
БАР – ТЕРИТОРІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ І ВІДПОЧИНКУ
BAR – AN AREA FOR BUSINESS AND LEISURE



Віддаленість від міжнародної траси Е50 - 39 км 
Distance from the international highway E50 - 39 km

Віддаленість від міжнародної траси M21 - 36 км
Distance from the international highway M21 (E583) - 36 km

Віддаленість від міжнародного летовища у Вінниці - 84 км
Distance from the international airport Vinnytsia - 84 km

Віддаленість до найближчої країни ЄС і НАТО - 170 км
Distance from the nearest EU and NATO member country - 170 km

Віддаленість від залізничної станції Бар - 8 км
Distance from the railway station Bar - 8 km

Шановні друзі та партнери!

Основним завданням органів місцевого 
самоврядування є оновлення підходів до 

управління територіями та ресурсами,  як 
результат реформ, які впроваджуються в 

Україні сьогодні. 
Інвестиції у громаду — не лише 

імідж та визнання, а перш за 
все показник, що громада стало 

розвивається і з нею варто 
співпрацювати. Це своєрідний 

“знак якості”, що відзначає  
громаду як ефективну та здатну до 

реалізації великих проектів.
Створення територіальної громади 
дало новий імпульс для залучення 

інвесторів, підтримки бізнесу та 
більш ефективного використання місцевих 

ресурсів. Але головним для влади є люди та їх 
потреби. Давайте разом створимо успішний 

простір для їхнього життя, праці та відпочинку!

Володимир Саволюк
Голова Барської міської ТГ

Dear friends and partners!

The main task of local authorities is to update 
approaches to the management of the territories 
and resources as a result of reforms being 
implemented in Ukraine today.

Investing in the community is not 
only an image and recognition, 
but above all an indicator that the 
community is constantly evolving 
and should be cooperated with. 
This is a kind of “quality mark” 
that marks the community 
as effective and capable of 
implementing large projects.
Creating a local community has 
given a new impetus to attracting 
investors, supporting businesses 

and making better use of our resources. But the 
main thing for the authorities is the people and 
their needs. Together we will create a successful 
space for life, work and relaxation!

Volodymyr Savoliuk
Bar City Mayor 



Чому саме у нас варто інвестувати і розвивати свій бізнес?
Why should You invest and grow Your business here?

Вдале географічне розташування
Good location

Кваліфікована робоча сила 
Qualified Workforce

Доступ до сировини, ресурсів 
Natural resources

Досвід у розвитку промисловості 
Experience in the development of 
industry

Сприятливий клімат для ведення 
бізнесу 

A positive climate for business

Відпочинок, туризм 
Leisure and recreation, tourism

Інвестиційні пропозиції 
Investments offers



Про місто і громаду
Барська міська територіальна громада утворена 7 вересня 2016 року. До її складу входять місто Бар 
та 72 населених пункти.
Площа громади - 765,508 км2. Загальна чисельність населення станом на 2019 рік становить 40 979 
осіб.
Перша згадка про Бар - 1401 рік, Магдебурзьке право і герб – 1540 рік. Місто районного значення з 
1938 року. Міста-партнери: Квідзин, Рибнік, Стараховіце (Польща).

About city and hromada
Bar City Territorial Hromada was formed on September 7, 2016.

It includes the city of Bar and the 72 settlements.
The hromada’s area is 765,508 km2. As of 2019, the total population is 40,979.

The first mention of the Bar is 1401, the Magdeburg Law and the coat of arms - 1540. Rayon city since 
1938. Twin Cities: Kwidzyn, Rybnik, Starachowice (Poland).

Кваліфікована робоча сила 
Частка осіб працездатного віку – 53%. У місті Бар функціонують: два заклади середньої професійної 
освіти – будівельний та аграрний ліцеї, два заклади передвищої та вищої освіти - коледж транспорту 
та будівництва і гуманітарно-педагогічний коледж. У цих закладах навчається 2000 студентів. 

Qualified Workforce
The share persons of working age is 53%.

In Bar, there is two secondary vocational education institution - the construction and agrarian lyceum, 
and two higher education institutions - the College of Transport and Construction and the College of 

Humanities and Pedagogics. 2000 students are enrolled in these institutions.

