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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ

INVESTMENT PASSPORT 
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Sumy region boders on the Kharkiv, Poltava 
and Chernigiv regions of Ukraine and Belgorod, 
Kursk and Bryansk regions of Russian 
Federation.
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EXPLORE THE CITY
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Sumy is located in the northeastern 
part of Ukraine on Slobozhanschyna 
within the forest steppe zone on the 
banks of Psel river and its tributaries 
Sumka and Strilka. 

Sumy
The city formerly was divided into two  
districts Kovpakivskiy and Zarichniy

Address of Sumy City Council:
2, Nezalezhnosty Square, Sumy,

40000 , Ukraine

tel. +38 (0542) 700-560
fax +38 (0542) 700-560

web-site: http://smr.gov.ua
email: mail@smr.gov.ua

City Mayor:
Oleksandr Lysenko
Election date:  May 25, 2014 

Contact person:
Svitlana Lypova,
Director of finance, economy and investments 
department of Sumy City Council
tel. +38 (0542) 700-399 
email: invest@smr.gov.ua

Місто є адміністративним  центром  Сумської  
області, яка межує з Харківською, Полтавсь-
кою  та  Чернігівською  областями  України,  а  
також  з Бєлгородською, Курською, Брянсь-
кою областями Російської Федерації. 
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ЗНАЙОМСТВО З МІСТОМ
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Суми розташовані в північно-схід-
ній частині України, на Слобожан-
щині, в межах лісостепової зони на 
берегах ріки Псел та її притоків 
Сумки і Стрілки. 

Суми
Місто Суми поділяється на 2 міські 
райони: Ковпаківський та Зарічний

Адреса Сумської міської ради:
площа Незалежності, 2, м. Суми,

40000 Україна

тел. +38 (0542) 700-560
факс +38 (0542) 700-560

веб-сайт: http://smr.gov.ua
email: mail@smr.gov.ua

Міський голова:
Лисенко Олександр Миколайович
Дата обрання на посаду:  25.05.2014 року

Контактна особа:
Липова Світлана Андріївна,
директор департаменту фінансів, економіки 
та інвестицій Сумської міської ради
тел. +38 (0542) 700-399 
email: invest@smr.gov.ua
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COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE CITY

convenient geographical location.

powerful industrial potential, which 
provides competitive production of world 
class products;

absence of administrative barriers, mobility 
and high level of transparency in 
government;

high level of investors confidence;at year-end 2016 city has invA level (high 
investments attractiveness) in investment 
attractiveness rating and uaA level - "stable" 
in credit rating;  
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ МІСТА

вдале географічне розташування;

потужний промисловий потенціал, що 
забезпечує випуск конкурентноспромож-
них товарів світового рівня;

відсутність адміністративних бар’єрів, 
мобільність та високий рівень прозорості 
влади;

високий рівень довіри інвесторів;за підсумками 2016 року рейтинг інвести-
ційної привабливості на рівні invA- (висо-
ка інвестиційна  привабливість), кредит-
ний рейтинг на рівні uaA- «стабільний»)
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MAIN INDICATORS OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT

2015           2016

INDUSTRY
Volume of industrial products (goods 
and services), million US dollars

      575,2       680,2

Tax and fees revenues, obligatory payments 
payable to the budget revenues of the city, 
million US dollars

FINANCIAL INDEX
     30,8             43,6

Volume of foreign direct investments, million 
US dollars   

CONSTRUCTION, INVESTMENT ACTIVITY
    22,2                                    29,1

    95,2      66,2

    113,8              103,4

Volume of construction works, mln US dollars    
Commissioning of total area housing, 
thousand m2

Number of current population 
at the Sumy City Council, thousand person

Payroll fund of enterprises, institutions
and organizations, million US dollars

Worker’s average monthly salary of enterprises,
institutions and organizations, US dollars

Average number of employees of enterprises, 
institutions and organizations, thousand person

STANDART OF LIVING INDICATORS
    270,6                     268,5

    153,7                    179,0

   152,4                   178,2

   84,0                     83,7

  31,0                            31,2The proportion of the average number of staff
members in total current population
of Sumy City Council, %

Volume of realized services
(non-financial services), million US dollars

CONSUMER MARKET
   170,7                  197,5

   95,4                             101,9

Retail turnover of the enterprises — 
entities (includes restaurants and 
catering enterprises), million US dollars

Average annual dollar exchange rate used in calculations in 2016 - 25,55 hryvnas
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

2015           2016

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Обсяг реалізованої промислової про-
дукції (товарів, послуг), млн.грн.

     14695,7       17378,9

Надходження податків і зборів, обов’язкових     
платежів, що зараховуються до доходної 
частини бюджету міста, млн.грн.

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
    785,7            1112,9

Обсяг прямих іноземних інвестицій, 
млн.дол. США   

БУДІВНИЦТВО, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
    567,3                         744,1

    95,2      66,2

    113,8              103,4

Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.    
Введення в експлуатацію житла загальною 
площею, тис. м2 

Чисельність наявного населення      
Сумської міської ради, тис. осіб

Фонд оплати праці працівників підприємств,    
установ та організацій, млн.грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників    
підприємств, установ та організацій, грн.

Середньооблікова кількість працівників 
підприємств, установ та організацій, тис. осіб

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ
    270,6                     268,5

   3926,0                    4571,7

  3894,0                   4552,0

   84,0                     83,7

  31,0                            31,2Питома вага середньооблікової чисельності     
штатних працівників у загальній чисельності 
наявного населення Сумської міської ради, %

Обсяги реалізованих послуг       
(нефінансові послуги), млн.грн.

СПОЖИВЧИЙ РИНОК
4360,5                  5047,3

2438,6                   2603,6

Обсяг роздрібного товарообігу 
підприємств юридичних осіб (в тому 
числі закладів ресторанного господар-
ства), млн.грн.
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POSITION IN RANKING OF UKRAINE CITIES (ON 01.01.2017)

Poltava 103 km2

Sumy 95,38 km2

Chernigiv 78,56 km2

Cherkasy 69 km2

Zhytomyr 61 km2

Rating of cities area

Rating of cities current population

Chernigiv 294,8 ths. p. 

Poltava 293,3 ths. p. 

