спорт
У місті функціонують: 3 стадіони, 7 спортивних залів, 16 спортивних майданчиків, 4 стрілецькі тири, плавальний басейн «Дельфін»,
спортивно-оздоровчий клуб зі східних єдиноборств «Сейдо» та
дитячо-молодіжний клуб «Тайфун» з карате-до, дитячо-юнацька
школа веслування на байдарках і каное, секції з волейболу, баскетболу, футболу, хокею, авіамодельного будування.
Найбільшим спортивним осередком міста є спортивний комплекс
«Енергетик». Щодня у залах спортивного комплексу займаються
по 350-400 осіб.
У м. Бурштині функціонує відома дитячо-юнацька школа веслування на байдарках і каное, оскільки наявність водного каналу в
місті дозволяє проводити регулярні тренування та змагання з
веслування.
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СОЦІАЛЬНА СФЕРА ЖИТТЯ

Палац культури «Прометей»
www.prometey.at.ua

Фасад Палацу культури «Прометей»

Будівля Палацу культури

Палац культури «Прометей» - це культурний осередок міста Бурштина, оскільки тут відбуваються всі урочисті події та свята. За своєю площею, Палац культури є однією з найбільших будівель Галицького району.
У будівлі розташовуються три зали:
- МАЛИЙ ГЛЯДАЦЬКИЙ ЗАЛ МІСТКІСТЮ ДО 100 ОСІБ;
- ВЕЛИКИЙ ГЛЯДАЦЬКИЙ ЗАЛ МІСТКІСТЮ 750 ОСІБ;
- КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, ДЕ МОЖЕ РОЗТАШУВАТИСЯ БЛИЗЬКО 50 ОСІБ.
У Будинку культури функціонує Музей визвольних змагань Галицького району
(Музей ОУН-УПА) та міська бібліотека.
Основне призначення Плацу культури – це місце для творчого розвитку дітей
та молоді, оскільки тут сконцентровано основні мистецькі гуртки у місті:
вокальні та танцювальні гуртки
гуртки образотворчого мистецтва (вишивання, малювання та інші)
курси іноземної мови та ін.
Палац культури має великий потенціал для його подальшого та ширшого використання, оскільки це одне з найбільших приміщень в Галицькому районі, а
також має зручне географічне розташування та якісну інфраструктуру, оскільки він розташований у центрі місті Бурштина.
Можливості для ширшого використання Палацу культури та заходи, які можна
тут організовувати:
Організація виставок: художні, мистецькі, краєзнавчі, бізнес-спрямування;
Проведення конференцій та бізнес-зустрічей, оскільки у приміщенні є конференц-зал;
Організація ярмарок та презентацій, зокрема ділового та бізнес-спрямування.
Більш детальна інформація розміщена на сайті Палацу культури «Прометей».
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО БУРШТИНСЬКУ ТЕС

Бурштинська ТЕС

Енергетична карта України

Бурштинська ТЕС входить до складу ПАТ «ДТЕК Західенерго" і розташована в
6 км на південний схід від м.Бурштин Галицького району Івано-Франківської
області, на річці Гнила Липа, на площі 25 га. Її водоймище, місткістю 50 млн.
куб.м, займає понад 1 260 га. На Бурштинську ТЕС припадає понад 24% промислового виробництва області.
Продукція ТЕС: електроенергія, теплова енергія, шлаковий гравій (керамзит),
зола-уноса (попіл сухий та зволожений), шлак паливний (жужелиця).
Бурштинська ТЕС відокремлена від об’єднаної енергосистеми України і працює
у складі так званого «Бурштинського острова», до складу якого входять електричні мережі Бурштинської ТЕС, разом з прилеглою до неї електромережею та
власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.
Бурштинський енергоострів, на відміну від решти електомереж України, під'єднаний до електромереж країн ЄС і дозволяє експортувати українську електроенергію за кордон. Саме звідси електроенергія експортується в Європейські
країни, і функціонує паралельно з об’єднаною енергетичною системою європейських країн (UCTE). Приєднання до UCTE відкрило можливості для збільшення експортних поставок електроенергії з України.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО БУРШТИНСЬКУ ТЕС

Бурштинська ТЕС (ПАТ «ДТЕК Західенерго»)

ЗА

ПЕРШУ

ПОЛОВИНУ

2012

РОКУ

УКРАЇНА

ЗБІЛЬШИЛА

ЕКСПОРТ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ МАЙЖЕ НА 60%. ПРИ ЦЬОМУ ЕКСПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В
КРАЇНИ ЄВРОПИ З БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС ЗРІС НА 30%.
Останніми роками на станції проводилися серйозні реконструкції електромереж і загальне технологічне оновлення. Зараз для виробництва залучено 8
блоків загальною потужністю 1 200 мВт/доба, а також планується запустити
9-ий блок ближчим часом. Загальна потужність ТЕС становить 2 400 мВт. Збільшення потужностей має позитивний вплив на супутні виробництва, оскільки
збільшується споживання вугілля, зростає завантаження сервісних підприємств та створення нових робочих місць.

