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ВИГІДНЕ ГЕОГРАФІЧНЕ
РОЗТАШУВАННЯ 

Площа – 26,5 тис. км² (4,4% території України)
Населення: Вінницька область – 1,6 млн. осіб
м. Вінниця – 370 тис. осіб
Відстань до європейських столиць від Вінниці:
• Кишинів – 305 км
• Бухарест – 715 км
• Варшава – 750 км
• Будапешт – 900 км
• Братіслава – 1160 км
• Прага – 1260 км
• До кордону з ЄС – 320 км
• До Одеського морського порту – 435 км

Вінницька область знаходиться в серці України, в самому центрі ве
личезного споживчого ринку (перевищує 40 млн. людей), на перетині 
транспортних шляхів. Близьке розташування до столиці (260 км), як до 
основного ринку збуту товарів, та основних транспортних коридорів є 
конкурентними перевагами регіону.

Незначна віддаленість від морських портів, що мають вихід в Середзем
не море (м. Одеса – 435 км, м. Миколаїв – 465 км, м. Херсон – 533 км).

Міжнародний аеропорт «Вінниця», розташований на відстані двох кіло
метрів від м. Вінниця, здійснює чартерні рейси та регулярні перевезен
ня до Ізраїлю, Туреччини, Польщі та інших країн.

ADVANTAGEOUS GEOGRAPHICAL 
LOCATION 

Area – 26,5 thousand sq km (4,4% of Ukraine’s territory)
Population: Vinnytsia region– 1,6 million people
Vinnytsia – 370 thousand people
Distance from European capitals to Vinnytsia:
• Chisinau – 305 km
• Bucharest – 715 km
• Warsaw – 750 km
• Budapest – 900 km
• Bratislava – 1160 km
• Prague – 1260 km
• To the EU border – 320 km
• To Odesa Marine Trade Port – 435 km

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.

Distance to seaports, which have the access to the Mediterranean Sea is not 
considerable (Odesa – 435 km, Mykolaiv – 465 km, Kherson – 533 km).

International Airport «Vinnytsia», located 2 km of Vinnytsia, carries out 
charter flights and regular transportation to Israel, Turkey, Poland and other 
countries.
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СПРИЯТЛИВИЙ БІЗНЕС КЛІМАТ ТА 
НАДАННЯ СПРОЩЕНИХ І ЯКІСНИХ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

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

В області діють 30 Центрів надання адміністративних послуг (з яких 21 – 
районний, 4 – міськрайонні, 3 – міські) та 6 територіальних відділень в т. ч. 
3 відділення Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» в м. Він
ниці. Центрами надання адміністративних послуг області в середньому 
надається майже 100 тис. запитуваних послуг в місяць. В середньому в 
Центрах надання адміністративних послуг в районах надається 97 видів 
послуг від соціального призначення, реєстрації бізнесу, майна, земель
них відносин до документів дозвільного характеру. 

Вінниччина займає перше місце в Україні за кількістю наданих адміністра
тивних послуг.

Вінницька область першою в Україні створила Агенцію регіонального 
роз витку, що має на меті формування інвестиційної привабливості та за
лучення коштів в соціальноекономічний розвиток області. 

FAVORABLE BUSINESS CLIMATE AND 
PROVIDING OF FACILITATED AND HIGH-
QUALITY ADMINISTRATIVE SERVICES 

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

In Vinnytsia region there are 30 centers for providing administrative services 
(including 21 district, 4 joint citydictrict, 3 municipal) and 6 territorial offices 
including 3 territorial offices of administrative services center «Transparent 
Office» in Vinnytsia city. Almost 100 thousand requested services per month 
are provided by regional centers.

On average district сenters provide 97 types of services, including services 
of social purpose, business and property registration, land relations and 
authorizing documents.

Vinnytsia region takes first place in Ukraine on the number of provided 
administrative services.

Vinnytsia region was the first in Ukraine to establish a Regional Development 
Agency that is aimed at the formation of investment attractiveness and 
raising funds in social and economic development of the region. 
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РЕПУТАЦІЯ ОБЛАСТІ ЯК НАДІЙНОГО 
ТА СТАБІЛЬНОГО ПАРТНЕРАА 

Вінницька область реалізує 10 Угод про торговельноекономічне, нау
ковотехнічне та культурне співробітництво із регіонами Республіки 
Польща, Румунії, Республіки Молдова, Чехії, Республіки Білорусь та ін.