Доступ до сировини, ресурсів 
На території Барської ТГ переважають землі житлової та громадської забудови –  1124 га. Наступною 
за розміром категорією земель є землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення загальною площею 493,44 га. Землі водного фонду громади складають 2988 га 
(разом із орнітологічним заказником місцевого значення “Барський” площею 248 га).
Землі громади сприятливі для вирощування ягід і садівництва завдяки великому відсотку 
підзолистих грунтів. Територія громади малозаліснена  – 8609,16 га, що становить 11,3% від 
загальної площі. На території Барської громади розташоване Рівське родовище вапняку.

Natural resources
On the territory of Bar the land of residential and public development prevails - 1124 ha. The next largest 

category of land is industrial, transport, communications, energy, defense and other land with a total area of   
493.44 ha. The hromada water area is 2988 ha (including an ornithological reserve Barskyy

with area of   248 ha).
The Bar hromada lands are suitable for growing berries and gardening thanks to the large percentage of 

fertile soils. The area of   the hromada is low afforested - 8609.16 hectares, which is 11.3%. On the territory 
of the Bar hromada there is a Riv limestone deposit.



Вдале географічне розташування 
Місто Бар розташоване на відстані 39 км від європейського автошляху Е50, 36 км від автомагістралі 
М21, 69 км від Вінниці, 336 км від міста Києва і Львова, 200 км від Чернівців. 
Відстань до найближчого міжнародного летовища «Вінниця» становить 84 км, до летовища 
«Бориспіль» – 366 км, до залізничної станції Бар – 8 км, до найближчої країни ЄС і НАТО (Румунії) 
– 170 км. Відстань від Бара до Варшави - 730 км, Берліна – 1272 км. Через місто пролягають шляхи 
Т0610 і Т0229. 

Good location
The city of Bar and Bar hromada are located 39 km from the European highway E50, 36 km from the M21 

international way, 69 km from Vinnitsa, 336 km from the city of Kyiv and Lviv, 200 km from Chernivtsi.
The nearest Vinnytsia International Airport is 84 km away, Boryspil Airport is 366 km away, Bar Railway 

Station is 8 km away and the nearest EU and NATO (Romania) 170 km away. Bar is 730 km from Warsaw, 
1272 km from Berlin. T0610 and T0229 run through the city.

Досвід у розвитку промисловості
Флагманом барського виробництва сьогодні є машинобудівний завод, який виробляє відомі на всю 
Україну газові котли, обладнання для харчової промисловості, лінії розливу. Об’єм експорту його 
продукції складає 20-30% від загального об’єму реалізації. Також на теренах громади веде свою 
діяльність фруктово-переробний комбінат “Pfanner Bar”, що експортує продукцію до кількох країн 
Європи. Окрім того, в Україні користуються попитом мінеральна вода «Барчанка» (ТОВ “Альтаїр”) та 
продукція ТОВ “Барська швейна фабрика”. Більшість підприємств зайняті у сфері обслуговування. 
Основна частина сільськогосподарських земель громади є у користуванні ТОВ “Династія“.
Пік економічного розвитку міста припав на 80-ті роки. Тоді значно розширювалася сировинна 
база переробної промисловості – машинобудівної, консервної, цукрової, м’ясо-молочної та 
спиртової.  Барський консервний комбінат з цехами дитячого харчування і пектиновим був одним 
із трьох на всю територію СРСР. Працювали меблева фабрика, ситроцех і цех по виробництву 
хлорели, цукровий, спиртовий та хлібзаводи, які на сьогоднішній день не працюють, але мають 
усі шанси відновити свою діяльність. Залізнично-шляхові під’їзди підведено до всіх великих  
промислових підприємств  Бара.  

Experience in the development of industry
Today, Bar’s card is a machine-building plant that produces gas boilers, food processing equipment, 

bottling lines known throughout Ukraine. 20-30% products are exported. The “Pfanner Bar” fruit 
processing plant exports products to several European countries. The well-known products of Altair are 
Barchanka mineral water and a garment factory. Most Bar businesses are engaged in the service sector. 

Most of the land is cultivated by Dynnastia LLC.
The fastest economic development of the city occurred in the 80s. At that time, the raw material base 

of the processing industry - canning, sugar, meat and dairy and alcohol - significantly expanded. Barsky 
canning factory with baby food and pectin was one of the three for the entire Soviet Union. There was 

a furniture factory, a citrus shop and a chlorine shop. Railway entrances have been brought to all major 
industrial enterprises of Bar. There was a Bar Sugar Factory, an alcohol plant and a bakery, which still do 

not work but can resume their activities.



