


ГЕОГРАФІЧНІ ТА ІНФРАСТРУКТУРНІ ПЕРЕВАГИ

Міст між європейським ринком та

ринком СНД

В радіусі 300 км проживає більше 5

мільйонів споживачів та працює

більше 80 тисяч бізнес-структур

Розвинена мережа автомобільних

доріг, залізничних шляхів и пунктів

перетину державного кордону



ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

435,3 млн $ 

532,1 млн $ 

96,8 млн $ 

151,9 $ 



ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА



ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ ТА АГРАРНИЙ РЕГІОН

БОНІТЕТ

ҐРУНТІВ

Високий бал бонітету землі (у середньому 

51 бал) та сприятливі кліматичні умови

забезпечують одержання високих врожаїв

аграрних культур.

Середня врожайність зернових та

зернобобових по області складає 59

центнерів з гектару.

Запаси водних та лісових ресурсів

забезпечують потреби всіх існуючих та

потенційних споживачів.

51
ц/ га

врожайність

зернових та 

зернобобових
59



СУМЩИНА – СИРОВИННА СКАРБНИЦЯ УКРАЇНИ

На території області нараховується 346

родовищ, 21 вид корисних копалин.

Зокрема, зосереджені значні поклади нафти

та природнього газу, цегельно-черепичної

сировини, будівельних пісків, торфу, кам’яної

солі, сірки, кварцових піщаників.

346

РОДОВИЩ 

КОРИСНИХ 

КОПАЛИН



СУМЩИНА – СИРОВИННА СКАРБНИЦЯ УКРАЇНИ

44,4%

ВІД ЗАГАЛЬНО УКРАЇНСЬКОГО 

ВИДОБУТКУ НАФТИ ТА ГАЗУ



МОЛОДИЙ ТА ОСВІЧЕНИЙ РЕГІОН

МОЛОДШЕ 

35 РОКІВ

Розвинута мережа освітніх закладів, які співпрацюють з

провідними світовими освітніми закладами та готують

Спеціалістів для різних галузей економіки, зокрема

Сумський національний аграрний університет

42% 50%
МАЮТЬ

ВИЩУ ОСВІТУ
працівників



ТЕРИТОРІЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

• Знаходячись не у центрі держави, 
Сумська область завдяки високій 
економічній активності не має 
ознак периферійності. 

• Сучасні інститути ділової 
активності, розгалужена мережа 
банківських установ, страхових 
компаній, бірж та кредитних 
спілок, бізнес- та маркетингових 
центрів забезпечують фінансову 
та інституційну підтримку кожного 
бізнесу на території області.



ЕКСПОРТЕТ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

• Сумська область – один з найбільших 
в Україні експортерів 
високотехнологічної інноваційної 
продукції. 

• У товарній структурі експорту регіону 
близько 30% належить продукції 
машинобудування.

• Більше 500 суб’єктів господарювання 
здійснюють зовнішньоторговельні 
операції з 102 країнами світу. 

30%



СУМЩИНІ ДОВІРЯЮТЬ ІНВЕСТОРИ

• Як результат нашої 
співпраці, розширилася 
географія залучення 
іноземних інвестицій. 
Своє майбутнє з 
Сумщиною пов’язали ті 
компанії, які 
переконалися у 
надійності та 
перспективності нашого 
регіону:

• ТОВ «ГуалаПак Україна» (Італія)

виробництво упаковки для 

дитячого харчування

• ТОВ «Гуала Кложерс Україна» 

(Нідерланди) виробництво 

коркувальних засобів

• ТОВ «Керамейя» (Кіпр)

виробництво керамічних 

будівельних матеріалів

• ПрАТ «Монделіс Україна»

(Нідерланди) виробництво 

шоколадної продукції, розчинної 

кави, печива та цукерок, а також 

жувальної гумки



СУМЩИНІ ДОВІРЯЮТЬ ІНВЕСТОРИ

• ПАТ «Бель Шостка Україна» (Франція) виробництво 

молочної продукції

• ТОВ «Технологія» (Польща)

виробництво коркувальних та пакувальних засобів і 

поліграфічних виробів;

• ТОВ «Кусум Фарм» (Швейцарія)

виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

• ПАТ «Слобожанська будівельна кераміка» (Австрія) 

виробництво будівельних матеріалів



СПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ

• Створення в регіоні сприятливого 
інвестиційного клімату, відкритість та 
професійність інвестиційних 
пропозицій регіону, спроможність і 
готовність працювати з інвестором в 
оперативному, діловому, відкритому 
стилі – одні з головних критеріїв у 
нашій роботі.