Cherkasy 284,2 ths. p.

Zhytomyr 268 ths. p.

Sumy 265,6 ths. p.

Zhytomyr 4393 p./km2

Cherkasy 4119 p./km2

Chernigiv 3753 p./km2

Poltava 2848 p./km2

Sumy 2785 p./km2

Rating 
of cities population

density

Sumy is located in the northeastern 
part of Ukraine within the forest 
steppe zone on the lower wavy 
plateau last southwestern spurs of 
Middle-Russian hill that comes from 
the borders of Kursk region). Plateau 
cutted by the Psel River valley and 
its tributaries. It is one of the biggest 
continental part of Ukraine.

Sumy

Sumy region

Number of existing population: 
268,5 thous.pers.

including city residents: 
265,6 thous.pers.

Area : 95,38 sq. km

Population density: 
2785 p./sq. km

Height above sea level:
138 m

Rivers: Psel, Sumka, Strilka 
Lakes: Cech, Blue 

Kosivschynske reservoir
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
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МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ МІСТ УКРАЇНИ (НА 01.01.2017)

Полтава 103 км2

Суми 95,38 км2

Чернігів 78,56 км2

Черкаси 69 км2

Житомир 61 км2

Рейтинг міст за площею

Рейтинг міст за кількістю населення

Чернігів 294,8 тис.чол.

Полтава 293,3 тис.чол. 

Черкаси 284,2 тис.чол.

Житомир 268 тис.чол.

Суми 265,6 тис.чол.

Житомир 4393 осіб/км2

Черкаси 4119 осіб/км2

Чернігів 3753 осіб/км2

Полтава 2848 осіб/км2

Суми 2785 осіб/км2

Рейтинг міст за 
густотою населення

Місто Суми розташоване на сході 
Сумської області, в лісостеповій зоні 
на рівнинному хвилястому плато 
останніх південно-західних відрогів 
Середньо-Руської височини, що захо-
дить сюди з меж Курської області Росії. 
Плато перерізане долиною річки Псел 
та її приток. Це одна з найбільш конти-
нентальних частин України. 

Суми

Сумська область

Кількість наявного населення: 
268,5 тис. осіб

в т.ч. міське: 265,6 тис. осіб

Площа: 95,38 км2

Густота населення:
2785 осіб/км2

Висота над рівнем моря:
138 м

Водойми: р. Псел, р. Сумка, 
р. Стрілка, озеро Чеха, Бла-
китне озеро, Косівщинське 
водосховище
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AGE STRUCTURE OF POPULATION, thousands persons

LABOR POTENTIAL OF THE CITY
AND MAIN ECONOMIC ACTIVITIES

MAIN ECONOMIC ACTIVITIES

Male
120,7
45,1%

Female
147,0

54,9%

0-5 years - 16,7 (6,3%)

6-17 years - 28,2(10,5%)

18-34 years - 65,1 (24,3%)

35-44 years - 41,9 (15,7%)

45-59 years - 60,0 (22,4%)

60 and more - 55,8 (20,8%)

Worker’s average monthly salary in 2016 is: 178,2
US dollars

Sumy city is focused on production of 
certain industrial products, which provide 
more than 0,7 bln US dollars of 
industruial goods and services sales. 
Almost two thirds from total amount of 
industrial production is belonging to 
manufacturing where the focus areas are 
producing of chemicals and chemical 
products (14%) and machine building 
(16%). Third part of industry is the supply 
of electricity, gas, steam and conditioned 
air.

INDUSTRY

2014  2015              2016

0,4            0,6            0,7

1,4

1,3

2,1

2,5

1,6

1,4

volume of solded out industrial products, billion US dol
sales volumes per person in Ukraine, ths. US dollars
sales volumes per person in Sumy, ths. US dollars
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ВІКОВА СТРУКТУРА ПОСТІЙНОГО НАСЕЛЕННЯ, тис. осіб

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСТА
ТА ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чоловіків
120,7
45,1%

Жінок
147,0

54,9%

0-5 років - 16,7 (6,3%)

6-17 років - 28,2 (10,5%)

18-34 роки - 65,1 (24,3%)

35-44 роки - 41,9 (15,7%)

45-59 роки - 60,0 (22,4%)

60 років і старші - 55,8 (20,8%)

Середньомісячна заробітна плата за 2016 рік становить: 4552 грн.

На території міста Суми працюють 
підприємства промисловості, якими 
забезпечується обсяг реалізації про-
мислової продукції (товарів, послуг) 
понад 17,0 млрд. гривень. Майже дві 
третини загального обсягу промислової 
продукції припадає на переробну про-
мисловість, основними видами якої є 
виробництво хімічних речовин і хіміч-
ної продукції (14%) та машинобудуван-
ня (16%). Третину займає постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційо-
ваного повітря. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

2014  2015              2016

9,6            14,7            17,4

35,4

32,3

54,3

64,7

41,4

35,0

обсяг реалізованої пром. продукції, млрд. грн.
обсяги реалізації на 1 особу по Україні, тис. грн.
обсяги реалізації на 1 особу в м. Суми, тис. грн.
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LABOR POTENTIAL OF THE CITY
AND MAIN ECONOMIC ACTIVITIES

MAIN ECONOMIC ACTIVITIES

In 2016, all types of transport carried 59,7 million passangers. Passengers turnover was 
completed in the amount of 1300,3 million pass. on km. In comparison with 2015, passenger 
traffic has decreased in 7,6%, and passenger turnover has increased in 4,6%.

In 2016, transport enterprises transported (sent) 2826,5 thousand tons of cargo and made 
cargo turnover in the amount of 3512,0 million tons on km, which was 91,2% and 86,6% of 
corresponding indicators in 2015.

Telecommunication providers operate in the sphere of providing telecommunication 
services (analogue, digital, HD-TV, Internet) in Sumy: PKP TRK «InterTeleCom», «TRK 
«Maybutyia» Ltd. , «Volia-Cable» Ltd., «SITV» Ltd.,  «Triolan». Also access to Internet services 
in the city is provided by «Technical Center of Radiosystems» Ltd., «SITV» Ltd..