Машинне відділення Бурштинської ТЕС
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ПЕРЕВАГИ ІНВЕСТУВАННЯ У МІСТО БУРШТИН

БУРШТИН – ЕНЕРГЕТИЧНА
СТОЛИЦЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

ЗРУЧНЕ ГЕОГРАФІЧНЕ
РОЗТАШУВАННЯ

Бурштинська ТЕС – найбільша в

Місто знаходиться на автомобільній

Західній Україні теплова електро-

дорозі міжнародного значення Н09,

станція потужністю 2 400 МВт, яка є

яка з’єднує Львів та Закарпаття

об’єднаною з енергетичною систе-

(відстань від Бурштина до

мою європейських країн (UCTE);

Івано-Франківська – 43 км, до
Львова – 100 км, до Тернополя –

Електрика вироблена на Бурштин-

103 км, до Буковелю – 142 км);

ській ТЕС експортується в Угорщину, Румунію та Словаччину;
Місто енергетиків (досвідчені
інженери-енергетики та 200 випускників енергетичного коледжу
щороку);

ГОТОВІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
Готові до реалізації інвестиційні
проекти, як на базі діючих підпри-

ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ
ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ
Населення 18 тис. чол. (в тому
числі 8 тис. працездатного
населення у Бурштині та 13 тис.
осіб в радіусі 10 км навколо
міста)
Рівень заробітних плат в Бурштині, нижчий ніж в обласних
центрах;

ємств, так і «Greenfield»;
Місто працює над розробкою
концепції індустріального парку на
території 15 гектарів, яка створить
привабливі умови для залучення
інвесторів;

УСПІШНИЙ ДОСВІД
ПАРТНЕРСТВА З ВЕЛИКИМ
ІНВЕСТОРОМ
Успішний досвід партнерства міста
з великим інвестором – ПАТ «ДТЕК
Західенерго» (Бурштинська ТЕС);
Місто має розроблену стратегію по

ВІДКРИТІСТЬ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
ДО СПІВПРАЦІ З ІНВЕСТОРАМИ

співпраці з ДТЕК - було виділено

Зорієнтованість міської влади на

співпраці – проекти з енергоефек-

економічний розвиток міста та

тивності та розвитку бізнес-середо-

навколишніх територій;

вища;

Комплексний підхід до роботи з
інвесторами: від сприяння у виділенні земельних ділянок та дозволів
до завершення інвестиційного
процесу;
В місті працює Агенція місцевого
економічного розвитку, яка є
додатковою допоміжною ланкою в
процесі співпраці з інвесторами.
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два нові пріоритетні напрямки

ПРИВАБЛИВІ ГАЛУЗІ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ В БУРШТИНІ

Будучи енергетичним центром Західної України, місто Бурштин є
найперше привабливим для подальшого розвитку енергетичного
напряму, створення інноваційних підприємств, які би займалися
виготовленням капіталомісткої продукції з високою доданою вартістю:
РОЗВИТОК ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ;
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР
(альтернативна енергетика та енергоощадні технології);
ВИРОБНИЦТВО ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ ДЛЯ
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ;
ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ;
БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ
(виробництво будівельних матеріалів);
РОЗВИТОК ТЕПЛИЧНИХ ГОСПОДАРСТВ ТА
ОВОЧЕСХОВИЩ;
ГЛИБОКА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ (наприклад, переробка до глюкози, клейковини,
крохмалю);
РОЗВИТОК РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА;
ВИРОБНИЦТВО РИБНИХ КОНСЕРВ;
РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА.
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СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ В БУРШТИНІ

Одним із стратегічних напрямів інвестування міська влада Бурштина вважає створення в місті індустріального парку

