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МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ВІННИЦЯ»

«Аеропорт року»
серед малих

аеропортів
України за

підсумками 
2017 року

РОЗТАШУВАННЯ

Радий познайомити Вас з Вінницею – містом ідей!

Вінниця –  сучасне місто, яке динамічно розвивається та водночас має давню історію і традиції. 

Сім років поспіль Вінницю визнають найкомфортнішим містом в Україні за результатами 
Всеукраїнського муніципального опитування, яке щорічно проводиться соціологічною групою 
«Рейтинг» та Міжнародним республіканським інститутом. 

Вінниця є найпрозорішим містом за результатами рейтингу прозорості 50 найбільших міст 
України від Міжнародного центру перспективних досліджень.

Комфортні умови створюємо і для розвитку бізнесу. Вигідне географічне розташування, потужний 
промисловий, науковий, інтелектуальний потенціал, розвинута інженерна інфраструктура 
приваблюють інвесторів.

У Вінниці ви неодмінно знайдете можливості для реалізації нових ідей. Наша команда націлена на 
результат. Упевнений, що і ви також. Ми цінуємо та поважаємо кожного інвестора.  І гарантуємо 
всебічну підтримку та прозорі правила ведення бізнесу!

З повагою, Міський голова
Сергій Моргунов

ДРУЗІ

Париж

БудапештВаршаваБухарест

Братислава Прага

ВІДСТАНЬ
ДО СТОЛИЦЬ

900 км

2380 км

715 км 750 км

1230 км1 160 км
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РЕЗЮМЕ

Рік першої письмової згадки 
про Вінницю — 1363

Площа територіальної громади — 255,45 км2

Населення — 388,2 тис. осіб

Бюджет територіальної громади на 2021 рік — 
4,9 млрд грн, в тому числі бюджет розвитку — 
1,09 млрд грн (01.11.2021)

Соціальні науки, 
бізнес і право 1017

1319

2851

1169

737

701

800

2292

670

553

455

Освіта

НАСЕЛЕННЯ
388,2 ТИС. ОСІБ

40,5 ТИС. СТУДЕНТІВ

4,4 ТИС. УЧНІВ

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ*
107 ТИС. ОСІБЖІНОК

54%

ЧОЛОВІКІВ
46%

VS

*Населення віком 
від 14 до 35 років

8 професійно-технічних 
навчальних закладів 

25 закладів вищої 
освіти, 4 мають статус 

національного

Управління і 
адміністрування

Сільське, лісове і 
рибне господарство

Будівництво та 
архітектура

Транспорт

Охорона здоров’я 

Інженерія

Сфера обслуговування

Виробництво та 
технології

Гуманітарні науки і 
мистецтво

Індустріальні парки Вінниці:

- Вінницький індустріальний парк — 35,7 га;
- Вінницький кластер холодильного 
машинобудування (UBC GROUP) — 19,27 га; 
- Вінтер Спорт (HEAD GROUP) — 25 га.

№1 в дослідженні «Індекс задоволеності якістю 
сфер та послуг» 2016, 2017, 2018, 2019 роках 
(Всеукраїнське муніципальне опитування)

7 разів поспіль визнано найкомфортнішим 
містом для життя в Україні (за результатами 
дослідження ІRI-Міжнародний 
Республіканський інститут)

Перший в Україні сертифікат
European Energy Award

Лідер Рейтингу прозорості інвестиційного 
сектору 100 найбільших міст України
*Рейтинг від міжнародної антикорупційної 
організації Transparency International

Оцінка ‘‘invА+’’ — «Висока інвестиційна 
привабливість» в рейтингу IBI-Rating

Оцінка ‘‘uaINV5’’ — Найвищий рейтинг 
інвестиційної привабливості в рейтингу 
Credit Rating

Оцінка ‘‘uaА’’ — «Висока кредитоспроможність» 
в рейтингу IBI-Rating за Національною 
рейтинговою шкалою

81 % ПІІ (прямі іноземні інвестиції) з країн ЄС

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ОСВІТА

Кількість випускників 
закладів вищої та 

професійно-технічної 
освіти міста за 

напрямками підготовки
в 2021 році

у закладах 
вищої освіти

у закладах професійно- 
технічної освіти
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ Обсяги капітальних інвестицій 
за період з 2015 по 2019 роки 

збільшилися у 2 рази

- ВІДКРИТА ТА ПРОЗОРА -
Інтегрована громада, яка 

надихається своєю історією та 
культурою, як міста Магдебурзького 
права і традицій сильного місцевого 
самоврядування. Лідер, що заохочує 
інших до створення та застосування 

інноваційних підходів у розвитку 
місцевого самоврядування і 
муніципального управління.

- ПОЗИТИВНА ТА ДИНАМІЧНА -
Успішна громада, яка підтримує 

здоров’я, добробут і високу якість 
життя своїх жителів. Міська громада, 

де кожен може реалізувати свій 
потенціал. Місто для дітей і молоді, 

яке дбає про те, щоб передати в 
майбутнє чисте та здорове довкілля.

- ПРОРИВНА ТА ІННОВАТИВНА -
Громада розвитку, здатна 
стимулювати співпрацю і 

взаємодію, створювати нові 
можливості для бізнесу та 

використовувати свої сильні позиції 
в агросекторі. Інноваційне місто, 
яке забезпечує стійке зростання 

та зміцнення своєї глобальної 
конкурентоспроможності.

