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Вінницька область: Ключові сектори

Vinnytsia region: Key Sectors

Вінницька область: Ключові факти

Vinnytsia region: Key Facts
Вінницька область знаходиться в серці України, в са
мому центрі величезного споживчого ринку (переви
щує 40 млн людей), на перетині транспортних шляхів. 
Близьке розташування до столиці (260 км), як до ос
новного ринку збуту товарів, та основних транспорт
них коридорів є конкурентними перевагами регіону. 

Vinnytsia region is located in the heart of Ukraine, in the 
center of a huge consumer market (more than 40 mln 
people), at the intersection of transportation routes. 
Close location to the capital (260 km) as the significant 
commodity market and the major transportation corridors 
are competitive advantages of the region.

Площа території   тис. км2      території України
The area is    sq. km      of Ukraine territory

Наявне населення    млн осіб  Населення м. Вінниця                тис. осіб
Current population is    mln people Vinnytsia city population is                thousand people

районів  міст обласного значення
districts  cities of regional significance

Обласний центр  Вінниця
Regional center   Vinnytsia

 1.59                                                         370
26.513             4.39%

27      6
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Братислава 1160
Bratislava

Прага 1260
Prague

Будапешт 900
Budapest

Бухарест 715
Bucharest

Варшава 750
Warsaw

Кишинів 305
Chisinau

Відстань до Одеського
морського порту 435
Distance to the Odessa
Commercial Sea Port 

До кордону з ЄС 320
To the border with the EU 

Транспорт і логістика

Transport and logistics
Міжнародний аеропорт «Вінниця» розташований на 
відстані всього 2 км від міста з пропускною спромож
ністю 400 чоловік на годину та вже існуючими регуляр
ними міжнародними рейсами.

Мережа залізничних колій в області складає 1124 км, 
вона з’єднує всі основні промислові центри регіону з 
містами України, СНД, Європи.

Розвинута мережа міжнародних автомобільних доріг 
за безпечує зовнішні транспортні зв‘язки з головними 
про мисловими центрами України та транзитні автомо
більні зв‘язки з кордонами Польщі, Білорусі та Молдови.

           Авіаперевезення
            Air transportation 

 Залізничні шляхи та вузли
 Railways and  rail junctions

             Вінниця	 	 Vinnytsia

        Жмеринка	 	 Zhmerynka 

             Козятин	 	 Koziatyn

          Вапнярка	 	 Vapniarka

Tel Aviv (Israel)

Antalya (Turkey)

Dalaman (Turkey)

Warsaw (Poland)

Kyiv (Ukraine)

ТельАвів (Ізраїль)

Анталія (Туреччина)

Даламан (Туреччина)

Варшава (Польща)

Київ (Україна) 

Відстань від Вінниці до європейських столиць                  Distance from Vinnytsia to European capitals

Е 50

Е 583

Потужний агропромисловий комплекс
з потенціалом для подальшого зростання

Strong agricultural complex with potential
for further growth

Область має понад 2,0 млн га сільськогосподарських 
угідь, з них 1,7 млн га ріллі. В переважній більшості – це 
високоякісні чорноземи.
У регіоні виробляється 10,4% обсягу валової продукції 
сільського господарства України.

Область займає перше місце за

обсягами виробництва валової продукції сіль
ського господарства

обсягами виробництва м’яса

обсягами виробництва молока

чисельністю поголів’я ВРХ (в т.ч. корів) та птиці

The total farmland area is 2,0 mln hectares, including 
1,7  mln hectares of arable land. Dominantly it is the high-
quality black soil.
The region produces 10,4% of gross agricultural production 
in Ukraine.

The region rankes the first place by

volumes of total annual agricultural 
production

volumes of meat production 

volumes of milk production

number of cattle stock (including cows) and poultry

2638,5
819,8
5563,5
1848,5

Плоди та ягоди 
Fruits and berries

Овочі 
Vegetables

International Airport «Vinnytsia» is located 2 km of Vinnytsia 
with a bandwidth of 400 people per hour and carries out 
charter flights and regular transportation.

The regional railway network comprises 1124 km, it connects 
all major industrial centers of the region with the cities of 
Ukraine, CIS, Europe.

The developed network of international highways provides 
external transport links with the main industrial centers of 
Ukraine and transit road connections with the borders of 
Poland, Belarus and Moldova.

1160

1260

900

715

750

305

435

320

269,5
477,8

Цукровий буряк
Sugar beet

  
Насіння соняшника

 Sunflower seed

Зернові та зернобобові
 Grains and grain legumes

Картопля
Potato

1000

3500

 800

1500

100

200

600

50

Brest (France) – Nuremberg (Germany) – Prague (Czech Republic) –
Kosice (Slovakia) – Vinnytsia (Ukraine) – Mahachkala (Russia)

Roman (Romania) – Balti  (Moldova) – Vinnytsia (Ukraine) – Zhytomyr 
(Ukraine)

«GO Highway» – a road route to connect Gdansk (Poland) and Odesa 
(Ukraine) is under construction

Автомагістралі
Motor highways

Брест (Франція) – Нюрнберг (Німеччина) – Прага (Чехія) – 
Кошице (Словаччина) – Вінниця (Україна)Махачкала (Росія)

 Роман (Румунія) – Бельці (Молдова) – Вінниця 
(Україна) – Житомир (Україна)

Європейська автомагістраль «GO Highway» – автомобільний 
маршрут, що сполучатиме Гданськ (Польща) та Одесу (Україна) – 

будується

Production per day, tons

Processed liquid milk

White crystalline sugar

Flour

Sunflower oil

Bread and bakery products

Fruit and vegetable juices

Poultry meat

Cattle meat

За добу виробляється, тонн      

Молоко рідке оброблене     

Цукор білий кристалічний      

Борошно         

Олія соняшникова       

Хліб та хлібобулочні вироби      

Соки фруктові та овочеві      

М’ясо птиці        

М’ясо великої рогатої худоби      

Виробництво основних видів продукції рослинництва, тис. тонн (станом на 01.01.2018) 