Вінницька область приділяє велику увагу розвитку та налагодженню 
міжнародного та транскордонного співробітництва. 

Сприятливий інвестиційний та бізнес клімат високо оцінили партнери 
з 50 країн світу, інвестувавши свої кошти в створення на території об
ласті майже 400 потужних підприємств з високими стандартами вироб
ництва та соціальної відповідальності. Щорічно кількість підприємств з 
іноземними інвестиціями невпинно зростає, забезпечуючи підвищення 
рівня добробуту населення Вінницької області.

Наші товари користуються високим попитом на всіх континентах. Зна
ним еталоном якості товарів серед країн світу є вінницькі: олія, мед, 
цукерки, цукор, лікерогорілчані вироби, паркетна дошка, збіжжя та ін., 
що забезпечило промоцію та створення позитивної репутації регіону. 

Загалом, у 2016 році, підприємці Вінниччини проводили торговельні 
операції з партнерами з 135 країн світу.

Структура іноземних інвестицій
за країнами інвесторами, %

REPUTATION OF A RELIABLE AND
STABLE PARTNER 

Vinnytsia region implements 10 Аgreements on trade and economic, 
scientific and technical, and cultural cooperation with regions of Poland, 
Romania, Moldova, Czech Republic, Belarus and others.

Vinnytsia region pays great attention to development and establishment of 
international and crossborder cooperation.

Favorable investment and business climate were highly appreciated by 
partners from 50 countries, investing their funds in the creation of almost 
400 powerful enterprises in the region with high standards of production 
and social responsibility. The number of enterprises with foreign investment 
is constantly growing from year to year, ensuring the increasing of living 
standards for Vinnytsia region population.

Our products are in high demand on all continents. Highquality Vinnytsia 
products,  such as oil, honey, candy, sugar, liquor, flooring, grain, etc., 
ensured the promotion and creation of a positive reputation of the region.

In 2016, Vinnytsia region entrepreneurs conducted trade operations with 
partners from 135 countries of the world. 

The structure of foreign investments by investor countries ,%

 

Продаж

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 5 Кв. 6

6,6% Польща / Poland

8,1%  Німеччина / Germany

14,5%  Франція / France

16,6% Австрія / Austria

21,2% Кіпр / Cyprus

33%  Інші країни / Other countries
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Продаж

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4

РОЗВИНЕНИЙ ТА ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ 

Основу промислового сектору регіону складають понад 300 потужних 
(великих та середніх) підприємств різних форм власності.

Вінницька область має багатогалузевий промисловий комплекс. Регіо
нальна промислова політика спрямована на створення сприятливих 
умов для розвитку місцевих підприємств.

        За добу виробляється:                           Production per day:

DEVELOPED AND DIVERSIFIED 
INDUSTRIAL SECTOR OF THE ECONOMY 

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.

66,8% Харчова промисловість
 Food industry

0,5%  Легка промисловість
 Consumer industry

2,7%  Хімічна промисловість
 Chemical industry

3,6% Деревообробна промисловість
 Wood processing industry

2,3%  Машинобудування
 Machine industry

15,8%  Енергетика / Energy industry

8,3% Інші галузі / Other industries 

 Молоко рідке оброблене, т 911   Processed liquid milk, tons 

 Цукор білий кристалічний, т 1179  White crystalline sugar, tons

 Борошно, т    657  Flour, tons

 Олія соняшникова, т   1229 Sunflower oil, tons

 Хліб та хлібобулочні вироби, т  107 Bread and bakery products, tons

 Соки фруктові та овочеві, т  78  Fruit and vegetable juices, tons

 М’ясо птиці, т    364 Poultry meat, tons

 М’ясо великої рогатої худоби, т 32  Cattle meat, tons

 Електроенергія, млн. кВт·год 11 Electricity, million kW / h
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HIGH AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
AND POTENTIAL FOR FURTHER 
GROWTH 

Region has over 2,0 mln hectares of agricultural land, including 1,7 mln 
hectares of arable land. Most of it is the highquality black soil.