Стратегія Вінниця 3.0 розвиває підходи, закладені у Стратегію 2020, і узгоджується з ключовими 
документами, які визначають стратегічні напрямки розвитку Вінницького регіону та сучасні тренди 
розвитку міст, зокрема, Концепцією інтегрованого розвитку міста Вінниці 2030, з Цілями сталого 

розвитку і Європейською зеленою угодою.

СТРАТЕГІЧНІ 
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ:

Інвестиції в житлові
та нежитлові споруди

1 796

2015

3 067,9
млн грн

3 079,4
млн грн

4 184,9
млн грн

5 047,7
млн грн

6 212,3
млн грн

2016 2017 2018 2019

2 210

1 319

546

Ключові напрямки капітальних 
вкладень у 2019 році (млн грн)

Інвестиції в машини
та обладнання

Інвестиції в
інженерні споруди

Інвестиції в
транспортні засоби

РОЗВИТОК МІСТА
ОБСЯГИ КАПІТАЛЬНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ У МІСТІ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ ДО 2030 РОКУ

1. ЦИФРОВІЗАЦІЯ 
МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

2. ІНТЕГРОВАНА ГРОМАДА: ЯКІСНІ 
ТА ДОСТУПНІ МУНІЦИПАЛЬНІ 
ПОСЛУГИ ДЛЯ ВСІХ

3. МУНІЦИПАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

4. ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ТА 
СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

5. ДОСТУПНЕ, БЕЗПЕЧНЕ ТА 
ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ СЕРЕДОВИЩЕ

6. ПУЛЬСУЮЧЕ МІСТО
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Ставка податку на додану вартість Сільське господарство та агробізнес

Логістика

Бізнес центри

20% 370 800

340 720

10-158

0,3-12%

0,2-1,5%

10%

20%

3-5%

18%

22%

1,5%

465 710

310 650

7-920

18%

375 725

285 715

390 620

600 1700

230 765

350 700

Ставка податку на землю

Ставка податку на прибуток підприємств

Легка та текстильна промисловість

Торгівля

Торгові центри

Ставка податку на нерухомість

(від нормативно-грошової оцінки,
в залежності від цільового призначення)

(ставка для експорту 
становить 0 %)

(ставка для підприємств-пільговиків 
становить 0 %)

(від розміру мінімальної заробітної плати в 
залежності від об’єкту та зони розташування)

(слюсар, токар, зварювальник)

Ставка податку на доходи фізичних осіб
(від нарахованої працівникам 
заробітної плати)

Ставка військового збору
(з нарахованої заробітної плати працівникам 
підприємства)

Будівництво

Обслуговування

Фінанси та бухгалтерія

*станом на грудень 2021 року

**в дол. США на місяць, за даними 
рекрутингових агентств станом на 
грудень 2021 р.

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА
У 2017-2020 РР., ДОЛ. США

Ставка єдиного податку

Єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування 
(від нарахованої працівникам заробітної плати)

ІТ

Медицина та охорона здоров’я

Робітничі професії 

1 група:
(від розміру прожиткового мінімуму)

2 група:
(від розміру мінімальної заробітної плати)

3 група:
(3%  — платники ПДВ, 5% — не платники ПДВ)

ДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ

Комерційна 
нерухомість

Діяльність

Кількість 
об’єктів

Молодший 
персонал

Середня орендна плата
дол. США / м2 / місяць*

Управлінський
персоналМІСЦЕВІ ПОДАТКИ

ПОДАТКИ СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА

2017

250
270

385
405

2018 2019 2020

ІНВЕСТИЦІЙНІ ФАКТОРИ

**
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600 км

445 км

Е50

Е40

Е9
5

Е95

Е50

Е5
83

Е40

Сучасна транспортна інфраструктура Вінниці, географічне положення та розвинена 
промисловість формують передумови для створення в місті потужного логістичного хабу

Залізничні
сполучення

Існуючі траси

Транспортний
коридор «GO Highway»

Дюнкерк - Брюссель - Дрезден - Краків - 
- Київ - Волгоград

Санкт-Петербург - Гомель - Київ - Самсун

Брест - Париж - Прага - Ужгород - 
- Кропивницький - Донецьк - Ростов - Махачкала

Роман - Бельці - Вінниця - Житомир

Європейські автомобільні маршрути:

Міжнародний аеропорт «Вінниця» — єдиний в Центральній Україні 
між головними регіональними та столичними аеропортами, а також 
охоплює північ Молдови.

Аеропорт є комунальним підприємством у 100% власності Вінницької
міської територіальної громади. Розташований на відстані 7,5 км на 
схід від залізничної станції «Вінниця».

Має армо-бетонну злітно-посадкову смугу 2500х42 метрів та здатний
обслуговувати повітряні судна А320, В737NG. Мережа маршрутів з 
2016 року містила наступні напрямки: Варшава, Тель-Авів (регулярні 
рейси), Анталія, Шарм-ель-Шейх, Даламан (чартерні рейси). Також 
є досвід в обслуговуванні щорічних чартерних програм паломників з 
Тель-Авіва.

Серед основних авіакомпаній, що користуються послугами 
аеропорту є вітчизняні: МАУ, Windrose та іноземні :LOT (Польща), 
TAROM (Румунія).

Мережа автомобільного та залізничного сполучення, що поєднує місто 
з найбільшими містами Східної та Центральної Європи.