Major crop production, thousand tons (as on January 1, 2018)

Вінниця

Одеса

Кишинів 
Будапешт

Бухарест

БратиславаБратислава

320

900

715

Прага

1260

Варшава

750

1160

435
Одеса

435
305305

До кардону з ЄСДо кардону з ЄС



6 7Розвинений та диверсифікований промисловий 
сектор економіки

Developed and diversified industrial sector                  
of the economy

Основу промислового сектору регіону складають       
понад 300 потужних (великих та середніх) підприємств 
різних форм власності.
Вінницька область має багатогалузевий промисловий 
комплекс. Регіональна промислова політика спрямо
вана на створення сприятливих умов для розвитку 
місцевих підприємств.

More than 300 powerful (large and medium) enterprises of 
different ownership form the basis of the region’s industrial 
sector.
Vinnytsia region has a multisectoral industrial complex. The 
main purpose of the regional industrial policy is to create 
favorable environment for local businesses.

Галузь промисловості                             

Добувна промисловість         

Виробництво харчових продуктів, напоїв       

Текстильне виробництво        

Деревообробна та поліграфічна промисловість     

Хімічна промисловість        

Фармацевтичне виробництво       

Виробництво будівельних матеріалів       

Металообробка         

Машинобудування         

Постачання електроенергії, газу та пари     

Всього          

Структура промислового виробництва, %  
Industrial production structure, %

 Обсяг реалізованої продукції,
 млн USD

Sales volume, mln USD

46,85 

1535,6 

11,01 

84,59 

66,77 

22,38

51,75

50,59

56,65

434,31

2360,5

 
   64,3

0,5
18,2

4,4

3,73,6

1,2

2,0

2,1

Зовнішньоторговельна діяльність 

Foreign trade activity
Загалом, у 2017 році підприємці Вінниччини проводи
ли торговельні операції з партнерами з 142 країн світу. 
Баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує зали
шатись позитивним і становить 810,6 млн USD, що май
же на 19% перевищує рівень минулого року. 
Структура зовнішньої торгівлі диверсифікована як за 
країнами, так і за групами товарів.

In 2017, Vinnytsia region entrepreneurs conducted trade 
operations with partners from 142 countries of the world. 
The foreign trade balance steadily continues to remain 
positive and amounts to 810,6 mln USD, which is almost 
19% higher than last year. 
The structure of foreign trade is diversified both by countries 
and commodity groups.

                                                  Легка промисловість
           Textile production, production of clothes, leather,   
 leather goods and goods made of other materials 
                                                              Інші галузі
                                        Other types of production 

                          Добувна промисловість
                                                    Mining industry       

                       Виробництво будівельних 
                                                       матеріалів
                   Production of building materials

Харчова промисловість 
Food industry

                                   Енергетика
                                        Energy

  Машинобудування 
  та металообробка
  Engineering and metal
  fabrication industries

       Хімічна та фармацевтична промисловість 
        Chemical and pharmaceutical industry 

Деревообробна промисловість 
Wood industry

Структура імпорту, %              
Imports structure, %

15,8

15,7

10,8

10,45,6
4,2

4
3,9

29,6

Структура експорту, %            
Exports structure, %

16,1

8,8

5,9

5,2

4,9
3,93,83,7

47,7

Індія / India

Польша / 

Poland

Китай / China

Іспанія / Spain

Білорусь / Belarus

Туреччина / Turkey

Італія / Italy
Нідерланди / 
The Netherlands

Німеччина / Germany

Китай / China

Польша / Poland

США / USA

Італія / Italy

Румунія / Romania

Білорусь / Belarus

Туреччина / Turkey

Інші країни світу /
Other countries

Обсяги експорту та імпорту товарів, млн USD
Exports and imports of goods, mln USD

37,2%
20,1%
17,5%
7,5%
6,9%
3,1%
2,6%
2,3%
1,5%
1,3 %

Жири та олії
Fats and oils
Продукти рослинного походження
Vegetable products
Готові харчові продукти
Ready food products
Деревина і вироби з деревини
Wood and wood products
Продукти тваринного походження
Animal products

Інші товари
Other goods

Текстильні вироби
Textile products

Мінеральні продукти
Mineral products

Машини, обладнання, механізми
Machines, equipment, mechanisms

Продукція хімічної промисловості
Chemical products

Товарна структура експорту
Commodity structure of exports

846,7
982,3 

1217,7 

266,6 299,4 
407,1 

710261025102

Експорт /Exports Імпорт / Imports

Експорт: ТОП‐5 товарів   
Exports: TOP‐5 products

Олія соняшникова 
Sunflower oil

Зернові культури
Grain crops

Молочні продукти
Dairy products

Насіння олійних культур
Oil seeds

Продукти переробки овочів
Vegetable processing products

756,66 Всього 
Total

млн USD 
mln USD

Industry sector
 

Mining industry

Food products and drinks production

Textile production

Woodworking and printing industries

Chemical industry

 Pharmaceutical production

Production of building materials

Metal fabrication industry

Engineering industry

Electricity, gas and steam supply

Total
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 Investment activity
Сприятливий інвестиційний клімат високо оцінили 
партнери з 50 країн світу, інвестувавши свої кошти в 
створення на території області майже 400 потужних 
підприємств з високими стандартами виробництва та 
соціальної відповідальності.

