




клаптику землі  мирно співіснують представники майже 70-ти національностей. 
Найбільше в Ужгороді українців, росіян та угорців.

Ужгород – на кордоні Європейського Союзу і його завжди називають європейським 
містом. Тут реалізуються численні гуманітарні та бізнесові проекти, спільно з 
містами-побратимами і в рамках транскордонної співпраці втілюються інноваційні та 
мультидисциплінарні ініціативи.  

Найвідоміші світові корпорації працюють в Ужгороді та поруч із містом, виробляють 
високотехнологічні продукти і постійно розширюють свою діяльність. Цьому сприяють 
наявність кваліфікованих кадрів, логістичні переваги розташування і те, що міська влада 
Ужгорода готова підтримати найсміливіші проекти та сприяти реалізації ідей, 
забезпечивши максимальний комфорт для ведення бізнесу.  

Ужгород – надійний і перспективний майданчик для розвитку вашого бізнесу, місто без 
кордонів, де ніколи не підводить удача.

Ужгород – найзахідніший та 
найменший  обласний центр України, 
але це зовсім не заважає йому бути 
справжнім серцем Закарпаття. Він 
знаходиться на відстані 820 кілометрів 
від Києва і має площу у 40 км кв.

В Ужгороді  віками, як одна родина, 
дружно живуть представники різних 
народів, національностей, 
взаємозбагачуючи традиції і культурні 
надбання.  На порівняно невеликому 
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Міський голова  Богдан Андріїв
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УЖГОРОД –
УКРАЇНСЬКЕ ЄВРОПЕЙСЬКЕ МІСТО

Київ
Будапешт
Братислава
Відень
Берлін
Бухарест
Загреб
Варшава
Прага
Кишинів
Белград

Україна
Угорщина
Словаччина
Австрія
Німеччина
Румунія
Хорватія
Польща
Чехія
Молдова
Сербія

820 км
330 км
520 км
600 км
900 км
710 км
700 км
520 км
740 км
760 км
600 км

ВІДСТАНЬ ВІД УЖГОРОДА ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТОЛИЦЬ

Ужгородці часто жартують, що до столиць сусідніх держав - у Будапешт, Братиславу, 
Відень чи Варшаву, можна дістатися швидше, ніж до Києва.
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В Ужгороді діє міжнародний автомобільний 
пункт пропуску  на кордоні зі Словаччиною. 
Тут здійснюється радіологічний, митний, при-
кордонний санітарний, фітосанітарний, вете-
ринарний, екологічний контроль та контроль 
Служби міжнародних автомобільних переве-
зень.
Проектна пропускна спроможність: 
      до 10 000 осіб, 
      3 500 транспортних засобів за добу.

Автомобільними шляхами Ужгород зв’язаний з більшістю країн Європи: 

через місто проходить міжнародний транспортний коридор №5 (Венеція - 
Трієст/Копер - Любляна - Марибор - Будапешт - Ужгород - Львів - Київ) 

три європейські автошляхи (Е50, Е58, Е573) 

два міжнародні автошляхи  (М06 та М08) 

автомобільний шлях національного значення (Н13).

УЖГОРОД - 
ЗРУЧНА ТРАНСПОРТНА 

ДОСТУПНІСТЬ

АВІАЦІЙНЕ СПОЛУЧЕННЯ 
СФОРМОВАНЕ ЧАРТЕРНИМИ РЕЙСАМИ 
ПО УКРАЇНІ, В СЛОВАЧЧИНУ ТА ЧЕХІЮ

ЗАЛІЗНИЧНЕ СПОЛУЧЕННЯ З’ЄДНУЄ
 УЖГОРОД З МІСТАМИ УКРАЇНИ 

ТА СЛОВАЧЧИНИ (ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ)
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ТРАНСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСТА

ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ:

Отримання безвізового режиму 
Україною посилило позиції Ужго-
рода, як обласного центру, розта-
шованого на кордоні з чотирма 
країнами Євросоюзу та обладна-
ного пропускним пунктом. 
Очікується суттєве зростання 
пасажирських та вантажних пере-
везень через місто в перспективі 
3-5 років.

Входження України до Транскас-
пійського транспортного коридо-
ру та проходження однієї з його 
гілок через Ужгород-Чоп забезпе-
чить зростання вантажних та паса-
жирських перевезень містом.

План Укрзалізниці по запуску 
пасажирських потягів по лінії 
Ужгород-Кошице (Словаччина) із 
перспективою розширення марш-
руту до Київ-Ужгород- Кошице 
сприятиме росту пасажиропотоку 
та перевезенню вантажів між 
Україною та Євросоюзом через 
Ужгород.