Мережа автомобільного та залізничного сполучення, що поєднує місто 
з усіма обласними центрами, м. Київ, м. Сімферополь та м. Севастополь.

Варшава
806 км

870 км
1 172 км668 км

1 580 км

260 км 420 км360 км 710 км 860 км

731 км 1 785 км

952 км 1 950 км

Автомобільне сполученняЗалізничне сполучення

Констанца
Мінськ Рига

Кошице

Гамбург

Київ ОдесаЛьвів Харків Маріуполь

РоттердамВарна

Кельн

Міжнародний аеропорт «Вінниця» (IATA:VIN, ICAO:UKWW)МОБІЛЬНІСТЬ

Кишинів
332 км

638 км
Перемишль

Перевагою міста є те, 
що воно розташоване на 
перетині автомобільних 

маршрутів 

E95

E583

E40

E50
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За приватною ініціативою 
впроваджено систему прокату 

електросамокатів.

Міжнародний транспортний коридор 
‘‘Go Highway’’ з’єднує порти Балтійського та 
Чорного моря. У межах Вінницької області 

протяжність цього шляху 185,4 км.

Один з найкращих зразків громадського 
транспорту серед міст України.

Міський транспорт (600 одиниць) — 
трамвай, тролейбус, автобус

Трамваї  VinWay — 10 од.

Тролейбуси VinLine — 13 од.

Автобуси на газу — 18 од.

За основними даними: Власне виробництво КП «Вінницька транспортна компанія»:

Пасажиропотік — 170 млн осіб/рік 

74 міські маршрути

У партнерстві з Європейським банком реконструкції та 
розвитку реалізовано глобальний муніципальний проєкт 

«Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд 
в громадському транспорті міста Вінниці».

90  км велосипедних доріжок. 
Загальна довжина велошляхів міста 
складатиме 110 км до 2023 року.

ПРОКАТ ЕЛЕКТРОСАМОКАТІВ

ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДІВ NEXTBIKEВЕЛОСИПЕДНІ ДОРІЖКИ

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ КОСМОНАВТІВ 
ТА ВУЛИЦІ ЗАМОСТЯНСЬКА 

РОЗВИТОК ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Протягом останніх років проведено комплексне оновлення вулиць зі створенням 
сучасного громадського рекреаційного простору.

Впроваджено систему муніципаль-
ного велопрокату за підтримки 

Швейцарської Конфедерації.
Розміщено 25 станцій на 180 

велосипедів.



1514

«Розумна» спеціалізація міста – створення 
продукції з високою доданою вартістю, в т.ч. 

виробництво харчових продуктів, що відповідають 
світовим стандартам якості.

ПрАТ «Вінницький ОЖК»  (ViOil) 
— входить в трійку найбільших 

виробників рослинних олій в Україні, 
є лідером з випуску ріпакової олії та 

займає нішу 4% світового
виробництва соняшникової олії.

СУІП ТОВ «СПЕРКО 
Україна»  — виготовляє 

понад 50 лікарських 
препаратів.

ТОВ «Аграна Фрут 
Україна» — світовий 

лідер на ринку фруктових 
наповнювачів для харчової 

промисловості.

KNESS — Міжнародна 
група компаній, народжена 

у Вінниці, яка розробляє 
технології та втілює 

проєкти відновлюваної і 
традиційної енергетики.

Інфраструктура підтримки бізнесу:

Міські ініціативи підтримки та розвитку МСП:

Вінниця зайняла другу позицію в рейтингу 
видання Forbes Ukraine кращих 

міст України для ведення бізнесу.

Інформування МСП 
та покращення 

комунікації 

Телеграм канал 
City4business 

Розділ підприємцю на 
сайті ВМР

Заходи підтримки 
бізнесу під час 

пандемії COVID-19

Популяризація культури 
підприємництва та 

промоція місцевого бізнесу

Розвиток 
бізнес-

компетенцій

Покращення
бізнес-
клімату

ДИНАМІКА ЗМІНИ КІЛЬКОСТІ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У 2015-2020 РР.

ПОСИЛАННЯ НА ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ

 СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ МСП

ІТ та комп’ютерна 
інженерія 

ТОВ «Барлінек Інвест» 
(Barlinek) — один з 

найбільших у світі 
виробників паркетної дошки.

ДП «Електричні системи» 
(APTIV PLC) — виробник 

комплектуючих для 
автомобілів Mercedes.

ПрАТ «Вінницька 
харчосмакова фабрика»

— лідер у галузі 
плодоовочевої консервації, 

а на теренах України — 
незаперечний лідер по 

виробництву продукту — 
візитної картки компанії 
— хріну «Вінницького» з 

буряком.

Корпорація «ROSHEN»
— входить у тридцятку 

найбільших виробників 
кондитерських виробів світу.

ТОВ «Грін Кул» (UBC Group)
— найбільший у світі виробник 

холодильного обладнання 
в т.ч. для компаній 

Coca-Cola, Carlsberg, 
Heineken, Nestlé та ін.