Обсяг прямих іноземних інвестицій внесених в еко
номіку області з початку інвестування на 1 січня 2018 
року становив 203,4 млн USD. Переважна більшість 
інвестицій (80,7% загального обсягу акціонерного ка
піталу) надійшла з країн ЄС – 164,1 млн USD, з інших 
країн світу – 39,3 млн USD (19,3%).

У 2017 р. в промисловому секторі економіки реалізова
но 26 інвестиційних проектів загальною вартістю понад 
2,29 млрд. грн. та створено 1215 нових робочих місць.

П’ятірка основних країн-інвесторів

Favorable investment climate were highly appreciated 
by partners from 50 countries, investing their funds in the 
creation of almost 400 powerful enterprises.

Foreign direct investments in the region’s economy as on 
January 1, 2018 amounted to 203,4 million USD. The vast 
majority of investments (80,7% of total share capital) 
came from the EU countries –164,1 million USD, from other 
countries – 39,3 million USD (19,3%).

In 2017, 26 investment projects with total value of 2,29 billion 
UAH were implemented and 1215 new jobs were created in 
the industrial sector of the economy.

Five major investor countries

Інвестиційні проекти в 2017 році            Investment projects in 2017

15

5

2

3

1
млн грн
mln UAH

1,57 

30

млн грн
mln UAH

млн грн
mln UAH

млн грн
mln UAH
млн грн
mln UAH

150150

млн грн
mln UAH

2

540
млн грн
mln UAH

540
млн грн
mln UAH

у добувній промисловості
in mining industry

 нових робочих місць    new jobs

у машинобудівній галузі 
in engineering industry

 нових робочих місць    new jobs

у інших галузях 
in other industries

 нових робочих місць   new jobs

у харчовій та переробній
промисловості
in food and processing industry

 нових робочих місць    new jobs

у сегменті альтернативної
 енергетики 
in the alternative energy sector

 нових робочих місць    new jobs

Польща / Poland       21%

Австрія / Austria       16%

Франція / France       15%

Кіпр / Cyprus        14%

Німеччина / Germany       8%

Найбільші реалізовані інвестиційні проекти
2017 року

Major investment projects implemented in 2017

Найпотужніші інвестиційні проекти 2018
        Major investment projects in 2018

Капітальні інвестиції
Capital investments

1750

1500

750

700

300

нових робочих місць  
new jobs

17,3%

13,4%

11,1%

19,6%

13,7%

15,9%

9%

8,9%

9,1%

43,4%

45,8%

44%

6,1%

12,1%

14,5%

4,1%

5,3%

4,3%

0,5%

0,9%

1,1%

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

20
15

20
16

20
17

млн доларів
mln USD

млн доларів
mln USD

млн доларів
mln USD

262,69

295,79

418,43

житлові будівлі / residential buildings
нежитлові будівлі / non‐residential buildings
інженерні споруди / engineering constructions
машини, обладнання та інвентар / machinery, equipment and inventory
транспортні засоби / vehicles
інші матеріальні активи / other tangible assets
нематеріальні активи / intangible assets

ТОВ «Чечельник ІНВЕСТ»
«Chechelnyk INVEST», LLC

ПрАТ «Турбівський каоліновий завод»
«Turbiv kaolin plant», PrJSC

ДП «Електричні Системи»
«Electric Systems», SE

ТОВ «Корпорація СКІФ‐96»
«Corporation SKIF‐96», LLC

ПАТ «Плазматек»
«PlasmaTec», PJSC

ДП «Тростянецький спиртовий завод»
«Trostianets distilling plant», SE

Введено в дію сонячну електростанцію
на 16 МВт

16 MW solar power plant was put into operation

Реконструкція заводу та відкриття нової лінії
Reconstruction of the plant and

opening of a new line

Будівництво цеху по виробництву
біоетанолу

Construction of bioethanol production
workshop

Реконструкція виробничих потужностей
під виробництво біоетанолу

Production facilities reconstruction for
production of bioethanol proceeding

Введено в дію І чергу спільного
проекту з компанією DELPHI

I stage of joint project with DELPHI
was put into operation

Будівництво цехів по виробництву
дроту та пакувальних матеріалів
Construction of workshops for the
production of wire and packaging

materials

загальна вартість  млн євро
total cost          35 mln EUR

загальна вартість  млн грн 
total cost              2 mln UAH 

загальна вартість  млн доларів 
total cost        7,48 mln USD

загальна вартість  млн доларів 
total cost         1,78 mln USD

загальна вартість  млн євро
total cost          10 mln EUR

загальна вартість  млн доларів 
total cost        1,07 mln USD

100

770

  50

275

20
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Сприятливий бізнес клімат та надання 
спрощених і якісних адміністративних послуг 

Favorable business environment and provision 
of simplified and qualitative administrative services

Запорукою створення сприятливого бізнес клімату на 
території області стало об’єднання зусиль усіх гілок вла
ди на рівні області, районів та міст обласного значення. 
Саме взаєморозуміння та консолідація зусиль дозволя
ють у найкоротші терміни в правовому полі вирішувати 
усі проб лемні питання, що виникають при веденні бізнесу.

З 2016 року в області запроваджено інституцію 
бізнесомбудсмена та створено громадську організа
цію «Вінницький Бізнес Клуб» (до складу якої увійш
ли 35 потужних підприємств області), яка надає мож
ливість підняти економічний потенціал області на 
новий рівень, захищає інтереси бізнесу, популяризує 
українську продукцію на міжнародній арені та активно 
налагоджує бізнес зв’язки з іноземними партнерами.

Співпрацю бізнесу і влади наглядно демонструють ре
зультати національного опитування МСП, яке в 2016
2017 році проводила Програма USAID «Лідерство в 
економічному врядуванні» – «Щорічна оцінка ділового 
клімату» (АВСА 2017), де Вінницька область посіла 1 
місце серед регіонів України в Рейтингах індексу діло
вого клімату та рівня довіри бізнесу до держави.

