
ТЕРНОПІЛЬ
ЕКОНОМІЧНИЙ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ



Тернопіль в Україні

Географічний центр Західної України, розташований 

на пересіченні торговельних та транспортних шляхів 

з Півдня на Північ та зі Сходу на Захід;

Рівновіддалений від шести інших обласних центрів.



Соціально-економічні показники

Площа – 5800 гектарів; Населення – 218 тис. осіб;

Обсяг реалізованої промислової продукції –

8,8 млрд. гривень (+44%);

Зовнішньоторговельний оборот – 206 mln USD (+14%):

Експорт – 111 mln USD (+31%);

Імпорт   – 95 mln USD (0%);

Прямі іноземні інвестиції – 16,1 mln USD (+7%);

Обсяг капітальних інвестицій – 2 млрд гривень 

(+22,8%);

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності –

21,4 тис. одиниць.



- Тернопіль нагороджений Дипломом Ради Європи за
активне просування європейський цінностей (23.04.2013);

- Тернопіль нагороджений Прапором Честі Ради Європи за
пропаганду ідей Європейської єдності та взаєморозуміння
між європейцями (10.04.2014);

- Тернопіль нагороджений Почесною Таблицею Ради
Європи як визнання зусиль міста в пропагуванні ідей
європейської єдності (21.04. 2015);

- 1 місце в Рейтингу міст з найчистішим повітрям (за даними
мережі спостережень Національної гідрометслужби України)

- 3 місце в переліку кращих міст України для життя;

- 2 місце у категорії «Ефективність витрат на ведення
бізнесу».

Досягнення міста



Динаміка рейтингу інвестиційної привабливості

Тернополя

Інвестиційна діяльність



Динаміка рейтингу інвестиційної ефективності Тернополя

Інвестиційна діяльність



Інвестиційні переваги міста

• Вигідне географічне розташування

• Високий природній потенціал

• Унікальний рекреаційний потенціал

• Сприятливий інвестиційний клімат

• Наявність вільних торгових та виробничих площ

• Екологічно чистий регіон

• Сприятливі умови для ведення бізнесу та
комфортного життя



Основні ініціативи

(проектні пропозиції)

• Створення багатофункціональної медичної клініки
в м.Тернопіль на базі Тернопільської міської
комунальної лікарні швидкої допомоги (ТМКЛШД);

• Будівництво сортувально-переробного заводу;

• Рекультивація Малишівецького сміттєзвалища та
будівництво станції дегазації;

• Створення індустріального парку;

• Рекреаційно-відпочинковий комплекс на березі
Тернопільського ставу;

• Тернопільленд (парк атракціонів);

• Впровадження енергозберігаючих технологій
(реконструкція котельні та утеплення фасадів
житлових будинків на масиві «Новий світ»);

• Концертний комплекс «Співоче поле».



Багатофункціональна медична 

клініка

МІСІЯ – Забезпечення доступу до сучасних світових  

технологій медицини кожному громадянину

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

•Покращення рівня медичних послуг в регіоні;

•Зменшення фінансового навантаження на міський бюджет;

•Підтримка незахищених верств населення та учасників АТО;

•Підвищення рівня конкуренції в медичній галузі міста;

•Створення нових робочих місць.

Площа приміщення 

– 500 м. кв.

Орієнтовна 

вартість – 2 млн. 

дол. США



Будівництво  сортувально-

переробного заводу 
Пропонується дві

земельні ділянки

площею відповідно

3,43 га та 8,74 га.

Пропонована

потужність – 150 тис.

тонн в рік

Орієнтовна 

вартість – 40 млн. 

євро.



Рекультивація Малишівецького 

сміттєзвалища та будівництво 

станції дегазації

Земельна ділянка – 15 га.
Орієнтовна вартість –

2 млн. євро.



Індустріальний парк “Тернопіль”

Виробнича зона (зберігання і глибока переробка

овочів, фруктів та іншої сільськогосподарської

продукції, виробництво харчових продуктів) – 11 га.

Логістично-складська зона (приймання, складування,

відправлення вантажів) – 2 га.

Адміністративно-офісна зона – 1 га.

Інші території, в т. ч. проїзди – 1 га.

Відстань до автомобільної

траси міжнародного

значення – 250 м;

Межує з залізничною

колією;

Відстань до аеропорту

“Тернопіль” – 5 км.



Рекреаційно-відпочинковий комплекс 

на березі Тернопільського ставу
Ділянка площею 0,96 га;

Передбачено будівництво:

- літнього басейну площею 

160 м. кв.;

- цілорічного басейну з 

підігрівом води та 

накриттям площею

160-200 м. кв.;

- cпортивного та дитячого 

ігрового майданчиків.

Орієнтовна вартість –

19-20 млн. грн.



Дякуємо за увагу!

Сергій Надал – міський голова 

Тернополя.

Тел. (0352) 522021

E-mail: ternopil_rada@ukr.net