Сприятливий клімат для ведення бізнесу 

Розробляючи Стратегію розвитку Барської громади, працівники місцевого самоврядування 
разом із бізнесом та громадськістю заклали основи для підтримки підприємницької діяльності та 
покращення інвестиційного клімату.
Про це свідчить перша Стратегічна ціль громади: «Покращення можливостей для розвитку бізнесу 
та залучення інвестицій». В операційних цілях «Покращення бізнес-клімату і можливостей для 
залучення  інвесторів з дотриманням принципів сталого розвитку» та «Підтримка промислового і 
сільськогосподарського виробництва, переробки та збуту продукції» розкрито основні напрямки 
діяльності, які мають сприяти підвищенню бізнес-активності населення, створенню механізмів      
підтримки бізнесу та сприяння виходу місцевих виробників на нові ринки збуту.
Місто Бар стало полігоном для втілення багатьох проєктів розвитку, пов’язаних з просторовою 
трансформацією території, туризмом та економічним зростанням. 
Підтвердженням цього є кроки в напрямку створення Індустріального Парку, плани щодо запуску 
бізнес-інкубатора та інвентаризація інвестиційних ресурсів (земельних ділянок і споруд).

A positive climate for business

In developing the Bar Hromada Development Strategy, local government officials, together with business 
and the hromada, laid the foundations for supporting business activity and improving the investment 

climate.
This is evidenced by the first Strategic Hromada Goal: “Improving Business Opportunities and Attracting 

Investment.” The operational goals of “Improving the business climate and opportunities for     attracting 
investors in compliance with the principles of sustainable development” and “Supporting industrial and 

agricultural production, processing and marketing” revealed the main areas of activity      that should help 
increase business activity of the population, create mechanisms to support business and promoting local 

producers’ entry into new markets.
The city of Bar has become a platform for the implementation of many development projects related to 

spatial development, tourism and economic growth.
Confirmation of this is the steps towards the establishment of an Industrial Park, plans to launch a 

business incubator, and an inventory of investment resources (land and structures).

bar-city.gov.ua/strategiya-rozvitku.html



Відпочинок, туризм 

Місто Бар, починаючи з XVI століття, було епіцентром подій європейського значення. Поштовх 
у розвитку надала йому італійська принцеса та польська королева Бона Сфорца, використавши 
принцип створення «ідеального міста» та впровадивши Магдебурзьке право. Гостям і туристам для 
знайомства з історією Бара та його сьогоденням завжди буде надано компетентний супровід. 
Плесо річки Рів пропонує любителям “bird watching” спостереження за майже 130 видами птахів, які 
тут гніздяться та проживають у теплу пору року. Річка Рів від Шершнів до Северинівки є придатною                              
для сплавів на байдарках. Під час такої мандрівки можна побачити Барський замок і гору Бони 
Сфорци, старовинний млин у Мельниках, палац Вітославських у Чернятині та багато іншого. 
У Барській ТГ розвивається зелений туризм. Популярною серед шкільної молоді є гостинна садиба 
“Подільська родина”.
З XVI століття збереглись фрагменти Барського замку, з пізніших періодів історії – Свято-Успенський 
Кафедральний Собор (1757), Костел Св.Анни (1811), греко-католицька церква (1616).
У Барі функціонують чотири готелі з можливістю одночасного проживання біля 120 гостей.

Leisure and recreation, tourism

The city of Bar has been the epicenter of many European events since the 16th century. The impetus 
for development was given to it by the Italian princess and Polish queen Bona Sforza on the principle of 

creating an “ideal city”. An interesting tourist destination is a trip to Bona Sforza Mountain, with well-
equipped infrastructure.

The Riv river offers “bird watching” enthusiasts about 130 bird species that breed and reside here in the 
summer. The same river from Shershni to Severynivka is suitable for kayaking. During this journey you can 
see Bar Castle and Bona Sforza Mountain, the ancient mill in Melniki, Vitoslavskyy Palace and many more.

Green tourism is also popular in Bar hromada and in the surrounding area. Popular among the school 
youth is the farmstead “Podilska rodyna”, which was founded by Oksana Bass together with her husband.
From the 16th century came to us fragments of the Bar Castle, from later periods of history - in particular, 
the Cathedral of the Assumption (1757), St. Anne’s Church (1811), and the Greek Catholic Church (1616).