Telecommunication services in Sumy are 
provided by Sumy branch of PJSC 
«Ukrtelecom», PE «Chereda», 
«Velton.Telecom» Ltd., «Technical Center 
of Radiosystems» Ltd., «Sumy telecom 
systems» Ltd..

Postal services are provided by the Sumy 
Directorate of the Ukrainian State 
Enterprise of Postal Service «Ukrposhta».

TRANSPORT & COMMUNICATION

CONSTRUCTION

In 2016 enterprises of Sumy 
carried out construction work 
amounting 29,1 mln US dollars, 
this is on 31,2% more than in 
2015. The overwhelming share of 
work done by the city construction 
firms is 69,2% (among general 
scope of work in region).

In 2016, 66,2 thousand m2 of the 
total housing area were 
commissioned, which is 60,2% of 
the total regional figure.

2014  2015              2016

56,7            64,6            59,7

1152,1

1300,3
1243,1

passengers transported, mln of pass.
passengers turnover, mln pass. on km

2014  2015              2016

17,2           22,2           29,1

0,30

0,23

0,35

0,26
0,25

0,22

volume of performed works, million US dollars
volume of commissioning of housing per pers. in Sumy, m2

volume of commissioning of housing per pers. in Ukraine, m2
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ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСТА
ТА ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У 2016 році усіма видами транспорту перевезено 59,7 млн. пас. та виконано пасажироо-
борот в обсязі 1300,3 млн. пас.км. Порівняно з 2015 роком перевезення пасажирів 
скоротилися на 7,6%, а пасажирооборот збільшився на 4,6 відсотків. 

У 2016 році підприємствами транспорту перевезено (відправлено) 2826,5 тис. тонн ван-
тажів та виконано вантажооборот в обсязі 3512,0 млн. ткм, що становило 91,2% та 86,6% 
відповідних показників 2015 року. 

У сфері надання телекомунікаційних послуг (аналогове, цифрове, HD-телебачення, Інтер-
нет) у м. Суми працює 5 провайдерів телекомунікацій: ПКП ТРК «ІнтерТелеКом», ТОВ 
«ТРК «Майбуття», ТОВ «Воля-Кабель», ТОВ «SITV», компанія «Тріолан». Також доступ до 
Інтернет-послуг в місті забезпечується ТЦ «Радіосистеми», ТОВ «SITV». 

Послуги електрозв’язку в м. Суми нада-
ють Сумська філія ПАТ «Укртелеком», 
ПП «Череда», ТОВ «Велтон.Телеком», 
ТОВ «Технічний центр Радіосистеми», 
ТОВ «Сумські телекомсистеми».

Послуги поштового зв’язку надаються 
Сумською дирекцією Українського дер-
жавного підприємства поштового зв’яз-
ку «Укрпошта». 

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК 

БУДІВНИЦТВО 

У галузі будівництва у 2016 році 
підприємствами обласного центру 
виконано будівельних робіт на 
суму 744,1 млн. гривень, тобто на 
31,2% більше 2015 року. Будівель-
ними підприємствами міста вико-
нано 69,2% загальнообласного 
обсягу робіт. 

У 2016 році прийнято в експлуата-
цію 66,2 тис. м2 загальної площі 
житла, що становить 60,2% загаль-
нообласного показника.

2014  2015              2016

438,2           567,3           744,1

0,30

0,23

0,35

0,26
0,25

0,22

обсяг виконаних робіт, млн. грн.
обсяг введення в експл-ю житла на 1 особу в м. Суми, м2

обсяг введення в експл-ю житла на 1 особу по Україні, м2

2014  2015              2016

56,7            64,6            59,7

1152,1

1300,3
1243,1

перевезено пасажирів, млн. пасажирів
пасажирооборот, млн. пас. км
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LABOR POTENTIAL OF THE CITY
AND MAIN ECONOMIC ACTIVITIES

MAIN ECONOMIC ACTIVITIES

DOMESTIC TRADE

The number of objects of retail trade, excluding those that belong to 
individuals-entrepreneurs, on 01.01.2017 amounted to 395 including: shops - 336 (food - 
118, non-food - 218), kiosks - 19, gas stations - 40. Trading area - 105,9 thous. m2.

The volume of retail trade turnover of enterprises, which carried out the activity of retail 
trade (excluding retail turnover of physical persons-entrepreneurs) in 2016 amounted to 
197,5 mln. US dollars or 15,8% in comparison with 2015. Retail turnover for 1 person 
amounted to 0,73 thousand US dollars, or 16,4% in comparison with 2015.

On January 1, 2017 in the city there were 14 organized markets for the sale of consumer 
goods. The trading area of the markets on 01.01.2017 amounted to about 48,7 thousand sq. 
m., which has 4,5 thousand trading places for sale of agricultural products. On the territory 
of the central market commissioned a modern shopping centre "Eurobazar" for the sale of 
non-food items.

NON-FINANCIAL SERVICES

Businesses of Sumy for which provision of services is the main activity, in 2016 
implemented services to all categories of consumers are in the amount of 101,9 mln. US 
dollars, including to population in amount of 51,8 mln. US dollars (50,8% of the total 
amount).

2014  2015              2016

149,7            170,7            197,5

0,55

0,73

0,63

retail turnover, mln. US dollars
retail trade turnover per pers. in Sumy, thous.  US dollars

0,40

0,50
0,44

retail trade turnover per pers. in Ukraine, thous.  US dollars
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ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСТА
ТА ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі у м. Суми без урахування мережі, яка належить 
фізичним особам-підприємцям на 01.01.2017 склала 395 у т.ч.: магазинів - 336 (продо-
вольчих - 118, непродовольчих - 218), кіосків - 19, автозаправних станцій - 40. Торгова 
площа магазинів - 105,9 тис. м2.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної 
торгівлі (без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців) за 
2016 рік склав 5047,3 млн. грн., або на 15,8% більше у порівнянні з 2015 роком. Роздріб-
ний товарооборот підприємств на 1 особу становив 18,7 тис. грн., або на 16,4% більше у 
порівнянні з 2015 роком. 