ТЕРМІН на який пропонується функціонування індустріального
парку не менше 30 років відповідно до Закону України «Про
індустріальні парки».
МЕТОЮ СТВОРЕННЯ Індустріального Парку є залучення інвестицій в економіку міста, забезпечення сприятливих умов для функціонування та розвитку промислових підприємств, покращення
інвестиційного іміджу міста, забезпечення економічного розвитку
та підвищення конкурентоспроможності території, створення
нових робочих місць, збільшення надходжень до міського та
державного бюджетів, розвитку сучасної виробничої та ринкової
інфраструктури.
РОЗТАШУВАННЯ ДІЛЯНКИ
Територія під майбутній індустріальний парк розташована на 15
гектарах в передмісті Бурштина, вільна від забудови. Ділянка розташована безпосередньо біля потужної транспортної магістралі Н
09, яка веде зі Львова на Закарпаття.
При проектуванні вказаної промислової зони передбачається
комплексна система інженерного забезпечення території із усіма
необхідними об'єктами інженерної інфраструктури, яку передбачається використовувати і розвивати надалі. Наявність інженерних мереж остаточно повинна бути уточнена на наступних стадіях
проектування, при погодженні в установленому порядку з усіма
інженерними службами міста.
Запропонована під індустріальний парк ділянка включена до генерального плану міста, як промислова зона.
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СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ В БУРШТИНІ
БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДІЛЯНКИ
На території майбутнього індустріального парку пропонується
розміщення комплексу промислових та складських підприємств.
Виходячи з міркувань забезпечення гнучких планувальних рішень
для майбутніх інвесторів, чіткі межі поділу території не встановлюються, а будуть визначені в залежності від комерційного попиту на
ділянки. Продаж земельних ділянок на виділеній території в
довільному порядку не допускається, оскільки це спричинить
хаос в освоєнні території, трасуванні доріг , проїздів та інженерних мереж.
МАЙБУТНЯ ЮРИДИЧНА СТРУКТУРА
Спільне підприємство міської ради Бурштина та інвестора. Співвідношення часток будуть визначені на початку переговорів з
конкретним інвестором. Планується, що внески міської ради та
потенційного інвестора розподілятимуться наступним чином:
ВНЕСОК МІСЬКОЇ РАДИ БУРШТИНА

ВНЕСОК ІНВЕСТОРА

• Земельна ділянка

• Капітал для фінансування проекту

• Підведення комунікацій

• Побудова приміщень та розведення

• Під’їзні дороги
• Дозволи

комунікацій
• Залучення виробників та інвесторів
• Управління операційною діяльністю
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ПЕРЕВАГИ СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
-

Стратегічне розміщення України між Європейським
Союзом та азійськими ринками;

-

Низький рівень операційних витрат;

-

Висококваліфікована робоча сила;

-

Рівень зарплат є нижчим, ніж в ЄС;

-

Величезний внутрішній ринок - 46 мільйонів людей;

-

Сприятливе законодавство, яке створює пільгові умови для
інвесторів в індустріальні парки.

-

Закон України «Про індустріальні парки», який передбачає
створення та функціонування індустріальних парків, набрав
чинності в Україні з вересня 2012р.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ІНДУСТРІАЛЬНІ
ПАРКИ»:
Державне агентство з інвестицій та управління національними
проектами відповідає за Реєстр індустріальних парків та розглядає заявки ініціаторів створення таких парків.
Індустріальні парки можуть створюватися, як на державних і
комунальних, так і на приватних землях.
Термін використання земельних ділянок, як і діяльність самого
парку, має бути не меншим ніж 30 років.
Учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері промислового виробництва, інформації,
телекомунікацій, а також займатися науково-дослідною роботою.
Суб’єктам індустріальних парків надаватиметься державна допомога у вигляді безвідсоткових кредитів, цільового фінансування
на безповоротній основі для облаштування цих парків.
Крім того, звільняються від сплати ввізного мита обладнання,
комплектуючі та матеріали, які необхідні для облаштування індустріального парку, але не вироблені в Україні.
Зекономлені кошти учасники парків мають спрямовувати на розвиток новітніх та енергозберігаючих технологій, збільшення
випуску продукції.
Однак якщо протягом одного року після прийняття рішення про
створення парку не буде підписано договору про його функціонування або через три роки в межах парку не здійснюватиметься
господарська діяльність, таку територію можуть закрити.
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ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ БУРШТИНА
ПРОЕКТИ ДЛЯ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ:
Інвестиційний
Інвестиційний
Інвестиційний
Інвестиційний
Інвестиційний

проект
проект
проект
проект
проект

№1:
№2:
№3:
№4:
№5:

Індустріальний парк
Ділянка під промислову зону
Реконструкція зольного заводу
Реконструкція овочесховищ
Модернізація теплиць