The pledge of creating a favorable region business climate 
was the joint efforts of all governmental branches at the 
regional level. That mutual understanding and efforts 
consolidation can promptly and legally solve all the issues 
that arise while doing business.

Since 2016, the institution of the business ombudsman 
has been established in the region and NGO «Vinnytsia 
Business Club» has been created (it includes 35 powerful 
enterprises of the region), which provides an opportunity to 
raise the region’s economic potential to a new level, protect 
the interests of business, promote Ukrainian products at 
international arena and actively establish business relations 
with foreign partners.

The results of national SME survey conducted in 2016-2017 
by the USAID Leadership in Economic Governance (LEV) 
Program clearly illustrate the cooperation between business 
and government. Vinnytsia region ranked first place among 
the regions of Ukraine in «Index of business climate» and 
«Trust to public institutions» Ratings.

 ЦНАП в області
  Centers in the region

 тисяч запитуваних послуг
 на місяць
 thousands requested services
 per month

 видів послуг в середньому
  types of services on average

 тисяч послуг надано
 в 2017 році 
  thousands services provided
 in 2017

 від загальної кількості,
 №1 по Україні
 of total amount, №1 in Ukraine

 млн грн. надійшло до місцевих
 бюджетів в 2017 році
 mln UAH received by the local
 budgets in 2017

Районні / District

Міськрайонні / Joint city‐dictrict

Міські / City

ОТГ / United territorial community

Сільські / Village

Територіальні відділення в м. Вінниця / 
Territorial offices in Vinnytsia
Територіальні відділення в районах / 
Territorial offices in districts

Центри надання адміністративних послуг                 Centers for providing administrative services

Стартові майданчики для реалізації
інвестиційних проектів

The start‐up platforms for investment projects
Вінницький індустріальний парк.

В 2016 році в м. Вінниця був створений Вінницький 
індустріальний парк, метою якого є залучення інвес
ти цій в економіку обласного центру, створення но
вих робочих місць, забезпечення сприятливих умов 
для функціонування та розвитку промислових під
приємств. Привабливими ознаками, що спонукати
муть інвесторів до розміщення власних виробництв 
на території Парку є преференції у вигляді податкових, 
митних та інших пільг.

Vinnytsia industrial park.

The Vinnytsia Industrial Park was created in 2016 with an 
aim to attract investments into the economy of the regional 
center; to create new jobs; to provide favorable conditions 
for functioning and development of industrial enterprises 
The attractive conditions, encouraging investors to locate 
their own production facilities on the territory of the Park, 
are preferences in the form of tax, customs and other 
benefits.

Загальна площа
території, га
Total available area, ha

 Утворено на
 строк, років
 Established for,
 years

м2 60,7

30

14м2 60,7

30

14
 Орієнтовна вартість
 ділянки, доларів/м2

 Approximate cost of
 land, USD/m2

Розташування: м. Вінниця,
вул. Немирівське шосе, 213
Location: Vinnytsia city,
Nemyriv highway, 213

Вінницький інноваційно‐технологічний парк

Вінницька область є одним з лідерів розвитку іннова
цій та ІТ галузі в Україні, тому, з метою посилення по
зицій регіону в галузі інноваційної економіки та кон
курентоспроможності малого та середнього бізнесу, 
прийняте рішення створити перший в Україні муніци
пальний технопарк. Завданнями інноваційнотехно
логічного парку є налагодження ефективної співпраці 
навчальних закладів, установ, бізнесу, влади і громади 
міста з метою пришвидшення розробки нових техно
логічних рішень; трансферу технологій; реінжинірингу 
та створення власних інноваційних рішень; інкубації та 
масштабування стартапів; створення нових робочих 
місць.

Vinnytsia innovation technology park

Vinnytsia region is one of the leaders in the development 
of innovation and IT industry in Ukraine and not only, 
therefore, in order to strengthen the region’s position in the 
field of innovative economy and competitiveness of small 
and medium businesses, the decision was made to create the 
first municipal technology park in Ukraine. The objectives 
of the innovation and technology park are to establish 
effective collaboration between educational establishments, 
institutions, businesses, authorities and the city community 
aiming to accelerate: development of new technological 
solutions; technology transfer; reengineering and creating 
own innovative solutions; incubation and increase of start-
ups; creation of new working place.

Розташування: м. Вінниця,
вул. 600‐річчя, 21

Location: Vinnytsia city,
600‐richchia street, 21

Термін реалізації: 18 місяців

Implementation period: 18 months

Також в області сформовано перелік понад 
100 інвестиційно привабливих ділянок типу 
«greenfield» та типу «brownfield».

There are more then 100 investment‐attractive 
greenfield and brownfield lands in the region.

www.vininvest.gov.ua

35

108

136

1253

11,3%

83,4



12 13Високий науковий потенціал та кваліфіковані кадри

High scientific potential and qualified personnel
Вінницька область володіє значним трудовим потен
ціалом.

Питома вага осіб працездатного віку в структурі насе
лення області є вищою за середній показник по Україні.

Наявний трудовий потенціал за одночасно порівняно 
невисокого рівня оплати праці в області створюють 
додаткові переваги для інвесторів у частині започатку
вання та ведення бізнесу.

Потребу у підготовці та перепідготовці персоналу для 
соціальноекономічного розвитку здатні забезпечити 
57 навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм 
власності, в яких навчається 59 тис. студентів.

Підготовку робітничих кадрів забезпечують 34 про
фесійнотехнічних навчальних закладів, в яких навча
ються понад 13,5 тис. учнів.

	Чоловіки     	Жінки Вікові групи 	0–14 	15‐64 	65 	Міське       	 Сільське 
 Men   Women Age groups          Urban  Rural

15,58% 67,15% 17,27% 50,94% 49,06%

Vinnitsa region has a significant labor potential.