The region produces 8,4% of gross agricultural output in Ukraine.

The region takes the first place by volumes of gross agricultural output and 
the second place by volumes of meat production. 

Major crop production, thousand tons (as on January 1, 2017)

ВИСОКИЙ РОЗВИТОК АПК
ТА НАЯВНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОСТУ 

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 8,4% обсягу валової продукції сільського госпо
дарства України.

Область займає перше місце за обсягами виробництва валової продукції 
сільського господарства, друге місце – за обсягами виробництва м’яса. 

Виробництво основних видів продукції рослинництва, тис. тонн 
(станом на 01.01.2017)

Цукровий буряк 
Sugar beet   2638,5

Насіння соняшника   819,8
Sunflower seed

Зернові та зернобобові   5563,5
Grains and grain legumes crops

Картопля    1848,5
Potato

Плоди та ягоди  269,5
Fruits and berries

Овочі    477,8
Vegetables
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AVAILABILITY OF START-UP
PLATFORMS FOR INVESTMENT 
PROJECTS 

Vinnytsia industrial park was founded in 2016. The main objectives of the 
Industrial park are: to attract investment into the regional center economy; 
to provide favorable conditions for functioning and development of 
industrial enterprises; to improve the investment image of the city; to 
provide economic development and to improve the competitiveness of the 
territory; to create new jobs; to increase revenues to all levels of budget; to 
develop modern production and market infrastructure.

Industrial park allows concentrating industrial production on limited areas 
outside the residential, historical, cultural, and recreational territories.

The Industrial Park «Vinnytsia Clusters of Refrigeration Engineering» 
was created in Vinnytsia in 2017. It aims to create a powerful cluster of 
refrigeration engineering, including a full cycle of refrigeration equipment 
production, support service as well as developed logistics.

The first investment project of this industrial park is «Construction of a 
refrigeration equipment plant, UBS Group». The project cost is 350 million 
UAH.

There are more than 100 investmentattractive greenfield and brownfield 
lands in the region.

НАЯВНІСТЬ СТАРТОВИХ 
МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

В 2016 році в м. Вінниця був створений Вінницький індустріальний 
парк, метою якого є залучення інвестицій в економіку обласного цент
ру, забезпечення сприятливих умов для функціонування та розвитку 
промислових підприємств, поліпшення інвестиційного іміджу міста, 
забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспро
можності території, створення нових робочих місць, збільшення над
ходжень до всіх рівнів бюджету, розвитку сучасної виробничої та рин
кової інфраструктури.

Фунціонування індустріального парку дозволяє концентрувати про
мислове виробництво на обмежених площах за межами житлових, істо
рикокультурних та рекреаційних територій.   

У 2017 році в м. Вінниця було створено «Індустріальний парк «Вінни
цький кластер холодильного машинобудування»,  метою якого є утво
рення потужного кластеру холодильного машинобудування, щоб вклю
чатиме в себе  повний цикл виробництва холодильного обладнання, 
сервісного обслуговування та розвинену логістичну  складову.  

Перший інвестиційний проект даного індустріального парку – «Будів
ництво заводу по виробництву холодильного обладнання компанії  UBS 
Group». Проектна вартість – 350 млн. грн.

Також в області сформовано перелік понад 100 інвестиційно привабли
вих ділянок типу «greenfield» та типу «brownfield».
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HIGH SCIENTIFIC POTENTIAL 
AND HIGHLY QUALIFIED 
PERSONNEL 

The region has:
• 46 higher education institutions which educate more than 56,000 

students;
• 31 vocationaltechnical schools that train 14,000 students.
In Vinnytsia region you can find highly qualified personnel. 24 thousand 
specialists of different professions graduate each year.