ПРОЕКТИ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ:
Інвестиційний проект №6:
Інвестиційний проект №7:
Інвестиційний проект №8:

Завершення будівництва готелю
Розвиток ягідництва
Комерційна нерухомість

ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ МІСТА:
Інвестиційний проект №9:
Інвестиційний проект №10:

Модернізація тепломереж
Реконструкція водопровідних мереж

ВНЕСОК МІСЬКОЇ РАДИ БУРШТИНА
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ВНЕСОК ІНВЕСТОРА

ПРОЕКТ №1: ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ
Назва

Промислова зона під індустріальний парк

Місто/село

місто Бурштин

Район

Галицький

Область

Івано-Франківська

Власник

Міська рада

Цільове призначення

Землі сільськогосподарського призначення

Розташування

В межах населеного пункту, біля ділянки проходить
дорога державного значення Львів-Мукачево,
річка Гнила Липа

Площа, га

15 га

Наявність комунікацій

На відстані 500 м знаходяться електричні підстанції
потужністю 250 кВт та водопровід на відстані 900 м

Можливість отримати

З артезіанської свердловини

джерельну воду на ділянці
Контактна особа

Володимир Копаниця, земельний відділ Бурштинської
міської ради, тел. +38 098 58 43 654

Генеральний план земельної ділянки під індустріальний парк

СТАВ

Земельна ділянка 15 га

Візуалізація потенційного об'єкта
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ПРОЕКТ №2: ПРОМИСЛОВА ЗОНА
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ
Назва

Промислова зона

Місто/село

місто Бурштин

Район

Галицький

Область

Івано-Франківська

Власник

Міська рада

Цільове призначення

Землі промисловості

Розташування

В межах населеного пункту, біля ділянки розташовані
об‘єкти господарського призначення

Площа, га

2.9 га

Наявність корисних копалин Родовища глини

(Обсяги покладів не досліджувалися)

Наявність комунікацій

На ділянці знаходиться електрична підстанція потужністю
250 кВт, водопровід на відстані 900 м

Можливість отримати

З артезіанської свердловини

джерельну воду на ділянці
Контактна особа

Володимир Копаниця, земельний відділ Бурштинської
міської ради, тел. +38 098 58 43 654

Генеральний план земельної ділянки під промислову зону

СТАВ

Земельна ділянка 2,9 га

Візуалізація потенційного об'єкта
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ПРОЕКТ №3: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОЛЬНОГО ЗАВОДУ
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ
Назва

Цех для виробництва зольно-цементної цегли

Місто/село

Село Бовшів (8 км від міста Бурштина)

Район

Галицький

Область

Івано-Франківська

Власник

ПАТ «ДТЕК Західенерго» Бурштинська ТЕС

Цільове призначення

Цех утилізації відходів виробництва Бурштинської ТЕС

Розташування

Біля Бурштинської ТЕС

Площа, га

7.2 га

Контактна особа

Світлана Спіцина, ТОВ «Соціс»,
Тел.: +38 095 157 41 54, Факс: +38 062 381 54 70
SpitsinaSN@dtek.com;
Тараса Фарйон, провідний юрисконсульт Юридичний
відділ ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Тел. +38 032 239 07 99,
Факс +38 032 239 0799, +38 050 431 07 32

Цех утилізації відходів Бурштинської ТЕС

Завод по переробці золи у Яніково, Польща

Бурштинська ТЕС використовує вугілля для виробництва електроенергії, внаслідок чого утворюється велика кількість продуктів
згорання вугілля, зокрема зола. Тому для міста Бурштина будівництво заводу по переробці продуктів згоряння вугілля є надзвичайно актуальним. Крім цього, у місті вже є такий завод. Раніше
тут працювало виробництво керамзиту, наразі не працює у зв‘язку із відсутністю нового обладнання та інноваційного підходу.
Даний інвестиційний проект включає пропозицію по продажу та
реконструкції наявного зольного заводу у місті Бурштині, який
знаходиться поряд із Бурштинською ТЕС.
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ПРОЕКТ №3: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОЛЬНОГО ЗАВОДУ