• Значні обсяги прямих іноземних 
інвестицій акумульовані на 
підприємствах промисловості (42,9% 
загального обсягу інвестицій регіону).

42.9%



ГЕОГРАФІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Лідерами по інвестуванню 

у Сумську область є:

Італія

Польща

Нідерланди

Кіпр

Швейцарія

Австрія

Великобританія

Франція

США

Німеччина



ПРИОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ІНВЕСТИЦІЙ

На сьогодні нами визначені такі

пріоритетні напрями інвестування:

• виробництво та переробка 
сільськогосподарської продукції;

• високотехнологічна 
промисловість;

• розвиток індустріальних парків у 
містах Шостка і Тростянець.



ПРОМИСЛОВИЙ ПАРК “ТРОСТЯНЕЦЬ”

ТЕРИТОРІЯ ПАРКУ:

40 га

ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА:

ПРИРОДНИЙ ГАЗ: 

ГРС високого тиску Ø 250 мм, 

ГРП середнього тиску Ø 300 мм

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ: ЛЕП 10 кВт

ВОДА: 25 куб. м/год

КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖИ: 2,8 тис. куб. м на добу

ШЛЯХИ: 

автомобільні 

колія Південної залізниці

під’їзна залізнична колія



ПРОМИСЛОВИЙ ПАРК “ТРОСТЯНЕЦЬ”

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

• Переробка сільськогосподарської продукції

• Легка промисловість

• Деревообробна промисловість

• Автомобільна промисловість

• Приладобудівна промисловість

14 жовтня 2014 року за №12 промисловий парк

“Тростянець” внесено до Реєстру індустріальних

(промислових) парків України.



ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК “СВЕМА”

ТЕРИТОРІЯ ПАРКУ:

92 га

ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА:

ПРИРОДНИЙ ГАЗ: 500 тис. куб. м на добу

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ: 115 МВт/год

ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ: 550 Гкал/год

ВОДА: 

технічна: 3 тис. куб. м на годину

артезіанська: 0,5 тис. куб. м на годину

КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖИ:
10 тис. куб. м на добу

ШЛЯХИ: автомобільні, 

під’їзна залізнична колія



ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК “СВЕМА”

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

1. Логістика

2. Фармацевтика

3. Виробництво з пластмас

4. Переробка деревини

5. Хімічне виробництво

6. Виробництво будівельних матеріалів

7. Парк високих технологій

8. Резервна територія

06 червня 2014 року за №6 індустріальний парк

“Свема” включено до Реєстру індустріальних

(промислових) парків України.



ВЕЛИКИЙ КУЛЬТУРНИЙ СПАДОК



ВЕЛИКИЙ КУЛЬТУРНИЙ СПАДОК



УНІКАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ АРХІТЕКТУРИ

ПАМ’ЯТНИКА

АРХІТЕКТУРИ

372 65
ПАМ’ЯТНИКІВ 

МОНУМЕНТАЛЬНОГО 

МИСТЕЦТВА



УНІКАЛЬНА ПРИРОДА

ОБ’ЄКТІВ 

ЗАПОВІДНОГО 

ФОНДУ

260

У природно-заповідному 

фонді області більш 150000 

га заповідників, заказників, 

національних природних 

парків.



ГОСТИННО ЗАПРОШУЄМО!

ДО ПОСЛУГ ГОСТЕЙ:

51 туристична компанія

41 готель

більше 800 ресторанів і кафе

12 баз відпочинку

7 санаторіїв