The largest state  universities in Vinnytsia region:

Vinnytsia National Agrarian University

Vinnytsia National Technical University

Vinnytsia National Medical University named after M. Pyrohov

Donetsk National University named after V. Stus

Vinnytsia State Pedagogical University named after M. Kotsiubynskyi

Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU 

ВИСОКИЙ НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА 
НАЙКРАЩІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНІ 
КАДРИ 

В області:
• 46 вищих навчальних закладів, де навчається більше 56 тисяч студентів; 
• 31 професійнотехнічний навчальний заклад, де навчається 14 ти

сяч учнів.
У Вінницькій області ви знайдете висококваліфіковані кадри усіх 
спеціальностей. Щорічно в області випускається 24 тисяч фахівців різ
них професій.

Найбільші державні вищі навчальні заклади Вінниччини:

Вінницький національний аграрний університет

Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова

Донецький національний університет ім. В. Стуса

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

Вінницький торговельноекономічний інститут КНТЕУ
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A LARGE NUMBER
OF EXPLORED INDUSTRIAL
MINERALS 

445 deposits of 18 minerals are explored in region. 50 deposits of granite, 
gneiss, sandstone are found. There are also deposits of phosphates, 
limestone, marl, tripolith, chalk, gypsum, various clays and sand.

The deposits of granite, kaolin, brick and tile raw materials, building stone, 
and sawn stone have the greatest economic importance. 

ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ РОЗВІДАНИХ 
КОРИСНИХ КОПАЛИН 
ПРОМИСЛОВОГО ЗНАЧЕННЯ 

В області розвідано 445 родовищ 18 видів корисних копалин. Виявле
но близько 50 родовищ гранітів, гнейсів, пісковиків. Є також родовища 
фосфоритів, вапняків, мергелів, трепелу, крейди, гіпсу, різних глин і піс ку.

Найбільше господарське значення мають поклади гранатів, каолінів, 
цегельночерепичної сировини, будівельного каменю, каменю пиля
ного. 





21

A VARIETY OF LEISURE AND
CULTURAL TOURISM 

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.

РІЗНОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТУРНОГО ТА 
ТУРИСТИЧНОГО ВІДПОЧИНКУ 

Основними туристичними об’єктами Вінниччини є найбільший в Європі 
плаваючий мультимедійний фонтан ROSHEN, Національний музейса
диба М.І. Пирогова, Історикомеморіальний комплекс пам’яті жертв фа
шизму (ставка Гітлера «Вервольф»), Палац Потоцьких, Державний істо
рикокультурний заповідник «Буша», Лядівський СвятоУсікновенський 
скельний чоловічий монастир та Браїлівський CвятоТроїцький жіночий 
монастир.

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

Щороку область приймає понад 1 млн. туристів.
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UNIQUE RECREATION
RESOURCES 

«RADON TREASURY»
Resort city Khmilnyk, also called «radon treasury», is known far beyond 
Ukraine borders. Khmilnyk mineral radon water doesn’t have analogues 
among the known mineral waters of Europe.

The Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law on designation the status 
of cityresort of national importance to Khmilnyk. With the adoption of this 
Law, the city and the district will be provided with private investments and 
significant state financial support. 

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

НАЯВНІСТЬ ЕКСКЛЮЗИВНИХ 
РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

«РАДОНОВА СКАРБНИЦЯ» 
Далеко з межами України відоме містокурорт Хмільник, яке ще нази
вають «радоновою скарбницею». Радоновим водам Хмільника немає 
рівних серед відомих мінеральних вод Європи! 

Верховна Рада України прийняла Закон про надання місту Хмільнику 
статусу містакурорту державного значення. З прийняттям цього за
кону місто й район отримають не тільки приватні інвестиції, а і значну 
фінансову підтримку зі сторони держави.

Завдяки сучасному обладнанню, новітнім методикам, високому про
фесійному рівню лікарського корпусу ефективність лікування на ку
рорті Хмільник складає 97%.



КРАЩІ ПРИКЛАДИ 
ІНВЕСТИЦІЙ
У ВІННИЦЬКУ ОБЛАСТЬ



THE BEST EXAMPLES 
OF INVESTMENT
IN VINNYTSIA REGION
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«BARLINEK INVEST», LLC 

Polish investment enterprise «Barlinek Invest» is one of Ukraine’s leading 
manufacturers of triplate floorboard, with production capacity up to 3 
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 100 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 (including the UK, France, Germany, Scandinavian 
countries etc.).

«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.