За остаточного погодження плану 
реконструкції аеропорту разом із 
однією з країн Єврозони, чи із 
одним з провідних авіаперевіз-
ників Ужгород отримає модерні-
зований аеропорт, здатний здійс-
нювати не лише чартерні, але й 
регулярні міжнародні рейси.

два автовокзали: Ужгород-1, Ужго-
род-2, з яких відправляються авто-
буси приміського, міжміського та 
міжнародного сполучення.

Залізничний вокзал забезпечує переве-
зення пасажирів та вантажів у межах 
країни та за кордон.

го аеропорту Ужгород, який може приймати 
літаки Ан-24, Ан-26, Як-40, Як-42, Л-410, 
Cessna, Falcon. 

метрів - довжина 
злітно-посадкової 
смуги міжнародно-

УЖГОРОД – ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ
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ЛЮДСЬКИЙ 
ТА ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Ужгород – найменший обласний центр України: чисельність постійного населення 

становить 113,6 тис. осіб.

СТРУКТУРА ПОСТІЙНОГО 
НАСЕЛЕННЯ ЗА ВІКОМ,% 
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Ужгород – МІСТО МОЛОДИХ ТА ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ. 

Кількість штатних працівників – 41,6 тис. осіб; зайнятих у малому бізнесі – 

13,9 тис. осіб.

Вільне населення в працездатному віці – 24%.

Офіційна середня заробітна плата по місту – $177,5.

Вищу освіту має понад 50% населення міста.

У місті функціонує більше 10 вищих навчальних та професійно-технічних закладів, 
які готують спеціалістів для промисловості, сфери торгівлі та обслуговування, 
будівництва, освіти та охорони здоров’я, управлінців та науковців. Щорічно 
навчання завершують понад 5 000 випускників. Із них четверта частина – технічні 
спеціалісти.

Наявність великої кількості навчальних закладів забезпечує приплив у місто молоді 
з усієї України.
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АКТИВНА СПІВПРАЦЯ 
З ЄВРОСОЮЗОМ

Бізнес Ужгорода співпрацює з підприємцями з понад 100 країн світу.

Близько 80% зовнішньоторговельного обороту міста припадає на 
країни Євросоюзу - основного торговельного партнера міста. 

Основні країни-торговельні партнери міста: 

Угорщина, Німеччина, Італія, Польща, 
Словаччина.

ОБСЯГ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ОБОРОТУ
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УЖГОРОД ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
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47,6 млн. дол. США - обсяг 
іноземних інвестицій в Ужгород на 
початок 2017 р.   

ІНВЕСТИЦІЇ В МІСТО 

56,7
50,9

48,2 47,6

млн.

2013 2014 2015 2016

Основні країни інвестори: Угорщина, Німеччина, Чехія, 
Австрія, Кіпр, Нідерланди, Польща, Росія, 
США, Великобританія.

промисловість  
діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного 
обслуговування 

операції з нерухомим майном  
інше 

тимчасове розміщення й 
організація харчування  

будівництво  
оптова та роздрібна торгівля  

СТРУКТУРА ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА НАПРЯМАМИ:

69%
12%

8%

5%
3% 1%
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МІСТА - ПОБРАТИМИ

Дебрецен

Ніредьгаза

УГОРЩИНА

Сомбатхей 

Бекешчаба

Шарошпатак 

ПОЛЬЩА

Міхаловце

Кошице 

СЛОВАЧЧИНА

Ярослав

Кросно 

Ческа Ліпа

Їглава 

ЧЕХІЯ

СШАХОРВАТІЯ

Трогір Корвалліс

НІМЕЧЧИНА

Дармштадт 

ЧОРНОГОРІЯФІНЛЯНДІЯ

Ульцин Каяни 

ДАНІЯ

Хорсенс

РУМУНІЯ

Сату-Маре
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УЖГОРОД – КЛЮЧОВА ЛАНКА 
ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ

Населення Ужгорода складає менше 10% від кількості мешканців 
Закарпатської області. Але місто за рахунок кваліфікованої робочої сили 
та промислового комплексу сприяє економічному зростанню  всього ре-
гіону.

У промисловому комплексі міста діє понад 5 тис. суб'єктів господарської 

діяльності та реалізується продукції на майже $200 млн.

- частка промисловісті 
міста від обласної за 
обсягами реалізації 
продукції. 

ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ НА ОДНОГО МЕШКАНЦЯ 
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ЗАКАРПАТСЬКА обл. УЖГОРОД

24%

ОБСЯГ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
НА ОДНОГО МЕШКАНЦЯ 
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0,1
0,2
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ЗАКАРПАТСЬКА обл. УЖГОРОД

- частка капітальних 
інвестиції в міську еко-
номіку від обласних. 

17% 
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- частка будівництва 
міста від загалу по об-
ласті.

ОБСЯГ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 
НА ОДНОГО МЕШКАНЦЯ

0

40

60

20

80

22

65

тис.

ЗАКАРПАТСЬКА обл. УЖГОРОД

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В УЖГОРОДІ 
НА 10 ТИС. МЕШКАНЦІВ 
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ЗАКАРПАТСЬКА обл. УЖГОРОД

- частка житлового 
будівництва в Ужгороді 
від обласного. 

27%

20% 

УЖГОРОД – КЛЮЧОВА ЛАНКА 
ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ
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ТЕМПИ РОСТУ БЮДЖЕТУ, 
без трансфертів, %
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БЮДЖЕТ  МІСТА 
ЗРОСТАЄ, НЕ 
ДИВЛЯЧИСЬ НА 
КРИЗУ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА ПОНОВЛЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ В ДЕРЖАВІ СПРИЯТИМУТЬ ПОДАЛЬШОМУ 

ЗРОСТАННЮ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ МІСТА.

Доходи від операцій з капіталом 
Інше 

Неподаткові надходження 
Акцизний податок 

Місцеві податки 
Податок на доходи фізичних осіб 

Офіційні трансферти

РАЗОМ ДОХОДІВ - $38 413 000

Будiвництво
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 
телекомунiкацiї та iнформатика   
Житлово-комунальне господарство   
Інше 
Охорона здоров’я   
Соцiальний захист та соцiальне 
забезпечення 
Освiта
 
РАЗОМ ВИДАТКІВ - $36 632 000

БЮДЖЕТ УЖГОРОДА
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пам’яток містобудування та 
архітектури національного 
значення, серед яких: Ужго-

родський замок, Горянська ротонда 
Св. Анни, Ужгородський Хрестовоз-
движенський греко- католицький Ка-
федральний собор, Будинок управ-
ління Ужанського комітату.

Незалежності) - парк-пам'ятка садово- 
паркового мистецтва місцевого зна-
чення в Україні та найбільша Липова 
Алея у Європі. 

8

8 

16 

50 

УЖГОРОД – МІСТО ЗІ ЗНАЧНОЮ АРХІТЕКТУРНОЮ СПАДЩИНОЮ. ПИСЬМОВІ 
ЗГАДКИ МІСТА ДАТУЮТЬСЯ ПОЧАТКОМ 10 СТ. АРХІТЕКТУРНИЙ АНСАМБЛЬ 
ВКЛЮЧАЄ ОБ’ЄКТИ 12 СТ. ТА НАСТУПНИХ.

пам’яток історії серед 
яких: Меморіальний ком-
плекс «Пагорб Слави»,

пам’яток монументально-
го мистецтва, серед яких: 
Пам’ятник Бокшаю та 

Ерделі, Пам’ятник Шандору Петефі, 
Пам’ятник жертвам Голокосту.

Пам’ятник жертвам І світової війни.

ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСТА

набережних нараховується в 
Ужгороді. Найчарівнішою є 
Липова алея (набережна 
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близько 100 ресторанів з українською, європейською, грузинською,    
вірменською, японською та китайською кухнею, декілька   сотень   кафе.

до $20 - середній чек відвідування ресторану Ужгорода за особу.

1 інформаційно-туристичний центр

5 туристичних операторів

40  туристичних фірм

до 2 000 осіб - місткість 
готельних номерів.

від $20 до $50 - середня 
вартість доби проживання в 
готелях Ужгорода.                                  

28 готелів     4 хостели      3 мотелі

2 туристично- оздоровчих комплекси

ГОТЕЛЬНІ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ЗАКЛАДИ: 

ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА: 

ЗАКЛАДИ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ:

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА 
МЕРЕЖА

ТРАДИЦІЙНІ ФЕСТИВАЛІ ТА ЯРМАРКИ:
«Сакура-фест»;
«Золота осінь»;
Свято молодого вина 
«Закарпатське Божоле»;
Різдвяно-новорічний ярмарок;
«Ужгородська палачінта»;
"Fire Life Fest".