СТРУКТУРА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОМИСЛОВОЇ

ПРОДУКЦІЇ У 2020 РОЦІ

Харчові продукти, напої

Вироби з деревини

Гумові, пластмасові 
вироби, інша мінеральна 
продукція

Хімічна продукція

Фармацевтика

Продукція 
машинобудування

Постачання е/енергії,
газу, пари та води

Інші

50%

9,0%

2,7%

2,8%

3,2%

5,4%

21,3%

5,6%
Біотехнологія та 

фармація

ПОТУЖНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ

ПОТЕНЦІАЛ

2015 2016 2017 2018 2019 2020

SMART - CПЕЦІАЛІЗАЦІЯ МІСТА МСП - МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО

14

Prof Talk  № 1, 2, 3, 4, 5, 6

IHUB — простір для створення та 
підтримки IT-стартапів.

Часткова компенсація відсотків за залученими 
кредитами (компенсовано понад 2,1 млн грн витрат 
за кредитами по 13 договорам на суму 14,4 млн грн).

Розпочато створення 
інноваційно-технологічного парку «Кристал».

HUB «Місто змістів» — платформа для діалогу між 
представниками громадськості, бізнесу та влади.

Марафон можливостей для бізнесу — цикл освітніх 
подій для підприємців (40 заходів та 2500 учасників-

підприємців за 2017—2021 роки).

14 924 15 858 16 631

17 466
18 191 18 81733,26

млрд грн 
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 За останні 6 років обсяги 
експорту збільшились на 73%

Вінницький муніципальний центр інновацій

Стартап школа «Sikorsky Challenge»

Муніципальний ситуаційний центр 

Комунальне підприємство створене з метою залучення 
інвестицій в економіку міста, забезпечення сприятливих 
умов для роботи бізнесу, поліпшення інвестиційного іміджу 
міста, а також забезпечення економічного розвитку та 
підвищення конкуретоспроможності Вінниці.

Вінницький національний технічний університет пропонує 
через Стартап Школу «Sikorsky Challenge» міста Вінниці 

цикл навчання стартаперів за найкращими світовими 
мотодиками та за участю провідних тренерів з різних країн 

світу, зокрема Ізраїлю.

 Інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge» 
підтримується НТУУ «КПІ» і Науковим парком «Київська 

політехніка».

-  У 2018 році виграно конкурс «Кращі практики місцевого 
самоврядування» у галузі формування безпечного 
життєвого середовища.

- У 2019 році на основних магістральних дорогах міста 
впроваджено систему керування дорожнім рухом – «зелена 
хвиля», що дозволило водіям, при дотриманні швидкості 
50 км/год, скорочувати час проїзду великих перехресть в 
середньому більш ніж на 30%.

- У 2020 році розпочато використання технології 
розпізнавання осіб на базі штучного інтелекту.

- Розбудовою та облаштуванням Вінницького 
індустріального парку ( в якості керуючої компанії );

- Створенням Вінницького інноваційно-технологічного парку 
«Кристал».

КП «ВМЦІ» працює над:

Зовнішньоторговельний баланс має позитивне сальдо в розмірі $ 520,8 млн

За останні 6 років обсяги 
імпорту збільшились на 131%

Жири та олія Машини, обладнання та механізми

Продукти рослинного походження

Полімерні матеріали, пластмаси

Вироби з деревини

Прилади та апарати оптичні, фотографічні

$ 13,1 млн

$ 75,4 млн

$ 379,7 млн $ 98,6 млн 

$ 177,4 млн

$ 31,6 млн

$ 29,1 млн 

$ 17,5 млн

$ 134,5 млн $ 55,6 млн 

$ 11,4 млн

$ 74,0 млн

$ 33,1 млн

$ 23,4 млн

$ 16,9 млн

$ 14,1 млн 

$ 90,6 млн $ 44,5 млн

$ 12,3 млн $ 45,2 млн

Харчові продукти Транспортні засоби

Хімічна продукція

Машини, обладнання та механізми

Продукти тваринного походження

Недорогоцінні метали та вироби з них 

Текстиль та матеріали

Продукти рослинного походження 

Вироби з деревини Недорогоцінні метали та вироби 

Інші Інші

Текстиль та матеріали

Хімічна продукція

РАЗОМ РАЗОМ $ 949,4 млн $ 428,7 млн

СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ В 2020 РОЦІ СТРУКТУРА ІМПОРТУ В 2020 РОЦІ

ІТ-ІНДУСТРІЯ ВІННИЦІ У ЦИФРАХ

11 ІТ-компаній із 
ТОП-50 України 
працюють у Вінниці

16

6 місце в Україні 
за кількістю 
ІТ-фахівців

1700 $  — середні 
щомісячні доходи 
фахівців в індустрії

ОБСЯГИ РОЗДРІБНОГО
ТОВАРООБОРОТУ

(МЛН ГРН)

2015

5 997,0
6 740,0

6 759,9

7 730,97

10 383,7
11 380,1

2016 2017 2018 2019 2020

ТОРГІВЛЯ ІННОВАЦІЇ

Вінниця історично знаходиться на 
перетині торгових шляхів. Плин 

часу, вплив глобалізації та розвиток 
інфраструктури зробили її  визнаним 

центром міжнародної торгівлі.



Створений в квітні 2021 року в рамках Проєкту 
децентралізованого співробітництва міста Вінниці та Вінницької 
області із м. Діжон, регіону Бургундія — Франш-Конте (Франція).

ТОВ «Агропослугтранссервіс»
ТОВ «Діброва»

ПП «Вінаерогіс»

та інші

та інші

Утворений за сприяння та методологічної підтримки французьких 
партнерів компанії «BETEN INGENIERIE», агрокластеру Vitagora 
та Вінницької міської ради, Вінницької обласної державної 
адміністрації і Вінницької обласної ради.