The share of working-age people in the population structure 
of the region is higher than the average for Ukraine.

Available labor potential and at the same time 
comparatively low level of remuneration in the region 
create additional benefits for investors in terms of starting 
and doing business.

59 thousand students study in 57 educational institutions 
of all levels of accreditation and forms of ownership that 
are able to meet the needs of training and retraining of 
personnel for social and economic development.

34 vocational and technical educational institutions with 
more than 13,500 students provide qualified workers.

Вінницький національний 
аграрний університет
Vinnytsia National Agrarian 
University

Вінницький національний 
технічний університет 
Vinnytsia National Technical  
University

Донецький національний 
університет ім. В. Стуса
Vasyl’ Stus Donetsk National 
University

Вінницький національний 
медичний університет 
ім. М.І. Пирогова
Vinnytsia National Pirogov 
Memorial Medical University

Вінницький державний
педагогічний університет
ім. М. Коцюбинського
Vinnytsia State Pedagogical
University named after
Mykhailo Kotsiubynskyi

Вінницький торговельно
економічний інститут 
КНТЕУ
Vinnytsia Institute of Trade 
and Economics of KNTEU

Різноманітність культурного, туристичного
та рекреаційного відпочинку 

A variety of leisure, cultural and recreational tourism

Основними туристичними об’єктами Вінниччини є най
більший в Європі плаваючий мультимедійний фонтан 
ROSHEN, Національний музейсадиба М.І. Пирогова, Істо
рикомеморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму 
(ставка Гітлера «Вервольф»), Палац Потоцьких, Держав
ний історикокультурний заповідник «Буша», Лядівський 
СвятоУсікновенський скельний чоловічий монастир та 
Браїлівський СвятоТроїцький жіночий монастир.

Туристична галузь у Вінницькій області знаходиться 
на стадії становлення і є однією з найперспективніших 
для входження та закріплення своїх позицій на ринку.

Щороку область приймає понад 1 млн туристів.

Місто-курорт Хмільник (Радонова скарбниця)

Зараз місто розвивається як бальнеологічний курорт, 
один із радонових курортів в Україні. На території 
міста діють 8 оздоровниць.
Щорічно на курорті оздоровлюється близько 50 тисяч 
громадян. Завдяки особливостям гідрологічної струк
тури, запаси бальнеологічних ресурсів постійно по
новлюються природним шляхом.

Завдяки сучасному обладнанню, новітнім методикам, ви
сокому професійному рівню лікарського корпусу ефек
тивність лікування на курорті Хмільник складає 97%.

The main tourist attractions of Vinnytsia region are 
Europe’s largest floating multimedia fountain ROSHEN, The 
national Pirogov’s estate museum, The historic memorial 
complex to victims of the nazi regime (Hitler’s Headquarters 
«Werwolf»), The Pototskyi Palace in Tulchyn, The state 
historical and cultural reserve «Busha», St. Usiknovenskyi 
Liadivskyi rock male monastery, Holy Trinity Brailivskyi 
female monastery.

Tourist industry of Vinnytsia region is in the process of 
formation. It is one of the most perspective for market entry 
and consolidation of positions.

Each year the region receives more than 1 million tourists.

Resort city Khmilnyk (Radon treasury)

Now the city is developing as a balneological resort, one of 
the radon resorts in Ukraine. There are 8 health resorts in the 
city.
Every year the resort heals about 50 thousand people. Due 
to the peculiarities of the hydrological structure, reserves of 
balneological resources are constantly renewed in a natural 
way.

Effectiveness of treatment in Khmilnyk resort claims to be 
97% due to modern equipment, best methods and high 
professional level of medical staff.

Туристично-інформаційний сайт «Мандруй Вінниччининою»
Tourist and informational website «Discover Vinnytsia region»

      Кількість  Студенти, тисячі
       Number  Students, thousands
ВНЗ ІІІ рівня акредитації 
Colleges, technical schools       16    9,5
ВНЗ ІІІІV рівня акредитації
Universities, academies, institutes       7   35,4
Професійнотехнічні навчальні заклади
Vocational educational institutions      34    13,5

Провідні вищі навчальні заклади м. Вінниця       Leading higher educational institutions of Vinnytsia city

46,22%                         53,78%
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КРАЩІ ПРИКЛАДИ
ІНВЕСТИЦІЙ

У ВІННИЦЫКУ ОБЛАСТЫ

THE BEST EXAMPLES
OF INVESTMENT

IN VINNYTSIA REGION

Polish investment enterprise «Barlinek Invest» is one of 
Ukraine’s leading manufacturers of triplate floorboard, 
with production capacity up to 11 mln m² per annum as 
well as 26 thousand tons of granulated bio pellets and 
9 thousand tons of ecobriquettes. The total investments 
to the plant construction amounted to 130 mln EUR. It is 
a powerful woodworking company that employs about 
800 people. 

Its production (floorboard, eco pellets and eco briquettes) 
is exported to over 35 countries of the world.

«Barlinek Invest», LLC is a company with social 
responsibility traditions: its production for the charitable 
purpose is transferred for the floors installation to the 
orphanages, boarding schools, schools, children’s dance 
ensembles, churches.

Підприємство з польським капіталом «Барлінек             
Інвест» є найбільшим виробником тришарової пар
кетної дошки в Україні з виробничими потужностями 
близько 11 млн м2 на рік, а також 26 тис. тон гранульо
ваного біопелету та 9 тис. тон екобрикету. Обсяг інвес
тицій у будівництво заводу в м. Вінниця склав близько 
100 млн євро. Це потужне деревообробне підприєм
ство міста, колектив працівників якого нараховує 
близько 800 чоловік.
Продукція (паркетна дошка, екопелет і екобрикет) екс
портується до понад 35 країн світу.
ТОВ «Барлінек Інвест» – підприємство із традиціями 
соціальної відповідальністі: з благодійною метою про
дукція заводу безкоштовно передається для облашту
вання підлог у дитячих будинках, інтернатах, школах, ди
тячих хореографічних ансамблів, церквах, костьолах і т.п.

