
Інвестиційний профіль  

Вінницької міської територіальної громади 

станом на 01 грудня 2021 р.  
  

388,2 тис. осіб – населення, з яких 27,6 % жителів від 14 – 35 років.  

255,45 км2 – площа міста.  

  

Рейтинг інвестиційної привабливості міста від Агентства «IBI – рейтинг» 

підтверджено рівні «invA+» - висока інвестиційна привабливість.  

Довгостроковий кредитний рейтинг від Агентства «IBI – рейтинг» 

підтверджено на рівні «uaA» - у розвитку. 

Рейтинг інвестиційної привабливості від Агентства «Кредит рейтинг» 

підтверджено на рівні - «uaINV5» - найвищий.  

Довгостроковий кредитний рейтинг від Агентства «Кредит рейтинг» 

підтверджено на рівні «uaA+» - стабільний. 

 

 

І. Перелік інвестиційних проектів.  

  

1. Індустріальні парки міста Вінниця 

  
На території Вінницької міської територіальної громади створено три  

індустріальні парки: «Вінницький індустріальний парк» (загальною площею 35,7 

га), індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного машинобудування» 

(загальною площею 19,27 га) та індустріальний парк «ВІНТЕР СПОРТ» 

(загальною площею 25 га).   

Індустріальні парки створені з метою залучення інвестицій в економіку 

Вінницької міської  територіальної громади, поліпшення інвестиційного іміджу 

міста, створення нових робочих місць, забезпечення сприятливих умов для 



розвитку промислових підприємств та супутніх видів підприємницької 

діяльності.  

Більш детальна інформація про індустріальні парки за посиланням:  

https://vmci.vn.ua/?page_id=387   

  

2. Інноваційно-технологічний парк «Кристал»  

  

  
  

 

Вінниця є одним з лідерів розвитку інновацій та ІТ галузі в Україні і не 

тільки, тому, з метою посилення позицій міста в галузі інноваційної економіки та 

конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу, прийняте рішення 

створити перший в Україні муніципальний технопарк. Завданнями інноваційно-

технологічного парку є налагодження ефективної співпраці навчальних закладів, 

установ, бізнесу, влади і громади міста з метою пришвидшення:  

- розробки нових технологічних рішень;  

- трансферу технологій;  

- реінжинірингу та створення власних інноваційних рішень;  

- інкубації та масштабування стартапів;  

- створення нових робочих місць;  

- осучаснення та трансформації освітніх послуг, за рахунок 

створення майданчику та матеріальної бази для наукових досліджень та 

спільних проектів.  

 

Більш детальна інформація про інноваційно-технологічний парк за 

посиланням: https://vmci.vn.ua/?page_id=389   
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 ІІ. Каталог вільних виробничих площ та «Гід інвестора».  

 

На інвестиційному порталі міста https://investinvinnytsia.com/  у розділі  

«Проекти» представлено інформацію про вільні земельні ділянки типу greenfield 

та brownfield, також на карту нанесені інвестиційні проекти міста.  

Головним елементом порталу є інтерактивна інвестиційна карта, яка 

містить перелік актуальних інвестиційних майданчиків та проектів міста з 

інформацією, у вигляді анкет, в т. ч. про інженерно-технічну інфраструктуру.   

Окрім того, на порталі розміщено «Гід для інвестора» - механізм дій, що 

включає в себе процедуру реєстрації юридичної особи (резидентами та 

нерезидентами), процедуру проведення будівельних робіт та етапи їх реалізації 

для інвесторів на території Вінницького індустріального парку. "Гід для 

інвестора"  розміщено за посиланням https://investinvinnytsia.com/guide  

  

ІІІ. Список вищих навчальних закладів міста Вінниці.   

 

Вінниця сповнена молодості. Концентрація студентів заряджає місто 

енергією та створює потужне інтелектуальне середовище. Близько 50 тисяч 

студентів здобувають освіту та професійну підготовку. У місті функціонує 25 

вищих навчальних закладів, 4 з яких мають статус національного університету 

та 8 професійно-технічних навчальних закладів. 
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