Цілі сталого
розвитку

Цілі сталого
розвитку

Цілі сталого
розвитку

Цілі сталого
розвитку

IT cluster працює з 2017 року у сферах:
- підтримки МСП;
- діджиталізація громад;
- освітніх програм для школярів.

ІТ-Асоціація Вінниці була створена в 2018 році.
19 компаній-учасниць, що становить 70% всієї IT індустрії міста. 

39 офіційних партнерів (ВМР, ЗВО, українські ІТ-кластери, ІТ-школи та 
академії, громадські організації та молодіжні простори). 

Створені кластери сприяють реалізації Глобальних цілей сталого розвитку, затверджені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року» 

Напрямки співробітництва:
- цифровізація міського простору;
- сприяння визначенню та реалізації смарт-спеціалізації 
міської територіальної громади та регіону;
- створення продуктів нового покоління на засадах ідеології 
«Індустрія 4.0»;
- спільне вирішення комплексу питань міської територіальної 
громади в галузі промисловості та високих технологій;
- залучення інвестицій;
- створення нових робочих місць;
- підвищення конкурентоспроможності та експортного 
потенціалу підприємств;
- узагальнення та поширення досвіду кращих 
досягнень і практик у приладобудуванні, автоматизації, 
машинобудуванні, агропромисловому комплексі;
- навчання та підготовка фахівців.

Підписано Меморандум про співпрацю з 
Вінницькою міською радою. 

Створений в лютому 2021 року.

IT cluster Vinnytsia є одним із засновників мережі ГО 
«Місто Змістів».
Підписано Меморандум про співпрацю між ГО «СФЕРО», IT 
cluster Vinnytsia та ПРООН.

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КЛАСТЕР «AGROVIN»

IT CLUSTER VINNYTSIA

ВІННИЦЬКИЙ КЛАСТЕР 
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

IT-ASSOCIATION VINNYTSIA 

Цілі та завдання кластеру:
- підвищення ефективності та продуктивності підприємств;
-  нарощення обсягів виробництва продукції з високою 
доданою вартістю;
- розвиток експортного потенціалу;
- активізації інноваційної діяльності;
- впровадження в виробництво наукових розробок;
- проведення наукових досліджень у сфері сучасних 
технологій землеобробки та зрошування;
- впровадження агротехнологій з використанням 
ІТ-інновацій;  
- розширення міжнародних зв’язків та участь Кластеру 
«AgroVin» в міжнародних проєктах та програмах.

Основними напрямками діяльності Асоціації є:
- забезпечення  єдиного  вектору розвитку ЗВО та шкіл;
- просування Вінницької міської територіальної громади на 
вітчизняному та міжнародному рівнях;
- розбудова  інфраструктури IT та підготовка кадрів ІТ-галузі;
- проведення торгових місій.
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143,2
млн дол.

США

Agrana Fruit
Австрія

KNESS
Україна

Налагоджено повний цикл 
виробництва продукції з 

фруктів та ягід.

 Відкрито завод з виробництва
сонячних модулів (панелей).

Налагоджено виробництво 
паркетної дошки.

Розміщено завод з 
виробництва кабельної 

продукції для автомобілів.

В трійці найбільших виробників 
рослинних олій в Україні і лідер з 

випуску ріпакової олії.

 Відкрито завод з виробництва 
холодильного обладнання.

Налагоджено виробництво 
фармацевтичної продукції.

Завод з виробництва спортивного
 спорядження для зимових видів спорту.

Barlinek
Польща

Aptiv PLC
США

Vioil
Україна

UBC group
Україна

Sperko
Іспанія

HEAD
Великобританія

УСПІШНИМ ДОСВІДОМ РОБОТИ 
ВІННИЦІ З ІНВЕСТОРАМИ Є 

ЗАЛУЧЕННЯ ВІДОМИХ ІНОЗЕМНИХ 
ТА ВІТЧИЗНЯНИХ КОРПОРАЦІЙ

Інвестиції надійшли з 47 країн світу. 
Переважна більшість інвестицій (80,7% від 
загального обсягу) надійшла з країн ЄС.

ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА
ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

ПРІОРИТЕТНИМИ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ, 
ТРАДИЦІЙНО, Є ХАРЧОВА ТА

ДЕРЕВООБРОБНА ГАЛУЗІ 

Польщі

Франції

Австрії

Російської
Федерації 

Кіпру

Інші

Вироби з деревини

Переробка харчової продукції

Машинобудування

Сільське господарство

Постачання електроенергії

Оптова та роздрібна торгівля

Інформація та телекомунікації

Операції з нерухомим майном

Інше

$ 68,7 млн 

$ 21,8 млн 

$ 8,8 млн 

$ 7,1 млн 

$ 6,4 млн 

$ 30,4 млн 

$ 68,6 млн 

$ 44,5 млн 

$ 4,8 млн 

$ 2,2 млн 

$ 1,6 млн 

$ 3,4 млн

$ 1,9 млн

$ 3,7 млн

$ 12,4 млн

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

2015

$ 95,7
млн

$ 95,05
млн

$ 115,9
млн

ОБСЯГ ПРЯМИХ 
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 $ 143,2 
млн

$ 136,6
млн

2016 2017 2018 2019

143,2
млн дол.