Парад Миколайчиків;
Парад наречених ;
Фестиваль-ярмарок "Сонячний 
напій";
Фестиваль-ярмарок  "Медовий спас";
"Ужгородська регата";
"Медовуха Фест"
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АКТИВНА СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА 
ДОНОРСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЗОКРЕМА:

проект «Кросно-Ужгород- Баранинці» з розвитку велотуризму в місті; 

проект модернізації водоканалу Ужгорода; 

проект для покращення туристичної привабливості історичних міст – побратимів: 
здійснено реставрацію «Совиного гнізда» у рамках співпраці з польским містом 
Ярославом;

проект «Інновативні інформаційні продукти транскордонної співпраці», який вже 
частково реалізовано в місті, зокрема – встановлено точки доступу до інтернету 
(WiFi) в центральній частині Ужгорода;

проект «Створення центру тифлопедагогіки для дошкільних навчальних закладів у 
м. Ужгороді» за підтримки уряду Словацької республіки;

проект «Створення медіа-центру учнівського парламенту міста Ужгород» за під-
тримки уряду Словацької республіки;

проект «Відкриття центру арт-терапії у м. Ужгороді» за підтримки уряду Словацької 
республіки.

проект реконструкції будівель загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних 
закладів, закладів охорони здоров’я із застосуванням енергозберігаючих заходів 
загальною вартістю 10,6 млн євро за кошти Європейського інвестиційного банку.

спрощено процедуру оформлення документів – створенно Центр надання 
адміністративних послуг;

вдосконалено систему контролю за будівництвом: у рамках децентралізації повно-
важення державного архітектурно-будівельного контролю перейшли до місцевої 
ради.

ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МІСТА:

Проекти в стадії реалізації:

Реалізовані проекти:

УСПІШНІ ПРОЕКТИ МІСТА



Назва Короткий опис Вартість оренди Ініціатор

Назва Короткий опис
Вартість та

стадія реалізації Ініціатор

Будівництво 
рекреаційно- 
оздоровчого, 
спортивного та 
розважального 
центру на 
геотермальних 
джерелах 
Ужгорода

Виготовлення 
лущеного та 
строганого шпону 
на ТДВ 
«Ужгородський 
механічний завод».

Проект виготовлення лущеного та строганого шпону на ТДВ 
«Ужгородський механічний завод» спрямований на збільшення 
випуску лущеного та строганого шпону, а також збільшення 
експортних поставок та виготовлення гнутоклеєних деталей.

Ужгородська 
міська рада,

88000, Україна,
м. Ужгород, 
пл. Поштова, 3 

Тел.: (0312) 
613176

Бюджет проекту:

- Акватік Центр – 
$10 млн.;

- Курот-готель – 
$12 млн.;

- Інженерний центр 
теплогенерації – 
$1 млн.

Створено 
комунальне 
підприємство 
«Акватік центр Уж». 
Розроблено 
Концепт-проект.

Проект створення водноспортивного оздоровчого комплексу 
«Акватік-Центр Ужгород», який може стати основою брендингу 
Ужгорода, як міста-курорту, соціально значимим проектом для 
Закарпаття і пілотним прикладом для всієї України. 
Структура проекту:
1. Курорт-готель, медичний центр, SPA/WELLNES на мінеральних 
водах;
2. Водноспортивний комплекс за стандартам FINA (Міжнародної 
федерації плавання);
3. Інженерний центр теплогенерації та водопідготовки;
4. Навчально-консультаційний центр для реалізації аналогічних 
проектів у регіонах України.
Параметри проекту:
     - Площа ділянки – 1,35 (1,8) га.
а) Водноспортивний комплекс-10 000 м2

     - Басейн 50х25 м;
     - Басейн 35х25 м;
     - Універсальний спортивний зал 42х24 м;
     - Тренажерні зали, студії.
б) Курорт-готель – 12 200 м2;
в) Інженерний центр теплогенерації та водопідготовки – 600 м2. 

$600 тис. дол.

ТДВ «Ужгород
ський 
механічний 
завод», 
88000, Україна,  
м. Ужгород, 
вул. Гагаріна, 30
Тел.: 
(0312) 2-37-52

Здача в оренду 
виробничих площ 
в одній будівлі 
площею 10,0 тис. 
кв. м

Оренда вільних виробничих площ підприємства. Підприємство 
розташоване на відстані 2,5 км від центру міста, загальна площа, 
на якій розміщені будівлі та споруди, складає 15,86 га.
Підприємство забезпечене енерго- та водопостачанням, а 
також всією необхідною для діяльності інфраструктурою.