ТОВ «БАРЛІНЕК ІНВЕСТ» 

Підприємство з польським капіталом «Барлінек Інвест» є найбільшим 
виробником тришарової паркетної дошки в Україні з виробничими по
тужностями близько 3 млн кв м на рік, а також 26 тис. тон гранульова
ного біопелету та 9 тис. тон екобрикету. Обсяг інвестицій у будівництво 
заводу в  м. Вінниця склав близько 100 млн. євро. Це потужне дерево
обробне підприємство міста, колектив працівників якого нараховує 
близько 800 чоловік.

Продукція (паркетна дошка, екопелет і екобрикет) експортується до 
понад 35 країн світу (в тому числі до Великобританії, Франції, Німеччи
ни, країн Скандинавії і т.п.). 

ТОВ «Барлінек Інвест» – підприємство із традиціями соціальної від
повідальністі: з благодійною метою продукція заводу безкоштовно 
передається для облаштування підлог у дитячих будинках, інтернатах, 
школах, дитячих хореографічних ансамблів, церквах, костьолах і т.п.
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«VIOIL» COMPANY 

«Vinnytsia OilandFatProduction Plant», PJSC is part of «ViOil» Company 
that brings together enterprises which provide raw materials procurement, 
storage, production and sale of finished products.

«Vinnytsia OilandFatProduction Plant», PJSC 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 3000 tons per day;
• rape 1950 tons per day;
• soybean 1700 tons per day.

«Vinnytsia OilandFatProduction Plant», PJSC is the largest sunflower oil 
manufacturer in Europe.

«ViOil» Company owns 13 elevators, 2 oilextracting 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 60 countries on almost every continent.

ПРОМИСЛОВА ГРУПА «VIOIL» 

ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» входить до складу  
ПГ «ViOil», що об’єднує підприємства, які забезпечують закупівлю сиро
вини, зберігання, виробництво і продаж готової продукції 

ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» – підприємство з найсу
часнішими технологіями переробки насіння олійних культур, виробляє 
понад 70 видів продукції.

Виробничі потужності з переробки олійного насіння :
• соняшнику 3000 т/добу;
• ріпаку 1950 т/добу;
• сої 1700 т/добу.

ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» найбільший завод з ви
робництва соняшникової олії в Європі.

Промислова група «ViOil» об’єднує 13 власних елеваторів, 2 олійно
жирові комбінати, в тому числі найбільший завод з виробництва соняш
никової олії в Європі. В структурі світового виробництва олії соняшни
кової частка ПГ «ViOil» складає понад 3%.

Основні ринку збуту – 60 країн світу, практично на всіх континентах.
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COMPANY 
«MYRONIVSKYI HLIBOPRODUKT» 

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» and «Qualiko».

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 and the largest manufacturer of meat 
processing market in Ukraine. Total amount of investments are as about 1 
billion USD.

The company processes more than 480 thousand of broilers per day. Overall 
in 2015 the company produced 271 392 thousand 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.

КОМПАНІЯ
«МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» 

Компанія «Миронівський хлібопродукт» – один із найбільших агро
промислових комплексів України, який об’єднує 19 підприємств по 
всій території країни та виготовляє продукцію під торговими мар-
ками «Наша ряба», «Легко!», «Бащинський» та «Qualiko».

Провідний виробник м’яса птиці в Європі з одним із найсильніших про
дуктових брендів в Україні. 

Один з найбільших виробників зерна в Україні зі значним потенціалом 
зростання.

Найбільший виробник на ринку м’ясопереробки в Україні. Загальна 
сума інвестицій сягає 1 млрд. доларів.

Підприємство переробляє понад 480 тисяч голів бройлерів за добу. За
галом у 2015 році підприємством вироблено 271 392 тис. тон м’яса птиці.

Продукція птахофабрики успішно продається на ринку не лише Украї
ни, але й у більш ніж 60 країн світу, зокрема у 16 країн Європи, що свід
чить про високу якість продукції. 

Компанія «Миронівський хлібопродукт» займає соціально 
відповідальну позицію, активно інвестує в розвиток соціальної 
сфери в місцях своєї присутності та в розвиток інфраструктури 
Вінниччини.
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«AGRANA FRUIT UKRAINE», LLC 

«Agrana fruit Ukraine», LLC is a part of the international concern AGRANA. 
The company is a unique enterprise in Ukraine that gained fruit expert 
experience.