США
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Співпраця з проєктом міжнародної технічної допомоги «Партнерство 
для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), який впроваджувався Федерацією 

канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства 
міжнародних справ Канади, спрямована на підвищення спроможності міської 
влади у сфері демократизації управління та місцевого економічного розвитку; 

створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього 
бізнесу; підтримку процесу децентралізації та інтегрованого розвитку.

Співробітництво з урядовою організацією Німеччини Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у напрямку ефективного державного 

врядування, енергоефективності та сталого економічного розвитку.

У 2011 р. Вінниця приєдналась до європейської ініціативи 
«Угода мерів», в рамках якої загальне споживання 

паливно – енергетичних ресурсів за результатами 2020 р. 
вдалося скоротити на 21,1%, зменшення викидів CO2 склало 13%.

У 2019 р. Вінниця приєдналась до ініціативи «Угода мерів щодо Клімату і Енергії» 
в рамках якої взяла на себе зобов’язання щодо скорочення викидів СО2 (та за 

можливості інших парникових газів) на території міста на 30% до 2030 р.

Вінницькому міському голові Сергію Моргунову вручено нагороду переможця 
рейтингу  «Мерів-інноваторів 2017» - Міжнародний саміт 

мерів та Українська правда WESTERN NIS ENTERPRISE FUND.

За здобутки, що були досягнуті у сфері енергоефективності, Вінниця першою 
в Україні у червні 2015 року отримала сертифікат «Європейська енергетична 

відзнака», що надається Урядом Швейцарії. В 2019 році місто успішно пройшло 
(ре)сертифікацію і отримала оцінку 62,3%, що на 8,3% вища за показник 2015 р.

Вінниця отримала три з чотирьох престижних нагород Парламентської асамблеї 
Ради Європи: Європейський Диплом, Почесний Прапор та Почесну Відзнаку.

Співробітництво з Державним секретаріатом з економічних питань 
Швейцарської Конфедерації (SECO) у напрямку енергоефективності, сталої 

мобільності, розвитку інфраструктури міста.

Реконструкція системи 
теплозабезпечення міста та встановлення 
сучасного енергоефективного 
освітлення на магістральних вулицях.

Проєкт з енергоефективності 
та теплозабезпечення. 

Розвиток велоінфраструктури 
у місті Вінниця.

Реконструкція системи 
теплозабезпечення мікрорайону.

Реконструкція системи 
теплопостачання ТЕЦ-4.

Будівництво Вінницького 
регіонального клінічного 
лікувально-діагностичного центру. 

Проєкт з впровадження 
автоматизованої системи збору 
плати за проїзд в громадському 
транспорті.

Проєкт децентралізованого 
співробітництва міста Вінниці та 
Вінницької області із м. Діжон, регіону 
Бургундія – Франш-Конте (за підтримки 
та співфінансування за рахунок 
грантових коштів МЗС Франції). 

Основні напрямки:

• Створення аграрного кластеру «AgroVin»; 

• Створення агрохабу (університетське 
співробітництво у сфері освіти і науки);

• Покращення системи водопостачання та 
водовідведення м. Вінниці;

• Покращення системи зрошення та 
водопостачання в сільському господарстві.

Енергоефективність будівель.

Підписано Меморандуми про порозуміння з Промислово-інноваційною 
палатою Ізраїль-Україна, Палатою торгівлі та промисловості Італія – Україна.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Вінниця – місто, що підтримує та розділяє 

європейські цінності, з цією метою 
муніципалітет співпрацює з міжнародними 

організаціями, наближаючи місто до 
європейських стандартів.

СПІЛЬНІ ПРОЄКТИ З 
НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ПАРТНЕРИ
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ТОП-10 ПРИЧИН ВІДВІДАТИ ВІННИЦЮТУРИЗМ
ТА ДОЗВІЛЛЯ

Найбільший у Європі 
світломузичний фонтан 

із лазерним 3D-шоу

Багата історія, 
легендарні будівлі та 
видатні особистості

Найсмачніше сало 
та солодощі

Культове місце — Національний 
музей-садиба Пирогова й 

усипальниця

Візитівка Вінниці та її  
окраса — Вежа Артинова

Музей марки, що не 
має аналогів в Україні, й 

унікальна святкова пошта

Тематичні авторські екскурсії 
та видовищна фестивальна 

подієвість

Арт-об’єкти, мурали, 
креативні скульптури 

і фотозони

Цікавинки Поділля поряд: 
у Тульчині, Немирові, 

Хмільнику, Черепашинцях, 
Вороновиці, тощо

 Надзвичайна природа: 
Південний Буг, озера, 

лісопарк, Сабарів, зелені 
зони скверів і алей

VisitVinnytsia Туристичний портал

Веб-сайт Facebook

Сьогодні обличчя Вінниці стрімко 
перетворюється, набуваючи щоразу більш 
європейських рис. 

З часу першої письмової згадки 1363 року Вінниця 
зазнала багато випробувань, було немало й 
радісних подій. Капуцинський костел, Єзуїтський 
монастир, Домініканський собор, славнозвісні 
Мури й залишки таємничих підземель, що 
сполучали колись усі ці будівлі, нині оповідають 
про бурхливі часи ХVII–XVIII ст.