$1.15 за 1 кв. м

ТДВ «Ужгородський 
механічний завод», 
88000, Україна, 
м.Ужгород, 
вул. Гагаріна, 30, 
Тел.: (0312) – 2-37-52
Факс: (0312) – 2-15-01

ОРЕНДА

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Розташування Площа (кв. м) Ініціатор

м. Ужгород, вул. Підградська- 
Фединця-Добрянського під автостоянку900

м. Ужгород, вул. Баб’яка 
(ТЦ «Нова лінія»), поз.1

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі1 800

м. Ужгород, вул. Баб’яка 
(ТЦ «Нова лінія»), поз. 2

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі2 000

м. Ужгород, вул. Собранецька 
– об’їзна дорога для будівництва та обслуговування будівель торгівлі3 300

м. Ужгород, вул. Загорська
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості

34 300

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Короткий опис

Ужгородська міська 
рада,

88000, Україна,
м. Ужгород, 
пл. Поштова, 3 

Тел.: (0312) 613176

15
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КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Назва Адреса

Ужгородська міська рада
(0312) 61-70-71
umr@rada-uzhgorod.gov.ua
www.rada-uzhgorod.gov.ua

пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88000

Закарпатська обласна рада
(0312) 61-31-40,
admin@zak-rada.gov.ua
www.zakarpat-rada.gov.ua

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88008 

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88008 

Закарпатська обласна 
державна адміністрація

(0312) 61-34-19
admin@carpathia.gov.ua
www.carpathia.gov.ua

Головне управління ДФС у 
Закарпатській області

(0312) 61-39-34
zak.sfs.gov.ua
zak.official@sfs.gov.ua

вул. Волошина, 52 м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88000 

Торгово-промислова 
палата Закарпаття

(0312) 66-94-50
tpp@tpp.uzhgorod.ua
www.tpp.uzhgorod.ua

вул. Грушевського, 62, м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88015

вул. Ф.Ракоці, 13, м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88000 

Головне управління 
Національної поліції в 
Закарпатській області

(0312) 61-45-70
gunp@zk.npu.gov.ua
www.zk.npu.gov.ua

Автостанція Ужгород 1
(03122) 3-40-07, (03122) 3-21-27
(067) 314-23-39 - міжнародна каса
www.zakavto.com.ua

вул. Станцiйна, 2, м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88005 

Автостанція Ужгород 2 (03122) 3-70-04
www.zakavto.com.ua

вул. Фединця, 61 м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88000

Міжнародний аеропорт 
«Ужгород»

0312) 64-02-98
www.uzhavia.com.ua

вул. Собранецька 145, м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88017

вул. Станційна, 9, м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88014

Залізничний вокзал 
Ужгороду

(0312) 69-29-62, (0312) 69-20-67, (03122) 3-23-00
www.uz.gov.ua

п. Поштова, 4 м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88000

Поштамт Укрпошти 
м. Ужгород

(0312) 63-08-04
ukrpost.in.ua/ua/zakarpatska/uzhgorod

Контакти

КОНТРОЛЬ ТА ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ

ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК

ПІДТРИМКА ІНВЕСТОРІВ

МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Центр надання 
адміністративних послуг

(0312) 61-76-87
cnap@rada-uzhgorod.gov.ua

наб. Незалежності, 6 / пл. Поштова, 3
м. Ужгород, Закарпатська область, 
88008 



Рейтингова оцінка легкості 
ведення бізнесу міста 
Ужгорода

Позичальник або окремий борговий інструмент з рей-
тингом uaА характеризується високою кредитоспро-
можністю порівняно з іншими українськими пози-
чальниками або борговими інструментами. Рівень 
кредитоспроможності чутливий до впливу несприят-
ливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Кредитний рейтинг міста 
Ужгород

uaА, прогноз 
«стабільний»

dbusВ – «Гарні 
можливості для 
ведення бізнесу»

Муніципалітет з рейтинговою оцінкою dbusВ характе-
ризується гарними можливостями для ведення бізне-
су. Відмічаються певні перешкоди для бізнесової 
діяльності.

Рейтингова оцінка інве-
стиційної привабливості 
міста Ужгорода

invеstА+ – 
«Висока 
інвестиційна 
привабливість»

Муніципалітет з рейтинговою оцінкою invеstА харак-
теризується високою інвестиційною привабливістю, 
порівняно з іншими. Чутливість до інвестиційних 
ризиків низька.

Рейтингова оцінка тури-
стичної привабливості 
міста Ужгорода

attourА2+ – 
«Відмінна 
туристична 
привабливість»

Муніципалітет з рейтинговою оцінкою attourА+ 
характеризується відмінною туристичною прива-
бливістю. Перешкоди для розвиту туризму незначні.

НАЗВА РІВЕНЬ ЗНАЧЕННЯ