Перспективи переробки продуктів згорання вугілля в Україні
ВУГІЛЛЯ

Є

НАЙПОПУЛЯРНІШОЮ

СИРОВИНОЮ

ДЛЯ

ВИРОБНИЦТВА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ в Україні. Проте його використання у таких великих обсягах
призводить до значних обсягів виробництва продуктів згоряння вугілля, зокрема золи. Щороку в Україні утворюється золи розміром у 125 великих стадіонів,
а місткість її утилізації вичерпується вже через два роки. Тому питання переробки золи є надзвичайно актуальним, особливо в містах-енергетиках.
До продуктів згоряння вугілля належить зола нижнього та верхнього шару від
різних видів котлів, відходи котельні, а також продукти сіркоочистки, таких як
розпорошення сухої абсорбції продукції та сіркоочисний гіпс. Понад 70% всіх
побічних продуктів згоряння вугілля займає летюча зола, оскільки - це хороший замінник цементу, тому може використовуватися для виробництва бетону,
різноманітних будівельних сумішей, а також у будівництві та облаштуванні
доріг.
Ще однією перевагою використання золи замість цементу є нижчий обсяг
енергозатрат, які потрібні для її виробництва у порівнянні з цементом. Також
існують значні переваги у виробництві бетону із золи, оскільки бетон є міцніший, якісніший, більш стійкий до кислотни та сульфатних хімічних реакцій, а
також зменшує ймовірність просадки та розтріскування. Також у цьому є
економічна вигода, оскільки зазвичай зола коштує на 17% менше, ніж цемент, а
в деяких випадках до 50% нижче. Прикладами будівель, фундамент яких створений із золи – це хмарочоси у Нью-Йорку, Чікаго, Хюстоні та багато інших.
Близьким прикладом для України є приклад Польщі, яка почала будівництво
заводів по переробці золи, а саме – її очищення від вмісту карбону та аміаку. У
світі використовується два види золи після переробки – ProAsh ®, яка містить
до 5% карбону у своєму вмісті та використовується для виробництва будівльних сумішей і бетону, та EcoTerm TM, яка має високий вміст карбону та направляється знову на ТЕС для подальшого спалювання.
ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ
ВУГІЛЛЯ У КРАЇНАХ ЄС-15

ВИКОРИСТАННЯ ЗОЛИ ПО
ГАЛУЗЯХ У КРАЇНАХ ЄС-15
Доповнення 3%

Продукти спалювання
в киплячому шарi 2%

Продукти сухої
абсорбацiї 1%

Цементна
сумiш 14%

Десульфуризований
гiпс 17%

Iншi 1%

Бетоннi
блоки 6%

Складовi
бетону 33%

Вiдходи котлiв
3%
Зола нижнiх
шарiв 9%

Цемент 22%
Зола верхнiх шарiв
(Летюча зола) 68%
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Будiвництво
дорiг 23%

Джерело: European Coal Combustion Products Association (ECOBA),
World of Coal Ash (WOCA) Conference, American Coal Ash Association (ACAA)

ПРОЕКТ №4: РЕКОНСТРУКЦІЯ ОВОЧЕСХОВИЩ
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ
Назва

Комплекс овочесховищ та складів для продтоварів

Місто/село

місто Бурштин

Район

Галицький

Область

Івано-Франківська

Власник

ПАТ «ДТЕК Західенерго»

Цільове призначення

Зберігання овочів та інших продтоварів

Розташування

В межах населеного пункту, біля ділянки проходить
дорога державного значення Львів-Мукачево

Площа, кв.м.

6 тис. кв.м.

Наявність комунікацій
та обладнання

Наявні всі комунікації на об‘єкті

Контактна особа

Світлана Спіцина, ТОВ «Соціс»,
Тел.: +38 095 157 41 54, Факс: +38 062 381 54 70
SpitsinaSN@dtek.com;
Тараса Фарйон, провідний юрисконсульт Юридичний
відділ ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Тел. +38 032 239 07 99,
Факс +38 032 239 0799, +38 050 431 07 32

Овочесховища та склади для продтоварів
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Візуалізація потенційного об‘єкта

ПРОЕКТ №5: МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕПЛИЦЬ
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ
Назва

Теплиці

Місто/село

Село Дем‘янів (На виїзді з міста Бурштина)

Район

Галицький

Область

Івано-Франківська

Власник

ПАТ «ДТЕК Західенерго»

Цільове призначення

Вирощування овочів та фруктів

Розташування

Теплиці розташовані на відстані 3 км від міста Бурштина.
Недалеко від об‘єкту проходить автотраса державного
значення Львів-Мукачево.

Площа, га

-

Наявність комунікацій
та обладнання

Комунікації доступні від Бурштинської ТЕС.