Магдебурзьке право та поява залізниці зробили 
місто справжнім магнітом для торговців, 
підприємців і туристів. За часів розквіту Вінниця 
оздоблює себе архітектурними шедеврами — 
модерними садибами та світськими будівлями, 
що донині милують око мандрівника. Архітектор 
Григорій Артинов навіки вписав своє ім’я в історію 
міста.

Під час Української революції 1917–1920-х рр. 
Вінниця тричі ставала столицею УНР. Проте, у 
важкій боротьбі країна надовго втратила шанс 
на самостійність і незалежність… За радянської 
епохи Вінниця набула статусу індустріального 
гіганта, та на тлі цього пережила голод і масові 
репресії. Не обійшло місто й лихоліття Другої 
світової, про що свідчать залишки ставки 
«Вервольф» та низка меморіалів і пам’ятників.
Відновивши сили після трагедій та спадку 
тоталітарних епох, місто динамічно розвивається 
й активно використовує свій потенціал. 
Міжнародний аеропорт, автомобільне, автобусне 
й залізничне сполучення з усіма куточками 
країни та закордоном. Креативні простори-хаби 
та масштабні культурно-мистецькі проєкти, 
різноманітні професійні заходи та драйвові 
фестивалі. Галереї, театри, музеї. Фонтани, 
мурали, скульптури. Ліси, парки, озера та 
незрівнянний Південний Буг-Бог… Сьогодні 
Вінниця дивує щодня і щодня надихає!

Пориньте в атмосферу Міста ідей!

У 2019 році затверджено бренд  
«Вінниця – місто ідей»

Місто ідей

КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ 
МУЗЕЇВ МІСТА ВІННИЦІ 

(ТИС. ОСІБ)

КІЛЬКІСТЬ НОЧІВЕЛЬ У 
ГОТЕЛЯХ ТА ХОСТЕЛАХ 

МІСТА ВІННИЦІ (ТИС. ОСІБ)

*У зв’язку з пандемією 
короновірусної 

хвороби Covid-19

513,588  522,760

 120 852*

 514,497

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

50

 79,4

 35,9*

60
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Місцезнаходження
Площа земельної ділянки

Власник земельної ділянки
Цільове призначення

Керуюча компанія

Термін дії
Нормативна вартість

земельної ділянки

м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213
35,7 га
Вінницька міська рада
Землі промисловості, транспорту, 
зв’язку та енергетики
КП «Вінницький муніципальний центр 
інновацій»
до 2046 року
392 грн / м2

Місцезнаходження
Площа земельної ділянки

Власник земельної ділянки

Цільове призначення

Керуюча компанія
Термін дії

Нормативна вартість земельної 
ділянки

м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213
19,27 га
Вінницька міська рада — 8,42 га,
ПрАТ «Українська пивна компанія» — 10,85 га
Землі промисловості, транспорту, зв’язку та
енергетики
ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія»
до 2047 року
392 грн / м2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЄКТУ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЄКТУ

ВІННИЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК ВІННИЦЬКИЙ КЛАСТЕР ХОЛОДИЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Концепцію Вінницького індустріального парку затверджено рішенням сесії Вінницької міської ради від 
24.04.2015 р. №2120.

Наказом Мінекономрозвитку від 15.07.2016 № 1172 Вінницький індустріальний парк, ініціатором 
створення якого є Вінницька міська рада, включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Мета створення – залучення інвестицій в економіку міста, забезпечення сприятливих умов для 
функціонування та розвитку промислових підприємств, поліпшення інвестиційного іміджу міста, 
забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності, створення нових 
робочих місць, збільшення надходжень до всіх рівнів бюджету, розвитку сучасної виробничої та 
ринкової інфраструктури, підтримка екологізації підприємств.

Функціональне призначення: виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; 
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та інших матеріалів; машинобудування, крім 
ремонту і монтажу машин і устаткування; виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин
і устаткування; логістика, сервісне обслуговування та інше.

Планується створити до 2026 року 3840 нових робочих місць.

Реалізація проєкту передбачена Стратегією розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року.

Концепцію індустріального парку «Вінницький кластер холодильного машинобудування» затверджено 
рішенням сесії Вінницької міської ради від 28.04.2017 р. №693. 

Наказом Мінекономрозвитку від 31.05.2017 № 799 індустріальний парк «Вінницький кластер 
холодильного машинобудування», ініціаторами створення якого є Вінницька міська рада та ПрАТ 
«Українська пивна компанія», включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

В 2018 році ТОВ «Грін Кул» стало першим підприємством, що запрацювало на території парку.
Наразі штат працівників складає близько 600 осіб, відповідно до Концепції у 2024 році становитиме 
понад 2000 осіб. 

Метою створення спільного індустріального парку «Вінницький кластер холодильного 
машинобудування» є забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності 
території міста, створення нових робочих місць та виготовлення конкурентоспроможної продукції.

Функціональне призначення індустріального парку полягає у розбудові сучасного виробничо-
промислового комплексу з розвиненою інженерно-транспортною інфраструктурою, складськими та 
адміністративними приміщеннями на території м. Вінниці. 

Реалізація проєкту передбачена Стратегією розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року.

Вінницький індустріальний парк визнано переможцем конкурсу «Золота ділянка» у 
рамках проєкту Польської допомоги задля Розвитку Міністерства Закордонних Справ 

Республіки Польща «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та 
розвиток польсько-українського економічного співробітництва».