Володимир ШЕВЧУК
заступник генерального директора

 ТОВ «Барлінек Інвест»
Реалізація стратегії підтримки товарови-
робників, створення умов для збільшення 
експортного потенціалу регіону,  сприятли-
вий інвестиційний клімат  та послідовність 
дій очільників Вінницької області і міста 
Вінниці дозволило ТОВ «Барлінек Інвест» за-
йняти лідерські позиції по виробництву пар-
кетної дошки і експортувати продукцію до 
понад 35 країн світу.

Volodymyr SHEVCHUK
Deputy General Director 
of Barlinek Invest, LLC
Implementation of supporting strategy for 
commodity producers, creating conditions 
for increasing of region’s export potential, 
favourable investment climate and coherence 
of actions of Vinnytsia region and Vinnytsia 
city leadership allowed Barlinek LLC to take 
leading positions in the production of parquet 
boards and export its products to more than 35 
countries of the world.
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«Vinnytsia Oil-and-Fat-Production Plant», PRJSC is part of 
«ViOil» Company that brings together enterprises which 
provide raw materials procurement, storage, production 
and sale of finished products.
«Vinnytsia Oil-and-Fat-Production Plant», PRJSC is one 
of the most powerful enterprises with modern processing 
technologies that produce more than 70 types of products 
under the trademark «Violia».
Production capacity for oilseeds processing: 
• sunflower – 3500 tons per day; 
• rape – 1950 tons per day; 
• soybean – 1650 tons per day.
«ViOil» Company owns 13 elevators, 2 oil-extracting plants, 
including the largest plant producing sunflower oil in Europe.
The ViOil’s share of world sunflower oil production is more 
than 3%.
The main sales markets include 69 countries on almost 
every continent.

ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» входить 
до складу Промислової Групи «ViOil», що об’єднує 
підприємства, які забезпечують закупівлю сировини, 
зберігання, виробництво і продаж готової продукції. 
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» – під
приємство з найсучаснішими технологіями переробки 
насіння олійних культур, виробляє понад 70 видів про
дукції.
Виробничі потужності з переробки олійного насіння:
• соняшнику – 3500 т/добу;
• ріпаку – 1950 т/добу;
• сої – 1650 т/добу.
ПГ «ViOil» об’єднує 13 власних елеваторів, 2 олійно
жирові комбінати, в тому числі найбільший завод з 
виробництва соняшникової олії в Європі. В структурі 
світового виробництва олії соняшникової частка ПГ 
«ViOil» складає понад 3%.
Основні ринку збуту – 69 країн світу, практично на 
всіх континентах.

Дмитро ЧАЛЕНКО
голова правління ПрАТ «Вінницький 

олійножировий комбінат»

Вінницька обласна державна адміністра-
ція завжди відкрита для діалогу, активно 
підтримує та створює належні умови для 
розвитку бізнесу в регіоні. Зокрема, органі-
зація економічних місій до країн Європи, Азії, 
Північної Америки значно сприяє налагод-
женню ділових зв’язків із закордонними пар-
тнерами та відкриттю нових ринків збуту.
 

Dmytro CHALENKO
Chairman of the Executive Board 
of Vinnytsia oil and fat plant, PRJSC

Vinnytsia regional state administration is always 
open for dialogue, actively supports and creates 
the proper conditions for business development 
in the region. In particular, the organization 
of economic missions to countries of Europe, 
Asia and North America greatly facilitates 
international business networking and opening 
of new markets.

Компанія «Миронівський хлібопродукт» – один із 
найбільших агропромислових комплексів України, 
який об’єднує 19 підприємств по всій території краї
ни та виготовляє продукцію під торговими марками 
«Наша ряба», «Легко!», «Бащинський», «Qualiko» та 
«Ukrainian Chicken».
Провідний виробник м’яса птиці в Європі з одним із 
найсильніших продуктових брендів в Україні.
Один з найбільших виробників зерна в Україні зі знач
ним потенціалом зростання.
ТОВ «Вінницька Птахофабрика» переробляє понад 27 
тисяч голів бройлерів за годину. Загалом у 2017 році 
підприємством вироблено 277 803  тон м’яса птиці.
Продукція птахофабрики успішно продається на ринку не 
лише України, але й у більш ніж 60 країн світу, зокрема у 
16 країн Європи, що свідчить про високу якість продукції.
Компанія «Миронівський хлібопродукт» займає    
соціальновідповідальну позицію, активно інвестує в 
розвиток соціальної сфери в місцях своєї присутності 
та в розвиток інфраструктури Вінниччини.
.

The company «Myronivskyi Hliboprodukt» is one of the 
largest agroindustrial complexes in Ukraine, which unites 
19 companies across the country and produces under the 
trademarks «Наша ряба», «Легко!», «Бащинський», 
«Qualiko» and «Ukrainian Chicken».
It is the leading poultry producer in Europe with one of the 
strongest grocery brands in Ukraine.
«Myronivskyi Hliboprodukt» is one of the largest grain 
producers in Ukraine with significant growth potential.
Vinnytsia poultry farm, LLC processes more than 27 thousand 
of broilers per hour. Overall in 2017 the company produced 
277 803 tons of poultry.
Poultry factory products are successfully sold not 
only in Ukraine but also in more than 60 countries, 
including 16 European countries, indicating the high 
quality products.
The company «Myronivsky Hliboprodukt» has the 
socially responsible position and actively invests in social 
development of Vinnytsia region.