Контактна особа

Світлана Спіцина, ТОВ «Соціс»,
Тел.: +38 095 157 41 54, Факс: +38 062 381 54 70
SpitsinaSN@dtek.com;
Тараса Фарйон, провідний юрисконсульт Юридичний
відділ ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Тел. +38 032 239 07 99,
Факс +38 032 239 0799, +38 050 431 07 32

Теплиці у с.Дем‘янів
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Візуалізація потенційного об‘єкта

ПРОЕКТ №6: ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ГОТЕЛЮ
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ
Назва

Завершення будівництва готелю

Місто/село

місто Бурштин

Район

Галицький

Область

Івано-Франківська

Власник

ПАТ «ДТЕК Західенерго»

Цільове призначення

Обслуговування туристів та гостей міста,
проведення зустрічей та конференцій

Розташування

Об‘єкт знаходиться у центрі міста Бурштина,
на вул. Міцкевича, 49, біля центрального автошляху
Львів-Мукачево Н09.

Площа, кв.м.

-

Поточний стан об‘єкта

На сьогодні збудовано 3-и поверхи майбутнього готелю
та проведені всі необхідні комунікації для завершення
будівництва.

Басейн «Дельфін»

Біля готелю розташований сучаний спортивний комплекс
«Дельфін». Басейн відповідає міжнародним стандартам
(довжина басейну 25 м) та щодня може обслуговувати
бiля 300 відвідувачів.

Інвестиційна пропозиція

Дана інвестиційна пропозиція включає продаж
незавершеного будівництва готелю та спортивного
комплексу «Дельфін».

Контактна особа

Світлана Спіцина, ТОВ «Соціс»,
Тел.: +38 095 157 41 54, Факс: +38 062 381 54 70
SpitsinaSN@dtek.com;
Тараса Фарйон, провідний юрисконсульт Юридичний
відділ ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Тел. +38 032 239 07 99,
Факс +38 032 239 0799, +38 050 431 07 32

Незавершене будівництво готелю

29

Діючий басейн «Дельфін»

ПРОЕКТ №7 РОЗВИТОК ЯГІДНИЦТВА
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ
Назва

Агро Профі

Форма власностi

Фермерське господарство

Мiсто/село

Місце реєстрації: Івано-Франківська область, Галицький
район, с. Більшівці Місце діяльності: : Івано-Франківська
область, Галицький район, с. Перлівці

Вид діяльності

Сільське господарство

Продукція,
яка виготовляється

Овочі: капуста, картопля, перець та ін.

Ринки збуту продукції

Бюджетні установи Галицького району, місцеві продуктові
ринки, оптові продажі в Крим

Основні конкуренти в
області / в Україні

Місцеві с/г виробники: ФГ Андріїшина,
ФОП Коберницький

Контактна особа

Олександр Бабій,
Директор Агенції з економічного розвитку міста Бурштин
Тел.: +38 097 583 45 75
Електронна пошта: ob@amer-byrshtyn.org.ua

СТРАТЕГІЯ
Стратегія розвитку

ФГ планує розвивати новий напрямок у своєму бізнесі
Ягідництво. На даний момент заключено угоду про оренду
земельної ділянки загальною площею10 га для
вирощування полуниці.
Основною стратегією розвитку підприємства є
збільшення площ під обробіток та нарощування
виробничого потенціалу за рахунок закупівлі сучасного
обладнання, якісного насіннєвого матеріалу, а також
використання сучасних методів вирощування с/г
продукції. Керівник підприємства більше 9 років
працював у Німеччині у сфері овочівництва та
садівництва, постійно відвідує семінари у сфері сільського
господарствва та використовує інноваційний підхід у
своєму підприємстві.

Під які проекти компанія
планує залучити інвестора

Сума інвестицій для розвитку ягідництва складає
близько 660 тис. грн. (82.5 тис. дол. США):
400 тис. грн. потрібно для закупки насіннєвого матеріалу
для насаджень на 10 га.
20 тис. грн. – для закупки мінеральних добрив;
190 тис. грн. – для обладнання для крапельного зрошування;
50 тис. грн. – для обладнання приміщення під склад,
яке компанія планує орендувати.

Частка, яку готові
продати інвестору
існуючі власники
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Власник господарства готовий продати частку в с/г
кооперативі, на баланс даного підприємства можна
заводити дане обладнання.