There are four hotels in Bar that can accommodate about 120 guests.



Інвестиційні пропозиції. Investments offers

Кадастр. номер: 0520210100:01:002:0080
Власність: комунальна (різні конфігурації)
Площа: 34,6341 га
Цільове призначення: промисловість

Communications: water 600 m, electricity, gas pipeline and 
sewerage within the site
Location: 2,4 km from the city center, 1 km from Т0610, near 
the road О-02-01-04
Investor preferences: tax breaks, escorts, hotline, 
communications assistance

Під промисловість                                              For industrial use 

Комунікації: вода Ду50  - 600 м, електрика ЛЕП 10кВт, 
газопровід Ду150 і каналізація в межах ділянки
Розташування: 2,4 км від центру міста, 1 км від Т0610, 
Вздовж ділянки проходить дорога О-02-01-01
Преференції для інвестора: податкові пільги,супровід, 
гаряча лінія, допомога в підведенні комунікацій 

Cadastre. number: 0520210100:01:002:0080
Ownership: communal
Area: 34,6341 hectares
Purpose: for industrial use

Кадастр. номер: 0520210100:01:160:0006
Власність: комунальна
Площа: 0,7268 га

Purpose: for industrial use
Communications: gas pipeline  700 m, water  850 m,        
electricity  350 m, sewerage 1,1 km
Location: 2,7 km from the center, 2 km from Т0610, T0229.
Investor preferences: tax breaks, escorts, hotline,                           
communications assistance

Під промисловість                                              For industrial use

Цільове призначення: промисловість
Комунікації: газопровід Ду 150  - 700 м, водопровід Ду50  - 
850м, ЛЕП 10кВт  - 350 м, каналізаційна станція - 1,1 км
Розташування: 2,7 км  від центру, 2 км від Т0610 і Т0229
Преференції для інвестора: податкові пільги,супровід, 
гаряча лінія, допомога в підведенні комунікацій

Cadastre. number: 0520210100:01:160:0006
Ownership: communal
Area: 0,7268 hectares
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Інвестиційні пропозиції. Investments offers

Під промисловість                                              For industrial use 

Кадастр. номер: 0520210100:02:032:0003
Власність: комунальна
Площа: 14,3653 га

Purpose: For farming, green and other kinds of tourism
Communications: no electricity, gas pipeline and sewerage 
(additional analysis if needed)
Location: 3,78 km from the city center, 1,4 km from Т0610
Investor preferences: tax breaks, escorts, hotline, 
communications assistance

Для фермерського господарства,
рекреації

For agricultural or recreation use

Цільове призначення: для фермерства, зеленого та інших 
видів туризму
Комунікації: відсутні (додатково аналіз за потреби)
Розташування: 3780м  від центру міста і 1,4км від Т0610
Поряд проходить дорога О-02-01-01
Преференції для інвестора: податкові пільги,супровід, 
гаряча лінія, допомога в підведенні комунікацій 

Cadastre. number: 0520210100:02:032:0003
Ownership: communal
Area: 14,3653 hectares

Кадастр. номер: 0520282800:02:002:0079
Власність: комунальна
Площа: 4,7416 га, с. Лука-Барська

Purpose: for industrial use
Communications: electricity 500 m
Location: 14 km from the center, 500 m from Т0610, T2310, 
T0218.
Investor preferences: tax breaks, escorts, hotline,                           
assistance

Цільове призначення: промисловість
Комунікації: ЛЕП 10кВт  - 500 м
Розташування: 14 км  від центру, 500 м від Т0610, Т2310 та 
Т0218
Преференції для інвестора: податкові пільги,супровід, 
гаряча лінія, допомога в підведенні комунікацій 

Cadastre. number: 0520282800:02:002:0079
Ownership: communal
Area: 4,7416 hectares, w. Luka-Barska

3

4



Кадастр. номер: 0520210100:03:004:0022
Власність: комунальна
Площа: 1,8994 га

Purpose: for agricultural use.
Communications: water 190 m (plan), electricity (10 kW) 200 
m, natural gas pipeline 180 m, no sewerage
Location: 2,2 km from the city center, 2,3 km from Т0610, near 
the road О-02-01-04
Investor preferences: tax breaks, escorts, hotline, 
communications assistance