Регіональна відзнака у проєкті «Кращий роботодавець 2019 року».



2928

Місцезнаходження
Мета залучення інвестицій

Орієнтовний обсяг інвестицій
Термін реалізації
Період окупності

Місцезнаходження
Мета залучення інвестицій

Орієнтовний обсяг інвестицій

с. Гавришівка, Вінницький район
Розбудова інфраструктури
$ 26 млн
31.12.2023
Від 9 років

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21
Розробка нових технологічних 
рішень, трансфер технологій, 
інкубація та масштабування стартапів, 
створення нових робочих місць
$ 10 млн

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЄКТУ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЄКТУ

Реалізація інвестиційного проєкту з реконструкції пасажирського терміналу міжнародного аеропорту 
«Вінниця» матиме значний ефект для розвитку Вінницької області та всієї центральної України.

- 13 км від центру міста та 3 км до території Індустріальних парків;
-  1 км до європейського автошляху Е 50;
-  12 км до європейського автошляху Е 583.

Аеропорт розміщений на відстані:

Реалізація проєкту передбачається Державною 
цільовою програмою розвитку аеропортів на період 

до 2023 року та Стратегією розвитку Вінницької 
міської територіальної громади до 2030 року.  

Реалізація проєкту передбачена Стратегією розвитку Вінницької міської 
територіальної громади до 2030 року

Інноваційно-технологічний парк «Кристал» - це перший в Україні муніципальний інноваційно-
технологічний парк, що буде спрямований на підсилення існуючих та створення нових 
високотехнологічних та креативних індустрій у місті Вінниця та Подільському регіоні.

ЦІЛЯМИ СТВОРЕННЯ ІТП «КРИСТАЛ» Є:
• Розробка нових технологічних рішень;
• Реінжиніринг та створення власних інноваційних 
рішень;
• Інкубація та масштабування стартапів; 
• Створення нових робочих місць;
• Осучаснення та трансформація освітніх послуг за 
рахунок створення майданчику та матеріальної бази для 
наукових досліджень та спільних проєктів.

МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ВІННИЦЯ»

ПРОЄКТОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ:

• Розмежування міжнародного та внутрішнього секторів в 
терміналі на першому поверсі для прильоту та на другому 
поверсі для вильоту (із бізнес-залами);

• Створення нової транзитної зони (3 поверх) та збільшення 
комерційних площ (магазини Duty Free, кафе, тощо);

• Підвищення пропускної спроможності терміналу до 
380 пас/год в міжнародному секторі та 150 пас/год у 
внутрішньому секторі;

• Облаштування VIP-зони на 15 пасажирів та конференц-
зони на 25-30 учасників;

• Приведення авіаційного обладнання та інженерних мереж 
до рівня міжнародних стандартів.

ВІННИЦЬКИЙ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «КРИСТАЛ»

Орієнтовний обсяг інвестицій
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Місцезнаходження

Мета залучення інвестицій

Загальна довжина
Орієнтовний обсяг інвестицій

Термін реалізації

З’єднує вулиці ім. Академіка Янгеля 
та Ватутіна
Вирішення проблеми транспортного
сполучення між двома районами
1126 м
$ 45 млн 
2025 р.

Інфраструктурний об’єкт. Можливість
впровадження платного проїзду

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЄКТУ

Проєкт будівництва шляхопроводу, вирішує проблеми транспортного сполучення між двома 
районами міста Вінниця, що розділені залізничною колією, шляхом будівництва вантової споруди над 

залізничними коліями.

Реалізація проєкту передбачена 
Стратегією розвитку Вінницької 
міської територіальної громади
до 2030 року.

Протяжність шляхопроводу через залізницю 
становитиме 1126 м, вантового мосту - близько 627 м.

ЦІЛІ ПРОЄКТУ:
• Поява у Вінниці другого сполучення східної 
частини міста з центром;
• Розбудова транспортної інфраструктури та 
системи громадського транспорту;
• Розвантаження транспортного потоку 
центральної частини міста;
• Створення потенціалу розвитку і ревіталізації 
браунфілдів;
• Екологічний ефект.

ШЛЯХОПРОВІД 

Місцезнаходження

Мета залучення інвестицій

Загальна довжина
Орієнтовний обсяг інвестицій

Термін реалізації

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЄКТУ

ДОСТУП ДО
ІНФРАСТРУКТУРИ

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

ГАЗОПОСТАЧАННЯ

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА 
ВОДОВІДВЕДЕННЯ

СПРОЩЕНІ УМОВИ ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ 
ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БУДІВНИЦТВА 

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

АТ «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ»

Наявність дозволу на будівництво об’єкта дає право замовнику 
об’єкта та його підрядникам на проведення таких робіт, як 

будівництво, реконструкція, капітальний ремонт.

ВИЗНАЧИТИ МІСЦЕ БУДІВНИЦТВА

ОТРИМАТИ ПРАВО ВЛАСНОСТІ / 
КОРИСТУВАННЯ НА ОБРАНУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

ПРОВЕСТИ ЕКСПЕРТИЗУ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА БУДІВНИЦТВО

РОЗРОБИТИ ПРОЄКТНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ

ОТРИМАТИ МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

МЕХАНІЗМ
ПРИЄДНАННЯ
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+38 (0432) 59-50-46

dei@vmr.gov.ua
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Україна, 21100, м.Вінниця,

вул. Соборна, 59