ПРОЕКТ №8: КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ
Назва

Земельна ділянка з комерційною та житловою нерухомістю

Місто/село

Місто Бурштин

Район

Галицький

Область

Івано-Франківська

Власник

Приватна особа

Цільове призначення

Житлова площа та комерційне приміщення

Розташування

У центрі міста Бурштин

Площа, га

0.21 га (0.1 га – житлова площа,
0.11 га – відведено під комерційну діяльність)

Площа будівель, м2

На території розташовано 2-і будівлі. Будівля 1: 2-а
поверхи, площа 1 110 м2, мансардна площа 200 м2.
Будівля 2: площа 400 м2. Земельна ділянка навколо
огороджена.

Будівлі навколо ділянки

Оскільки ділянка знаходиться у центрі міста, то навколо є
хороша інфраструктура: супермаркет, дитячий садок,
школа, стоянка, парк, зупинка громадського транспорту.

Наявність комунікацій

У будівлі проведено опалення, домашній та робочий
телефон, центральне постачання газом - 2 лічильники домашній та комерційний, електропостачання 2 лічильники - домашній 5кВт/год та комерційний
60 кВт/год, інтернет, кабельне телебачення,
водопостачання і тепломережа - 2 лічильники - домашній
та комерційний, центральна каналізація.

Інвестиційна пропозиція

Можливе використання під невеликий готель, оскільки у
приміщенні також функціонує невеликий ресторан,
загальною площею 150 м2, а також зручне географічне
розташування у центрі міста.
Можливе використання приміщення під автосалон,
магазин автозапчастин, станцію технічного
обслуговування (СТО), автомийку, офісні приміщення.

Контактна особа

Фасад будівлі
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Олександр Бабій,
Директор Агенції з економічного розвитку міста Бурштин
Тел.: +38 097 583 45 75
Електронна пошта: ob@amer-byrshtyn.org.ua

Інфраструктура навколо будівлі

ПРОЕКТ №9 МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕПЛОМЕРЕЖ
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ
Назва

Реконструкція та експлуатація тепломережі міста Бурштина

Форма власностi

Комунальна

Мiсто/село

Місце реєстрації: Івано-Франківська область,
Галицький район, м.Бурштин

Вид діяльності

Теплопостачання

Продукція,
яка виготовляється

Послуги з надання тепла та гарячої води
споживачам міста

Ринки збуту продукції

86 багатоквартирних житлових будинків, 589 приватних
житлових будинків, 20 бюджетних установ, 44 приватних
споживачів-юридичних осіб, 9 об’єктів БуТЕС

Основні конкуренти в
області / в Україні

Природна монополія

Контактна особа

Олександр Бабій,
Директор Агенції з економічного розвитку міста Бурштин
Тел.: +38 097 583 45 75
Електронна пошта: ob@amer-byrshtyn.org.ua

СТРАТЕГІЯ
Під які проекти компанія
планує залучити інвестора

Зношеність итепломереж впливає на втрати теплоносія,
таотриманих коштів. Згідно результатів аудиту
тепломережі визначено наступні показники від
впровадження проекту:
IRR (2012-2026) - 9,5%
NPV (2012-2026) - 36,2 млн.грн.
Дисконтований період окупності - 10,3 року.
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Орієнтовна сума
інвестицій в тис. дол.

Загальна вартість необхідних інвестицій складає:
105 млн. грн. (13 млн. дол. США)

Яку частку готові продати
інвестору існуючі власники

Умови реалізації проекту:
Надання послуги на умовах концесії
Договір державно-приватного партнерства
При утворенні спільного підприємства – розмір пакету
обговорюється

ПРОЕКТ №10 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ
Назва

Реконструкція водопровідно-каналізаційних
мереж міста Бурштина

Форма власностi

Комунальна

Мiсто/село

Івано-Франківська область, Галицький район, м.Бурштин

Вид діяльності

Господарське питне водопостачання

Продукція,
яка виготовляється

Послуги з надання холодної води
споживачам міста

Ринки збуту продукції

Водоспоживання Бурштинської ТЕС становить
70 м. куб./год; Водоспоживання м. Бурштина становить
150 м. куб./год: 86 багатоквартирних житлових будинків,
589 приватних житлових будинків, 20 бюджетних установ,
44 приватних споживачів-юридичних осіб, 9 об’єктів БуТЕС.

Основні конкуренти в
області / в Україні

Монополія

Контактна особа

Олександр Бабій,
Директор Агенції з економічного розвитку міста Бурштин
Тел.: +38 097 583 45 75
Електронна пошта: ob@amer-byrshtyn.org.ua

СТРАТЕГІЯ
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Під які проекти компанія
планує залучити інвестора

Зношеність водогонів впливає на втрати води в мережі
та аварійні прориви. Проведено НТЕО виконання робіт по
реконструкції водопровідно-каналізаційних мереж.
Прогнозований термін служби трубопроводів після
реновації становить 50 років.
Період окупності проекту - 19 років.