Для ведення фермерського
господарства

For agricultural use

Цільове призначення: для ведення фермерського 
господарства
Комунікації: вода 190 м (проєкт), електрика (ЛЕП 10кВт) 200 
м, газопровід 180 м, каналізування відсутнє
Розташування: 2,2 км від центру міста, 2,3 км від Т0610. 
Поряд проходить дорога О-02-01-04
Преференції для інвестора: податкові пільги, супровід, 
гаряча лінія, допомога в підведенні комунікацій 

Cadastre. number: 0520210100:03:004:0022
Ownership: communal
Area: 1,8994 hectares

Кадастр. номер: (в процесі, довідка за 
телефоном на останній сторінці каталога)
Власність: комунальна
Площа: 1,59 га

Purpose: industry
Communications: Gas pipeline and water within the site, 
electricity 30m, no sewerage
Location: 2 km from the city center, 2,3 km from Т0610
Investor preferences: tax breaks, escorts, hotline, 
communications assistance

Під промисловість                                              For industrial use

Цільове призначення: промисловість.
Комунікації: Газопровід і водопровід ДУ50 вздовж ділянки, 
ЛЕП 10кВт - 30м, каналізування відсутнє
Розташування: 2 км  від центру міста і 2300м від Т0610
Поряд проходить дорога О-02-01-04
.Преференції для інвестора: податкові пільги,супровід, 
гаряча лінія, допомога в підведенні комунікацій 

Cadastre. number: (in process. To get additional 
info call phone number on the last page)
Ownership: communal
Area: 1,59 hectares
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Кадастр. номер: (в процесі, довідка за 
телефоном на останній сторінці каталога)
Власність: комунальна
Площа: 2 га

Purpose: enterprises of processing, machine-building        and 
other industry
Communications: gas pipeline 650 m, water 500 m,              
electricity 440 m, sewerage within the site
Location: 2,3km from the city center, 1 km from Т0610,          
near 200 m to the road О-02-01-01
Investor preferences: tax breaks, escorts, hotline,                    
communications assistance

Під промисловість                                              For industrial use

Цільове призначення: підприємства переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості
Комунікації: Газопровід Ду150 - 650м, водопровід Ду50  - 
500м, ЛЕП 10кВт - 440м, каналізація Ду300 - 2 шт
Розташування: 2,3км  від центру міста і 1 км від Т0610
200 м до дороги О-02-01-01
Преференції для інвестора: податкові пільги,супровід, 
гаряча лінія, допомога в підведенні комунікацій 

Cadastre. number: (in process. To get additional 
info call phone number on the last page)
Ownership: communal
Area: 2,0 hectares

Кадастр. номер: (в процесі, довідка                     за 
телефоном на останній сторінці каталога)
Власність: комунальна
Площа: 2 га

Purpose: enterprises of processing, machine-building        and 
other industry
Communications: no sewerage and water supply, electricity and 
gas pipeline within the site
Location: 4,5km from the city center, 3,2 km from Т0610,          
near to the road О-02-01-01
Investor preferences: tax breaks, escorts, hotline,                    
communications assistance

Під промисловість                                              For industrial use

Цільове призначення: підприємства переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості
Комунікації: Каналізування та водопровід відсутні, ЛЕП 
10кВт в межах ділянки, газопровід Ду 100 в межах ділянки.
Розташування: 4,5 км  від центру міста,  3,2 км від Т0610
Вздовж ділянки проходить дорога О-02-01-01
Преференції для інвестора: податкові пільги,супровід, 
гаряча лінія, допомога в підведенні комунікацій 

Cadastre. number: (in process. To get additional 
info call phone number on the last page)
Ownership: communal
Area: 2,0 hectares
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Контактна інформація: 
Contact us:

Адреса: 23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Героїв Майдану 6 
Adres: Heroyiv Maydanu Street 6, Bar, Vinnytsia Oblast, 23000

+3804341 2 25 88
+38097 140 44 00

bar_miska_rada@ukr.net
www.bar-city.gov.ua

Експертна підтримка, макетування і верстка: Юрій Войціцький,
Ірина Походзей, Тарас Щерба

Фото: Олена Нехаєва, Тарас Щерба, Олег Тіщенко, Євген Меснянкін