На 1 січня 2017 року у місті діяло 14 організованих ринків з продажу споживчих товарів. 
Торговельна площа ринків на 01.01.2017 становила близько 48,7 тис. м. кв., на яких 
облаштовано 4,5 тис. торгових місць для реалізації сільськогосподарської продукції. На 
території центрального ринку введено в експлуатацію сучасний торговий центр «Євро-
базар» по реалізації непродовольчих товарів.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ 

Підприємствами м. Суми, для яких надання послуг є основним видом діяльності, за 2016 
рік реалізовано послуг усім категоріям споживачів на суму 2603,6 млн. грн.., у т.ч. насе-
ленню на суму 1323,5 млн. грн. (50,8% загального обсягу).

2014  2015              2016

3825,9            4360,5            5047,3

14,1

18,7
16,1

10,2

12,8
11,2

роздрібний товарооборот, млн. грн.
роздрібний товарооборот в м. Суми на 1 особу, тис. грн.
роздрібний товарооборот по Україні на 1 особу, тис. грн.



Theaters
Museums (including branches)
Philharmonics
Cinemas
Libraries
House of culture
Leisure centers
Children musical schools
Children art schools
Municipal gallery

2
3
1
5

21
2/9

1
4
1
1
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HUMANITARIAN FIELD

High educational institusions of III-IV level of accreditation
Number of students
Number of teaching staff and scientists (total/which includes regular 
staff)
High educational institusions of I-II level 
of accreditation
Number of students
Number of teaching staff (total/which includes regular staff)
Professional-technical educational institutions
Number of students
Daily secondary educational institutions
Number of pupils
Number of teaching staff
School libraries/libraries fund, mln. units

4
28171

2731/2263

4
2021

303/293
7

3234
43

26649
2103
39/1

Number of hospitals, units/beds
 - city
 - regional
Availability of hospital beds per 10 thousands 
of population
Number of medicinal ambulant-polyclinic institusions
Number of doctors
 - in cities institusions
 - in regional institusions
Doctor’s availability per 10 thousands of population
Number of pharmacies

17/3857
5/1370

12/2487

50,8
7

1886
805

1081
29,8
165

CULTURE

EDUCATION

HEALTH PROTECTION

Театрів
Музеїв (включаючи філіали)
Філармоній
Кінотеатрів
Бібліотек
Будинків культури/клубних установ
Центрів дозвілля
Дитячих музичних шкіл
Дитячих художніх шкіл
Муніципальних галерей

2
3
1
5

21
2/9

1
4
1
1

%
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ГУМАНІТАРНА СФЕРА

Кількість вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, одиниць
Чисельність студентів, осіб
Чисельність педагогічних та науково-педагогічних 
працівників, осіб (усього, у т.ч. штатні)
Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 
акредитації (юридично самостійних), одиниць
Чисельність студентів, осіб
Чисельність педагогічних працівників, осіб (усього/у т.ч. штатні)
Кількість професійно-технічних навчальних закладів, одиниць
Чисельність учнів, осіб
Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів, одиниць
Чисельність учнів, осіб
Чисельність вчителів, осіб
Кількість шкільних бібліотек/бібліотечний фонд, млн. одиниць

4
28171

2731/2263

4
2021

303/293
7

3234
43

26649
2103
39/1

Кількість лікарняних закладів, одиниць/ліжок
 - міських
 - обласних
Забезпеченість лікарняними ліжками в міських закладах 
на 10 тис. населення, одиниць
Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів, одиниць
Чисельність лікарів, осіб
 - в міських закладах
 - в обласних закладах
Забезпеченість лікарями в міських закладах на 10 тис. населення, осіб
Кількість аптек, одиниць

17/3857
5/1370

12/2487

50,8
7

1886
805

1081
29,8
165

КУЛЬТУРА

ОСВІТА

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
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TRANSPORT INFRASTRUCTURE

DISTANCE TO THE REGIONAL CENTRES

Sumy

Kyiv

Chernigiv

Poltava Kharkiv

to Kyiv - 366 km
to Kharkiv - 180 km
to Poltava - 180 km

to Chernigiv - 310 km

TYPES OF CITIES TRANSPORTS

railway station able to take daily 50 trains;
a well-developed feeder;
large central station (can accommodate 700 
people, has five ticket offices, equipped by 27 
surveillance cameras and all modern 
conveniences);
average amount of loading and unloading 
is 18 wagons per day;
servicing more than 1929 passengers a day

one bus station, one suburban station;
256 routes in suburban areas and 181
long distance routes;
40 local routes servicing minibuses
with track length 883,4 km;
trolleybuses have 15 routes. Track length
318,4 km, contact network length — 98,8 km

airport operates in 
private flights;
runway’s length is      
2500 m, with asphalt 
covering%
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ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

ВІДСТАНЬ ДО СТОЛИЦІ ТА СУМІЖНИХ ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ

Суми

Київ

Чернігів

Полтава Харків

до Києва - 366 км
до  Харкова - 180 км
до Полтави - 180 км

до Чернігова - 310 км

ВИДИ ТРАНСПОРТУ МІСТА

залізничний вокзал здатен приймати понад 50 поїздів на добу;
добре розвинена гілка шляхів;
великий центральний вокзал (може вміщувати близько 700 
людей, має 5 кас, обладнаний 27 камерами 
відеоспостереження та всіма сучасними 
зручностями);
середній обсяг навантаження та 
вивантаження становить 18 вагонів на добу;  
обслуговування понад 1929 пасажирів 
на добу дальнього та місцевого сполучення.