Ігор ЛЕЩЕНКО
директор філії переробний комплекс

ТОВ «Вінницька Птахофабрика»

Співпраця місцевих громад, влади та бізнесу 
дає змогу розвивати виробництво, забезпе-
чувати роботою людей з навколишніх міст 
та сіл, а також проводити активну соціаль-
ну політику для розвитку громад. Приємно, 
що є підтримка з боку органів влади та міс-
цевого самоврядування, як на місцевому так 
і на регіональному рівні.

 

Ihor LESHCHENKO
Director of Affiliate «Processing Complex» 
of Vinnytsia Poultry Farm, LLC

Cooperation between local communities, 
authorities and business enables to develop 
production, provide jobs for people from 
surrounding towns and villages, as well as to 
conduct active social policies for community 
development. It is worth mentioning that there 
is support from authorities and self-government, 
both at the local and regional level.
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«Agrana fruit Ukraine», LLC is a part of the international 
concern AGRANA that speciales not only on processing 
fruit and berries, but also includes a full cycle of works 
from cultivation and preparation of raw materials to 
goods release. The raw materials, given to us by the 
manufacturer, pass careful selection, sorting and clearing 
on all indicators.
Processing capacities of «Agrana Fruit Ukraine» include:
• Self agricultural project
• Initial processing of raw fruit
• Production of fruit fillings
The annual production of fruit fillings in 2017 amounted to 
15 000 tonnes.
Fruit fillers of premium quality are used in such business 
segments as: dairy industry, bakery and confectionery, 
ice cream production, fast food restaurants and «food 
service».

ТОВ «Аграна Фрут Україна» входить до міжнародно
го концерну AGRANA та спеціалізується на переробці 
фруктів, ягід, і включає в себе повний цикл робіт: від 
вирощування і заготовки сировини до переробки и 
випуску готової продукції. Використана сировина про
ходить детальний відбір і очистку по всім показникам.
Переробні потужності «АГРАНА Фрут Україна» вклю
чають:
• Власний аграрний проект
• Первину переробку фруктової сировини
• Виробництво фруктових наповнювачів
Річний об’єм виробництва Фруктових наповнювачів у 
2017 році досягнув 15 000 тон. Фруктові наповнювачі 
преміальної якості застосовуються у таких сегментах 
бізнесу як: молочна індустрія, хлібобулочні та конди
терські вироби, виробництво морозива, ресторани 
швидкого харчування та «харчовий сервіс».

Володимир СЕМЕНЮК
Генеральний директор 

ТОВ «Аграна Фрут Україна»
Проект «Аграна Фрут Україна» був першим 
проектом за участю іноземного капіталу у 
Вінницькій області. Від початку роботи за-
воду пройшло 20 років і за цей час ми тричі 
провели модернізацію підприємства. Ми 
завжди готові інвестувати, щоб рухатись 
вперед.  Ми постійно розвиваємось, шукаємо 
та працюємо. Меж  в розвитку  підприєм-
ства  і вдосконалення технологій   нема, і не 
має бути.

Volodymyr SEMENIUK
General Director
of AGRANA Fruit Ukraine
Agrana Fruit Ukraine project was the first one 
with the participation of foreign capital in 
Vinnytsia region. 20 years have passed since 
beginning operation of plant and during this 
time we have already done three modernizations 
of manufacture. If it is necessary to improve 
something, we invest money in and move forward. 
We constantly develop, search and work. There 
is no limits in manufacture development and 
technology perfection, and it should not be.

Leading global manufacturer of high-quality alcohol, 
one of the leaders of the world market, well known in 80 
countries.
According to IWSR, one of the most reliable portals on 
alcohol, Nemiroff takes the 8th place on sales at DF 
& TR among the top 10 leading brands of vodka in the 
world.

Nemiroff constantly proves its high quality with numerous 
awards at prestigious competitions around the world.

Nemiroff Vodka has received over 60 prestigious awards 
during last 10 years.

Провідний світовий виробник високоякісного алко
голю, лідер світового ринку, відомий в 80-ти країнах 
світу. 
Згідно з інформацією IWSR, одного з найнадійніших 
порталів про алкоголь, Nemiroff займає 8 місце по 
продажах у DF & TR серед ТОП10 провідних брендів 
горілки у всьому світі.
Nemiroff постійно доводить свою високу якість з чис
ленними нагородами на престижних конкурсах по 
всьому світу.
Горілки Nemiroff отримали понад 60 престижних наго
род за останні 10 років.

Віктор КІПІШ
заступник директора ТОВ «ЛВН  Лімітед», 

ТМ «NEMIROFF»

Саме перше і головне – це розуміння влади, 
що бізнес потрібен для того, щоб люди 
жили нормально. В обласній державній 
адміністрації розуміють, що залучивши 
інвесторів і створивши гарні умови для 
розвитку бізнесу, закладаються підвали-
ни для успішного економічного розвитку 
області.

Viktor KIPISH
Deputy Director of LVN Limited, LLC
ТМ «NEMIROFF»

The very first and the main thing is that local 
authorities understand they need business 
to ensure normal life for people. Activities to 
attract investors and create good conditions 
for business development are the foundations 
for successful economic development of the 
region.
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ValRom Ukraine, LLC was established in 2005 and belongs 
to Italian group Fondital-Romstal. 

It produces pipes and fittings from thermoplastic materials 
which can be used as for water and gas supply pipelines so for 
internal and external waste water disposal systems, storage 
tanks and liquid fuels, sewage treatment mini stations. The 
company also offers environmentally friendly products with 
a long operation period.

All the products of ValRom Ukraine meet European and 
Ukrainian standards and are exported to 90 countries all 
over the world. The production capacity of the plant is 
10 000 tons per annum.