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 2016 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» 

ТОВ «Аграна Фрут Україна» входить до міжнародного концерну 
АГРАНА. Компанія є унікальним підприємством на теренах України, яка 
надбала досвід фруктового експерта. 

Переробні потужності «АГРАНА Фрут Україна» включають:

• Власний аграрний проект 
• Первину переробку фруктової сировини 
• Виробництво фруктових наповнювачів 

Річний об’єм виробництва Фруктових наповнювачів у 2016 році досяг
нув 15 000 тон. Фруктові наповнювачі преміальної якості застосовують
ся у таких сегментах бізнесу як:

• Молочна індустрія 
• Хлібобулочні та кондитерські вироби
• Виробництво морозива
• Ресторани швидкого харчування та «харчовий сервіс».
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JV «SPERCO UKRAINE» 

UkrainianSpanish joint venture «Sperco Ukraine» is a leading member of 
the national pharmaceutical industry.

The main goals of the company are constant care for consumer health, 
provision of effective drugs using advances global practices in the 
development, production and quality control of medicinal products, 
consolidation and improvement of positions on national and international 
markets, improvement of welfare and social security of team members.

Sperco own facilities allow to perform the full cycle of development, 
production and quality control, but also to import pharmaceutical raw 
materials and finished products.

During its existence, the company has introduced more than 20 modern 
medicines that are presented in Ukraine, Belarus, Moldova and Russia.

КОМПАНІЯ «СПЕРКО УКРАЇНА» 

Компанія «СПЕРКО Україна» – спільне українськоіспанське під
приємст во, один із лідерів вітчизняної фармацевтичної галузі. Головна 
мета компанії  постійне піклування про здоров’я споживачів продукції, 
забезпечення їх ефективними лікарськими препаратами з використан
ням досягнень світових практик у розробці, виробництві та контролі 
якості лікарських засобів, закріплення та покращення позицій на віт
чизняному та міжнародному ринках, постійне покращення добробуту 
та соціальної захищеності членів колективу. 

Власні потужності СПЕРКО дозволяють мати повний цикл не тільки роз
робки, виробництва та контролю якості, але і також здійснювати імпорт 
фармацевтичної сировини та готових лікарських засобів. 

За час існування компанія вивела на ринок України, Республіки Біло
русь, Республіки Молдова та Російської Федерації понад 20 сучасних 
лікарських засобів. 
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«NEMIROFF» 
COMPANY 

Leading global manufacturer of highquality 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.

КОМПАНІЯ 
«NEMIROFF»  

Провідний світовий виробник високоякісного алкоголю, лідер світово
го ринку, відомий в 80-ти країнах світу. 

Згідно з інформацією IWSR, одного з найнадійніших порталів про алко
голь, «Nemiroff» займає 8 місце по продажах у DF & TR серед ТОП10 
провідних брендів горілки у всьому світі.

«Nemiroff» постійно доводить свою високу якість з численними наго
родами на престижних конкурсах по всьому світу.

Горілки «Nemiroff» отримали понад 60 престижних нагород за останні 
10 років.





39

«VALROM UKRAINE», LLC 

«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» 

ТОВ «ВАЛРОМ УКРАЇНА» створене в 2005 році, входить до Італійської 
групи (Fondital Romstal). 

Компанія пропонує труби і фітинги власного виробництва з термоплас
тичних матеріалів, які застосовуються для водо, газопостачання, для 
внутрішньої і зовнішньої каналізації, труби для опалення, колодязі для 
зовнішньої каналізації , міністанції для очищення стічних вод. Компанія 
також пропонує товари з тривалим терміном експлуатації, які допома
гають дбати про навколишнє середовище і природних ресурсу

Всі вироби ТОВ «ВАЛРОМ УКРАЇНА» відповідають європейським і 
українським нормам та експортуються у 90 країн світу.