1 автовокзал і 1 приміська автостанція;
181 маршрут міжміського та 
256 маршрутів приміського напрямків;
40 міських автобусних маршрутів загального 
користування протяжністю 883,4 км;
15 тролейбусних маршрутів протяжністю          
318,4 км, довжина контактної мережі — 98,8 км

аеропорт функціонує в 
режимі приватних пере-
льотів;
довжина злітної смуги      
2500 м з асфальтним 
покриттям.
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primary market — 327 – 407 $/sq. m

Average cost of land parcel — 1,7 – 1003 $/are

Average cost of buying office space — 7,6 – 251 $/sq. m

Average cost of rental office space — 2,3 – 6 $/sq. m

secondary market — 380 – 635 $/sq. m

with land parcel — 180 – 824 $/sq. m (plottage 10-20 are)

Studio apartments 52 – 202 $/month                            Bedroom apartments 80,6 – 251 $/month
Three-room apartments 101 – 323 $/month

ECONOMIC CAPACITY OF THE CITY

COST OF LAND AND PROPERTY

THE AVERAGE COST OF HOUSING (APARTMENTS)

THE AVERAGE COST OF HOUSING (HOUSE)

THE AVERAGE COST OF LAND PARCEL

THE COST OF BUYING OFFICE SPACE

THE AVERAGE COST OF RENTAL HOUSING

THE COST OF RENTAL OFFICE SPACE

According to the normative monetary evaluation of land the city of Sumy, the base score of 1 
square meter is 8,6 US dollars

STRUCTURE OF THE SALES OF INDUSTRIAL PRODUCTS IN SUMY

million US dollars 681,0

Supply of electricity, gas, 
steam and air - 242,7 
(36%) 

Other (2%)

Rubber and plastic 
products  - 47,0 (7%)

Food, drinks - 23,5 
(4%)

Wood products, paper and 
printing - 11,7 (2%)

Chemicals - 94,0 (14%)

Textiles - 15,7 (2%)

Pharmaceuticals - 19,6 (3%)

Machine building - 113,5 (16%) 

Metallurgy - 97,8 (14%)

%
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ЕКОНОМІЧНІ ПОТУЖНОСТІ МІСТА

ВАРТІСТЬ ЗЕМЛІ ТА МАЙНА

первинний ринок - 327-407 $/м2

середня вартість земельної ділянки 1,7-1003 $/сотку

середня вартість покупки офісного приміщення 7,6-251 $/м2

середня вартість оренди офісного приміщення 2,3-6 $/м2

вторинний ринок - 380-635 $/м2

з урахуванням вартості земельної ділянки- 180-824 $/м2 (площа ділянки 10-20 соток)

1-кімнатні квартири - 52-202 $/міс            2-кімнатні квартири - 80,6-251 $/міс 
3-кімнатні квартири - 101-323 $/міс

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ЖИТЛА (КВАРТИРИ)

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ЖИТЛА (БУДИНКИ)

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ВАРТІСТЬ ПРИДБАННЯ ОФІСНОГО ПРИМІЩЕННЯ

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ЖИТЛА

ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ОФІСНОГО ПРИМІЩЕННЯ

СТРУКТУРА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В м. СУМИ

Відповідно до нормативної грошової оцінки земель міста Суми, базова оцінка 1 кв. м                 
становить 218,36 грн. 

млрд. грн. 17,4

Постачання електрое-
нергії, газу, пари та пові-
тря - 6,2 (36%) 

Інші (2%)

Гумові та пластмасові 
вироби - 1,2 (7%)

Харчові продукти, 
напої - 0,6 (4%)

Вироби з деровини, папір 
та поліграфія - 0,3 (2%)

Хімічні речовини - 2,4 (14%)

Текстиль - 0,4 (2%)

Фармацевтика - 0,5 (3%)

Машинобудування - 2,9 (16%) 

Металургія - 2,5 (14%)
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ECONOMIC CAPACITY OF THE CITY

LEADING INDUSTRIES OF THE CITY

The number of registered/operating industrial enterprises in the territory of Sumy on 01.01.2017 
- 400. In the structure of industrial production are dominated such sectors as:

machine building

metallurgical production

manufacture of chemicals and 
chemical products

food production

Supply of electricity, gas, steam and conditioned air 
takes one third of industrial output.

The share of the city in the total volume of sales of the region is more than 50,2%.

LEADING ENTERPRISES IN THE CITY

Publick joint-stock company 
«Sumykhimprom» (production of the 
sulphuric and phosphoric acid, titanium 
dioxide, paint and coatings products, mineral 
fertilizers)

Joint-stock company «Sumy factory 
«Nasosenergomash» (development and 
manufacture of pumping equipment, power 
units and complex hydraulic systems for 
industries, energy, metallurgy, etc.)

Subsidiary enterprise «Plant of drill collars 
and pipes leading» (manufacture of drill 
collars and pipes leading for the holding of 
drill works)

LLC «Guala Clousers Ukraine» (production 
of packaging from light metals)

LLC «Gualapak Ukraine» (production of 
packaging for baby food and other food 
products)

Joint-stock company «Technologia» 
(production of closing and packing 
materials)
LLC «Kerameya» (manufacture clinker 
ceramic brick, ceramic paving blocks, 
porous blocks)

Branch «Sumy dairy plant DP «Aromat» (milk 
processing, production of butter, cheese and 
dairy products)

LLC «Construction production company 
«Fedorchenko» (construction of residential 
flats, construction materials)

LLC «Kusum Pharm» (production of 
non-sterile pharmaceuticals in solid 
dosage and liquid non-sterile dosage 
forms for oral use)

Public joint-stock company «Sumy  
Machine-Building Science and 
Production Association»(manufacture of 
machinery and equipment for special 
purposes)

%
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ЕКОНОМІЧНІ ПОТУЖНОСТІ МІСТА

ПРОВІДНІ ГАЛУЗІ МІСТА

Кількість діючих на території м. Суми промислових підприємств на 01.01.2017 - понад 400
У структурі реалізації промислової продукції переважають галузі переробної промисловості:

машинобудування

металургійне виробництво

виробництво хімічних речовин 
та хімічної продукції

виробництво харчової 
продукції

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційо-
ваного повітря складає третину промислової про-
дукції. 