ТОВ «ВАЛРОМ Україна» створене в 2005 році, вхо
дить до Італійської групи FonditalRomstal. 

Компанія пропонує труби і фітинги власного вироб
ництва з термоплас тичних матеріалів, які застосо
вуються для водо, газопостачання, для внутріш
ньої і зовнішньої каналізації, труби для опалення, 
колодязі для зовнішньої каналізації, міністанції для 
очищення стічних вод. Компанія також пропонує 
товари з тривалим терміном експлуатації, які допо
магають дбати про навколишнє середовище і при
родних ресурсу.

Всі вироби ТОВ «ВАЛРОМ Україна» відповідають єв
ропейським і українським нормам та експортуються у 
90 країн світу. Виробнича потужність компанії стано
вить понад 10 000 тонн на рік.

PlasmaTec, PSJC is vertically diversified group of 
companies that includes two plants in Ukraine and Belarus, 
which produce welding electrodes and wires, companies 
that produce a full range of equipment for their own use 
and most of the raw materials used in the manufacture 
of welding electrodes, accredited laboratories of different 
specialist fields, and also trade and logistics centers with 
its own transport in Ukraine, Belarus, Russia, Romania, 
Moldova and Kazakhstan.
The production capacity of the plant is 3 000 tons per 
month. 
PlasmaTec produces every second in Ukraine and every 
third in Belarus welding electrode.
PlasmaTec is the largest manufacturer of welding 
materials in CIS countries and successfully develops 
new directions. Its production is exported to over 
20 countries. 

Корпорація «Плазматек» – вертикально диверсифіко
вана група компаній, до складу якої входять два заводи в 
Україні та Білорусі, що зай маються випуском зварюваль
них електродів та дроту, підприємства, що виробляють 
повний комплекс обладнання для власних потреб та 
виробляють більшу частину сировини, що використо
вується при виробництві зварювальних електродів, 
акредитовані лабораторії різного напрямку, а також 
торговологістичні центри з власним автотранспортом 
в Україні, Білорусі, Росії, Румунії, Молдові та Казахстані.
Виробничі потужності компанії складають більш ніж 
3  000 тон в місяць. Компанією «ПлазмаТек» вироб
ляється кожен другий в Україні та кожен третій в Біло
русі зварювальний електрод.
Компанія «ПлазмаТек» є найбільшим виробником зва
рювальних матеріалів в СНД та успішно освоює нові 
напрямки, експортуючи в понад 20 країн.

Адріан Емія ЕНЕ
генеральний директор 

ТОВ  «ВАЛРОМ Україна»

Бізнес на Вінниччині перестає бути в умовній 
коробці – тепер він є частиною відкритого 
простору для спілкування з владою, контро-
люючими органами та іншими інституція-
ми. І це є надзвичайно важливим .

Adrian-Emil ENE
Director General
of ValRom Ukraine, LLC

Business in Vinnytsia region ceases to be in 
imaginary box - now it is part of an open space for 
communication with the authorities, controlling 
bodies and other institutions. And this is extremely 
important. 

Віктор СЛОБОДЯНЮК
Засновник 

ПАТ «Плазматек»

В регіоні створено сприятливі умови для ди-
намічного розвитку бізнесу. Є почуття сво-
боди: тут вільно гуляє вітер. Відчувається 
підтримка і мотивація з боку влади.

Victor SLOBODIANIUK
Founder 
of  PlasmaTec, PSJC 

Favourable conditions for dynamic business 
development in the region were created. There 
is a sense of freedom: there is support and 
motivation from the authorities.
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Bastion 2009, LLC is a powerful industrial complex, located 
in Vinnytsia, at the area of about 4 hectares.

The plant is specialized in the production of poly vinyl 
chloride cladding material for the buildings siding, soffits, 
platbands and slopes, waste water systems, border tapes 
etc.

Modern full-featured production involves mixing and 
extrusion shopfloors, processing shopfloor, innovation and 
quality control department, its own logistics center etc.

The quality of products is confirmed not only by the results of 
its own laboratory tests, but also by the state certificates of 
compliance, sanitary-epidemiological conclusions and the 
European CE certificate.

High quality products opened the foreign markets for the 
company.

Виробниче підприємство Бастіон 2009 – це потуж
ний виробничий комплекс, розташований у м. Вінниця 
на площі біля 4 га на території колишнього ДПЗ18. 
Завод спеціалізується на виробництві облицювальних 
матеріалів з полівінілхлориду для фасадів будівель, 
а зокрема на випуску сайдингу, софітів, лиштв та від
косів, водостічних систем, бордюрної стрічки тощо.
Сучасне повнофункціональне виробництво включає в 
себе екструзійний і змішувальний цехи, цех перероб
ки, відділ інновацій та контролю якості, власний логі
стичний центр тощо.
Якість всієї продукції, що випускається на підприєм
стві, підтверджена не тільки результатами численних 
власних лабораторних досліджень, а й державними 
сертифікатами відповідності і санітарноепідеміологіч
ними висновками та європейським сертифікатом СЄ.
Висока якість продукції дозволила компанії вийти і на 
закордонні ринки.

В’ячеслав КАЛІНІЧЕНКО
директор

ТОВ «Бастіон2009»

Приймаючи рішення про інвестування ми 
перш за все дивилися на наявність трудових 
ресурсів. Тут чудові та кваліфіковані робіт-
ники, що за рівнем знань не поступаються 
іноземцям.

Viacheslav KALINICHENKO
Director
of Bastion 2009, LLC

We first looked at the availability of labor resources 
while making a decision on investing. There are 
remarkable and skilled workers who are not 
inferior to foreigners by level of knowledge. 
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ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7
tel. (0432) 66‐14‐38, fax (0432) 53‐09‐59
e‐mail: ums@vin.gov.ua
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