Орієнтовна сума
інвестицій в тис. дол.

Згідно науково-технічного обгрунтування виконання робіт
по реконструкції мереж від 2002р., вартість робіт
становила 9.3 млн. грн. (1.2 млн. дол.)

Яку частку готові продати
інвестору існуючі
власники

Умови реалізації проекту:
Надання послуги на умовах концесії;
Договір державно-приватного партнерства.

ПОСЛУГИ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ

Для надання кваліфікованих послуг бізнесу та з метою розвитку підприємницької інфраструктури, у 2012 році міською радою Бурштина, за фінансової
підтримки компанії ДТЕК було створено Агенцію місцевого економічного розвитку (АМЕР).
Спеціалісти Агенції мають досвід у підготовці та аналізі бізнес-планів, роботи з
дозвільною та реєстраційної документацією, підборі та підготовці кадрів, лоббі-заходах, проведенні переговорів з міжнародними фінансовими інституціями.
Мови спілкування: українська, російська, англійська, польська. Надаємо послуги перекладу.

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ АМЕР У СФЕРІ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА:
Завдання №1.1.: Налагодження партнерств з установами та організаціями для
ефективної підтримки та лобіювання інтересів бізнесу в регіоні;
Завдання №1.2.: Створення об’єктів бізнес-інфраструктури, таких як Центр
підтримки бізнесу, Бізнес-інкубатор, Індустріальний парк до кінця 2015 року;
Завдання №1.3.: Впровадження фінансових інструментів підтримки бізнесу, а
саме фонду мікрокредитування, механізмів прямого фінансування та грантової
підтримки підприємницьких ініціатив до кінця 2014 року;
Завдання №1.4.: Реалізація інформаційних, навчальних, промоційних заходів
для підвищення конкурентоспроможності бізнесу та інвестиційної привабливості регіону до кінця 2015 року.
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ПОСЛУГИ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ
ПОСЛУГИ
Передінвестиційний етап:
Підготовка аналітичної інформації
Дослідження ринку
ТЕО, аналіз проектних альтернатив
Пошук постачальників та споживачів
Реєстрації та отримання дозвільної документації
“Віртуальний офіс”
Комплексна організація візитів
Інвестиційний етап:
Підбір та підготовка кадрів
Консультації у митних питаннях
Консультації у земельних питаннях
Бухгалтерський та податковий супровід
Представлення інтересів у судах та органах влади
Відбір та контроль роботи підрядників
Робота з громадською думкою
Післяінвестиційний етап:
Формування позитивного іміджу Компанії
Консультації з питань корпоративної соціальної відповідальності
Кадрове діловодство
Послуги прес-відділу

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОСЛУГИ АМЕР:

http://amer-burshtyn.org.ua/uk/investors
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КОНТАКТИ
МІСЬКА РАДА м.БУРШТИНА
Курляк Петро Іванович, міський голова
вул. Січових Стрільців, 4
м. Бурштин, 77111
Галицький район, Івано-Франківська обл.
Тел./факс: +38 03438 46260
br-mrada@ukr.net

АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Олександр Бабій, директор
7711, вул. Січових Стрільців, 4,
м. Бурштин, 77111
Галицький район, Івано-Франківська обл.
Тел.: +38 097 5834575
ob@amer-burshtyn.org.ua
www.facebook.com/amer.burshtyn
www.amer-burshtyn.org.ua
SKYPE: Sasha_Babiy

ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
Фарйон Тарас Степанович, провідний
юрисконсульт Юридичний відділ ПАТ
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»
Тел. +38 032 239 07 99, Факс +38 032 239
0799, +38 050 431 07 32
farion@gcwe.energy.gov.ua
www.zakhidenergo.ua/

Інвестиційний паспорт м. Бурштина розроблено в рамках Програми Соціального Партнерства компанії ДТЕК та м. Бурштина
Координатор проекту:
Спільнота Соціально Відповідальний Бізнес,
www.svb.org.ua, тел.: +38 067 670 01 06
Автори інвестиційного паспорту: Компанія
"Цитадель Капітал",
www.citadelcapital.com.ua, тел.: +38 032 261 20 78
Висловлюємо подяку за підготовку інформації та підтримку проекту працівникам Міської ради м.Бурштина, Агенції місцевого економічного розвитку та ДТЕК
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