Частка міста у загальному обсязі реалізованої продукції області становить понад 50,2% 

ПРОВІДНІ ПІДПРИЄМСТВА МІСТА

ПАТ «Сумихімпром» (виробництво фос-
форних мінеральних добрив, коагулянтів, 
добавок до цементу, кислот, двоокису 
титану, пігментів та інших видів хімічної 
продукції)

АТ «Сумський завод «НАСОСЕНЕРГОМАШ» 
(розробка та виробництво насосного устат-
кування, силових агрегатів і складних 
гідравлічних систем для галузей промисло-
вості, енергетики, металурігії та інше)

Дочірнє підприємство «Завод обважнених 
бурильних та ведучих труб» (виробництво 
обважнених бурильних та ведучих труб для 
проведення бурильних робіт)

ТОВ «Гуала Кложерс Україна» (виробни-
цтво пакувань з легких металів)

ТОВ «Гуалапак Україна» (виробництво 
пакувань для дитячого харчування та 
інших харчових продуктів)

АТ «Технологія» (виробництво закупо-
рювальних і пакувальних матеріалів)

ТОВ Керамейя (виробництво клінкерної 
керамічної цегли, керамічної бруківки, 
поризованих блоків)Філія «Сумський молочний завод ДП 

«Аромат» (переробка молока, виробництво 
масла, сиру та молочної продукції)

ТОВ «Будівельна виробничо-комерційна 
компанія «Федорченко» (будівництво жит-
лових багатоповерхових будинків, вироб-
ництво будівельних матеріалів)

ТОВ «Kusum Pharm» (виробництво 
нестерильних лікарських засобів у твер-
дих дозованих та рідких нестерильних 
лікарських формах для перорального 
застосування)

ПАТ «Сумське машинобудівне науко-
во-виробниче об’єднання» (виробни-
цтво машин та устаткування спеціально-
го призначення)
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ECONOMIC CAPACITY OF THE CITY

EXPORTS/IMPORTS OF GOODS AND SERVICES IN 2016

257,9

5,7

Import (million US dollars)

goods

services

Export (million US dollars)

goods

services

284,4

20,5

VOLUME OF DIRECT INVESTMENT TO OTHER COUNTRIES ECONOMIES

VOLUME OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS INTO ECONOMY OF THE CITY

1,7

1,7

Total volume in 
region

including
the city

100% of total volume

3,1

3,1

Total volume in 
region

including
the city

100% of total volume

on 31.12.2015, mln US dollars on 31.12.2016, mln US dollars

115,2

Total volume in 
region

including
the city

57,1% of total volume

190,1

103,4

Total volume in 
region

including
the city

54,4% of total volume

on 31.12.2015, mln US dollars on 31.12.2016, mln US dollars

201,6

%
24

ЕКОНОМІЧНІ ПОТУЖНОСТІ МІСТА

ЕКСПОРТ/ІМПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ЗА 2016 РІК

257,9

5,7

Імпорт, млн. дол. США

товари

послуги

Експорт, млн. дол. США

товари

послуги

284,4

20,5

ОБСЯГ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ З МІСТА В ЕКОНОМІКУ ІНШИХ КРАЇН

ОБСЯГ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ МІСТА

1,7

1,7

загальний обсяг 
по області

у тому числі 
по місту

100% до загального обсягу

3,1

3,1

загальний обсяг 
по області

у тому числі 
по місту

100% до загального обсягу

на 31.12.2015, млн. дол. США на 31.12.2016, млн. дол. США

115,2

загальний обсяг 
по області

у тому числі 
по місту

57,1% до загального обсягу

190,1

103,4

загальний обсяг 
по області

у тому числі 
по місту

54,4% до загального обсягу

на 31.12.2015, млн. дол. США на 31.12.2016, млн. дол. США

201,6
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TAXATION SYSTEM

TAX SYSTEM OF UKRAINE

tax on profit of enterprises - 18% 

tax on personal income - 18% 

excise tax - 5% 

 unified social contribution - 22% of the wage fund

environmental tax

rental fee

duty

value added tax - 20% (to all types of operations);
   0% (to export operations);
                              7% (in case of trade of medicines)

NATIONAL TAXES

property tax (real estate tax, other
than land; vehicle tax; land tax)

single tax

tax for vehicles parking 

tourist tax

LOCAL TAXES AND FEES
%
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СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 
В УКРАЇНІ

податок на прибуток підприємств - 18% 

податок на доходи фізичних осіб - 18% 

акцизний податок - 5% 

єдиний соціальний внесок - роботодавці нарахову-
ють та сплачують за ставкою 22%

екологічний податок

рентна плата

мито

податок на додану вартість - 20% (до всіх видів операцій);
       0% (до експорту товарів);
      7% (у випадку торгівлі мед-

препаратами)

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ 
ТА СТРАХОВІ ВНЕСКИ

податок на майно (складається з податку 
на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки; транспортного податку; 
плати за землю)

єдиний податок

збір за місця для паркування транспортних засобів

туристичний збір

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ
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INVESTMENT PROPOSALS

SUCCESSFUL INVESTMENT STORIES

Sumy

4 mln US dollars

19 mln US dollars

20 mln US dollars

8 mln US dollars

5 mln US dollars

15 mln US dollars%
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ЗАЛУЧЕНІ ІНВЕСТИЦІЇ

УСПІШНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ІСТОРІЇ

Суми

4 млн. дол. США

19 млн. дол. США

20 млн. дол. США

8 млн. дол. США

5 млн. дол. США

15 млн. дол. США
%

ATTRACTED INVESTMENTS

VOLUME OF FUNDS INVESTED IN THE CITY BY INVESTORS

31

TOTAL VOLUME - 103423,1 ths. US dollars
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INVESTMENT PROPOSALS

AVAILABLE LAND

Sumy

Location: Sumy, Bryansk street
Total area: 24 ha
Type of land parcel: Green - field (land 
without buildings)
Purpose: creation of an industrial Park 
(land for industry, B-4, B-5)
Form of transfer of land to investors: 
sale, long term rental

Location: Sumy, Bryansk street 
Total area: 3,5 ha
Type of land parcel: Green - field 
(land without buildings)
Purpose: land for transport, B-6
Form of transfer of land to 
investors: sale, long term rental

Location: Sumy, Kosmichna street
Total area: 8 ha
Type of land parcel: Green - field (land 
without buildings)
Purpose: land for industry, B-4, B-5
Form of transfer of land to investors: sale, 
long term rental

State and local support 
during creating the industrial park

- the possibility of exemption from payment of 
import duties or establishing preferential rates 
of import duty in accordance with applicable 
law;
- exemption from share participation in 
development of local infrastructure;
- the possibility of establishing privileges on 
payment of local taxes and fees according to 
the decision of the local Council
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

ВІЛЬНІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Суми

Розташування: м. Суми, вул. Брянська
Загальна площа: 24 га
Тип ділянки: Green - field (земельна 
ділянка без споруд)
Призначення: створення індустріаль-
ного парку (землі промисловості, В-4, 
В-5)
Форма передачі ділянки інвестору: 
продаж, довгострокова оренда