Виробнича потужність компанії становить понад 10 000 тонн на рік.
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«PLASMATEC», PSJC 

«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»

Корпорація «Плазматек» – вертикально диверсифікована група ком
паній, до складу якої входять два заводи в Україні та Білорусі, що зай
маються випуском зварювальних електродів та дроту, підприємства, 
що виробляють повний комплекс обладнання для власних потреб та 
виробляють більшу частину сировини, що використовується при ви
робництві зварювальних електродів, акредитовані лабораторії різного 
напрямку, а також торговологістичні центри з власним автотранспор
том в Україні, Білорусі, Росії, Румунії, Молдові та Казахстані.

Виробничі потужності компанії складають більш ніж 3 000 тон в мі-
сяць. 

Компанією «ПлазмаТек» виробляється кожен другий в Україні та кожен 
третій в Білорусі зварювальний електрод.

Компанія «ПлазмаТек» є найбільшим виробником зварювальних ма
теріалів в СНД та успішно освоює нові напрямки, експортуючи в понад 
20 країн.
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THE FURNITURE FACTORY
«LISMASTER» 

The furniture factory «LisMaster» is a leading producer of wooden 
furniture.

«LisMaster» signed a contract with a world giant in the furniture business – 
Swedish company IKEA. Within five years «LisMaster» was among the few 
Ukrainian suppliers of IKEA.

All «LisMaster» products were exported mainly to the Western Europe. For 
today, the main activity of «LisMaster» is the production of high quality 
kitchen furniture.

The main feature of production process is its complete breeding cycle: from 
the fulltree system to the finished product.

Thus it is possible to achieve complete quality control at every stage of 
production.

МЕБЛЕВА ФАБРИКА
«LISMASTER» 

Меблева фабрика «LisMaster» – провідна компанія з виготовлення 
меблевої продукції з дерева 

МФ «LisMaster» підписала контракт зі світовим гігантом у сфері ме
блевого бізнесу – шведською фірмою IKEA. Протягом п’яти років 
МФ  «LisMaster» була одним з небагатьох українських постачальників 
IKEA. Вся продукція МФ «LisMaster» йшла на експорт, в основному, в 
країни Західної Європи. Станом на сьогодні, основним видом діяльності 
МФ «LisMaster» є виробництво високоякісних меблів кухонної групи.

Головною відмінною рисою виробничого процесу є його повний цикл: 
від заготівлі дерева до готового продукту. Таким чином, досягається 
можливість повного контролю якості на кожній стадії виробництва.
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«BASTION-2009»,
LLC 

«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 fullfeatured 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» 

Виробниче підприємство «Бастіон 2009» – це потужний виробничий 
комплекс, розташований у м. Вінниця на площі біля 4 га на території ко
лишнього ДПЗ18. 

Завод спеціалізується на виробництві облицювальних матеріалів з 
полівінілхлориду для фасадів будівель, а зокрема на випуску сайдингу, 
софітів, лиштв та відкосів, водостічних систем, бордюрної стрічки тощо.

Сучасне повнофункціональне виробництво включає в себе екструзій
ний і змішувальний цехи, цех переробки, відділ інновацій та контролю 
якості, власний логістичний центр тощо.

Якість всієї продукції, що випускається на підприємстві, 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.
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КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ
«ROSHEN»

Кондитерська Корпорація «ROSHEN» – один з найбільших світових 
виробників кондитерських виробів. 

Кондитерська Корпорація «ROSHEN» у рейтингу Global Top100 Candy 
Companies посідає 22 місце. 

Під власним «солодким знаком якості» «ROSHEN» виробляє понад 320 
видів високоякісних кондитерських виробів (шоколадні і желейні цу
керки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти). За
гальний обсяг виробництва продукції сягає 450 тисяч тон на рік.

«ROSHEN» CONFECTIONERY 
CORPORATION

«ROSHEN Confectionery Corporation is one of the largest world’s 
manufacturers of confectionery products.

According to the world rating Global Top100 Candy Companies «ROSHEN» 
Confectionery Corporation ranks the 22nd place.

Under its own «sweet quality mark» «ROSHEN» produces around 320 kinds 
of high quality confectionery products (chocolate and jelly sweets, caramel, 
chocolate, biscuits, wafers, sponge rolls and cakes). The total volume of 
production reaches 450 thousand tons per year.
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