Розташування: м. Суми, 
вул. Брянська
Загальна площа: 3,5 га
Тип ділянки: Green - field 
(земельна ділянка без споруд)
Призначення: землі транспор-
ту, В-6
Форма передачі ділянки інве-
стору: продаж, довгострокова 
оренда

Розташування: м. Суми, вул. Космічна
Загальна площа: 8 га
Тип ділянки: Green - field 
(земельна ділянка без споруд)
Призначення: землі промисловості, В-4, 
В-5
Форма передачі ділянки інвестору: 
продаж, довгострокова оренда

Державна та місцева підтримка 
при створенні індустріального парку

- можливість звільнення від сплати ввізного 
мита або встановлення пільгових ставок 
ввізного мита відповідно до чинного законо-
давства;
- можливість звільнення від пайової участі у 
розвитку місцевої інфраструктури;
- можливість встановлення пільг по сплаті 
місцевих податків і зборів за рішенням 
місцевої ради
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INVESTMENT PROPOSALS

PJSC «SUMYKHIMPROM»

Ownership form:

The name of the investment project:

Project description and aim:

Project description

Project realization period:

Organizational form of cooperation:

state property

construction of a new sulfuric acid production
(SKTS-7) with a capacity of 750 thous.tons/year
100% H2SO4

existing sulfuric acid production at PJSC 
«SUMYKHIMPROM» is commissioned in 70`s of 
the last century, the technology and equipment 
are physically and morally outdated, do not meet 
current requirements, in technology, ecology and 
energy effi ciency. An alternative is the 
construction of a new sulfuric acid production by 
modern energysaving technology for providing 
production of titanium dioxide and complex 
fertilizers with feedstock.
Aim: Production of sulfuric acid with the use of 
energy effi cient technologies

cost of the project is 125 million US dollars

5 years

any organizational forms of cooperation in the
framework of current legislation of Ukraine
are regarded
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

ПАТ «СУМИХІМПРОМ»

Форма власності: 

Назва інвестиційного проекту:

Сутність та мета інвестиційного проекту:

Фінансові показники проекту:

Приблизний термін реалізації проекту:

Організаційна форма співробітництва:

державна

будівництво нового сірчанокислотного вироб-
ництва (СКЦ-7) потужністю 750 тис.т/рік 100% 
H2SO4

діюче виробництво сірчаної кислоти на ПАТ 
«СУМИХІМПРОМ» уведено в експлуатацію в 
70-ті роки минулого сторіччя, технологія й устат-
кування фізично й морально застаріли, не 
відповідають нинішнім вимогам як за техноло-
гією, так і по екології й енергоефективності. Аль-
тернативою є будівництво нового сірчанокис-
лотного виробництва сірчаної кислоти за 
сучасною енергозберігаючою технологією для 
забезпечення сировиною виробництв двоокису 
титану та складних мінеральних добрив.
Мета проекту: виробництво сірчаної кислоти із 
застосуванням енергоефективних технологій.

орієнтовна вартість проекту 125 млн. дол. США

5 років

будь-які форми співробітництва у рамках чин-
ного законодавства України



»
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INVESTMENT PROPOSALS

LLC «HOROBYNA»

Ownership form:

The name of the investment project:

Project description and aim

The financial indexes of the project:

Project realization period:

Organizational form of cooperation:

private

output expansion of alcoholic products

modernize existing facilities and installation of 
new equipment to improve product quality, 
reduce production costs, expand the range and 
increase production output

cost — approximately 0,116 mln US dollars

2 years

equity participation or investment agreement
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

ТОВ «ГОРОБИНА»

Форма власності: 

Назва інвестиційного проекту:

Сутність та мета інвестиційного проекту:

Фінансові показники проекту:

Приблизний термін реалізації проекту:

Організаційна форма співробітництва:

приватна

збільшення обсягів виробництва алкогольної 
продукції

модернізація наявних потужностей та монтаж 
нового обладнання з метою збільшення обсягів 
виробництва, зниження витрат на виробництво, 
розширення асортименту, покращення якості 
готової продукції

орієнтовна вартість проекту 
0,116 млн. дол. США

2 роки

пайова участь або інвестиційний договір



%
39

INVESTMENT PROPOSALS

MUNICIPAL ENTERPRISE «MISKVODOCANAL» OF SUMY CITY COUNCIL

Ownership form:

The name of the investment project:

Project description and aim:

The financial indexes of the project:

Project realization period:

Organizational form of cooperation:

municipal

reconstruction of sewage treatment facilities in 
Sumy

complete reconstruction of urban wastewater 
treatment plants with complete replacement of all 
equipment and technological units.
The objectives of the investment project: improving 
the reliability of the treatment facilities in Sumy, 
timely and qualitative treatment of wastewater, 
reducing emissions of pollutants into the air, 
reducing operating costs in the wastewater 
treatment system, reducing electricity consumption 
by 28%, modernization and technological 
re-equipment of the system of drainage and waste 
utilization

the cost of the project will be determined after the 
approval of the PPD

2 years

any forms of cooperation within the framework of 
the current legislation of Ukraine
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Форма власності: 

Назва інвестиційного проекту:

Сутність та мета інвестиційного проекту:

Фінансові показники проекту:

Приблизний термін реалізації проекту:

Організаційна форма співробітництва:

комунальна

реконструкція міських очисних споруд в м. Суми

повна реконструкція міських очисних споруд з 
повною заміною всього обладнання та технологіч-
них вузлів. 
Цілі інвестиційного проекту:  підвищення надій-
ності роботи очисних споруд в м. Суми, своєчасна 
та якісна очистка стічних вод, зниження обсягів 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, зниження експлуатаційних витрат в 
системі очистки стічних вод, зниження споживан-
ня електроенергії на 28%, модернізація та техно-
логічне переозброєння системи водовідведення 
та утилізації відходів

вартість проекту буде визначена після 
затвердження ПКД

2 роки

будь-які форми співробітництва у рамках чин-
ного законодавства України



»
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INVESTMENT PROPOSALS

MUNICIPAL ENTERPRISE «MISKSVITLO»

Ownership form:

The name of the investment project:

Project description and aim:

The financial indexes of the project:

Project realization period:

Organizational form of cooperation:

minicipal

changing energy-intensive lamps to lamps
with energy-saving bulbs

changing energy-intensive lamps to lamps with 
energy-saving bulbs —7228 units, including: 
opened hanging lamp (OHL) — 5455 units, 
reflectory mirror cantilever lamps (RMCL) —1773 
units 

2017 р. - 0,563 mln US dollars
2018 р. - 0,316 mln US dollars

2 years

any organizational forms of cooperation in the 
framework of current legislation of Ukraine are 
regarded
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

КП  ЕЗО «МІСЬКСВІТЛО»

Форма власності: 

Назва інвестиційного проекту:

Сутність та мета інвестиційного проекту:

Фінансові показники проекту:

Приблизний термін реалізації проекту:

Організаційна форма співробітництва:

комунальна

заміна енергоємних світильників на світильники з 
енергозберігаючими лампами

заміна енергоємних світильників на світильники з 
енергозберігаючими лампами - 7228 шт., в т.ч.:
СПВ (світильник підвісний відкритий) - 5455 шт. 
СКДР (світильник консольний дзеркальний реф-
лекторний) - 1773 шт. 

2017 р. - 0,563 млн. дол. США
2018 р. - 0,316 млн. дол. США

2 роки

будь-які форми співробітництва у рамках чин-
ного законодавства України
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INVESTMENT PROPOSALS

MUNICIPAL ENTERPRISE «ELEKTROAVTOTRANS»

Ownership form:

The name of the investment project:

Project description and aim:

The financial indexes of the project:

Project realization period:

Organizational form of cooperation:

municipal

reconstruction of contact trolley network with
replacing cotact wire

the construction of topping rings on the contact 
network in city: M. Lushpa Avenue intersection with 
I. Sirka street, Cooperativna street, Naberejna r. 
Strilky street, Kurskiy Avenue to the intersection 
with the Kovpaka street for the purpose of operative 
maneuvering at peak hours with various 
unpredictable and emergency cases
 

cost - approximately 0,218 mln US dollars

2 years

any organizational forms of cooperation in the 
framework of current legislation of Ukraine are 
regarded
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

КП СМР «ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС»

Форма власності: 

Назва інвестиційного проекту:

Сутність та мета інвестиційного проекту:

Фінансові показники проекту:

Приблизний термін реалізації проекту:

Організаційна форма співробітництва:

комунальна

реконструкція контактної мережі тролейбуса з 
будівництвом розворотних кілець

будівництво розворотних кілець по вулицях:
пр. М. Лушпи з перехрестям вул.  Івана Сірка, 
вул. Кооперативній, Набережній р. Стрілки,
пр. Курський до перехрестя з вул. Ковпака, з метою 
оперативного маневрування в пікові години при 
різних непередбачених та аварійних випадках. 

орієнтовна вартість проекту 0,218 млн. дол. США

2 роки

будь-які форми співробітництва у рамках чин-
ного законодавства України

1967

»

1967



%
45

INVESTMENT PROPOSALS

MUNICIPAL ENTERPRISE «ELEKTROAVTOTRANS»

Ownership form:

The name of the investment project:

Project description and aim:

The financial indexes of the project:

Project realization period:

Organizational form of cooperation:

municiple

overhaul of cable networks 6kV ± 0,6kV of enterprise

overhaul of cable networks in order to the safe 
operation of the contact-cable networking and 
reducing emergency situations both for vehicles and 
pedestrians, and for others Sumy communications, 
reduction of downtime for trolleybuses due to the 
fault of feeding cables and no voltage in the contact 
network trolleybus that will provide transportation 
more passengers and revenue collection

estimated cost of the project is 0,466 mln US dollars

2 years

any form of cooperation within the framework of the 
legislation of Ukraine
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

КП СМР «ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС»

Форма власності: 

Назва інвестиційного проекту:

Сутність та мета інвестиційного проекту:

Фінансові показники проекту:

Приблизний термін реалізації проекту:

Організаційна форма співробітництва:

комунальна

капітальний ремонт кабельних мереж 6кВ±0,6кВ 
підприємства

капітальний ремонт кабельних мереж з метою 
забезпечення безпечної експлуатації контак-
тно-кабельної мережі та зменшення аварійних 
ситуацій як для транспортних засобів і пішоходів, 
так і для інших комунікацій м. Суми, зменшення 
виникнення простоїв тролейбусів з вини несправ-
ності живлячих кабелів та відсутності напруги в 
контактній мережі тролейбуса, що надасть мож-
ливість перевезення більшої кількості пасажирів

орієнтовна вартість проекту 0,466 млн. дол. США

2 роки

будь-які форми співробітництва у рамках чин-
ного законодавства України

1967

1967
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INVESTMENT PROPOSALS

The name of the investment project:

Project description and aim:

The financial indexes of the project:

Project realization period:

Organizational form of cooperation:

construction of a mini-CHP which works on a solid 
household waste in Sumy

production of thermal and electric energy from 
renewable fuels, namely solid household waste, 
reducing the accumulation of solid waste, using of 
pre-dried sludge of municipal wastewater treatment 
facilities as a fuel.

the estimated cost of the project is 12,9 mln. US 
dollars

2,5 years

public-private partnership

1967
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Назва інвестиційного проекту:

Сутність та мета інвестиційного проекту:

Фінансові показники проекту:

Приблизний термін реалізації проекту:

Організаційна форма співробітництва:

будівництво міні-ТЕЦ на твердих побутових відхо-
дах в місті Суми

Виробництво теплової та електричної енергії з 
поновлювальних видів палива, а саме твердих 
побутових відходів, зменшення накопичення ТПВ, 
можливість використання в якості палива досуше-
ного мулу міських очисних споруд.

орієнтовна вартість проекту 12,9 млн. дол. США

2,5 роки

державно-приватне партнерство



м. Суми — адміністративний центр Сумської області 
Виконавчий комітет Сумської міської ради
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000, Україна
www.smr.gov.ua

Sumy is the administrative center of Sumy Region
Executive Committee of Sumy City Council

Nezalezhnosti Square, 2, Sumy, 40000, Ukraine
www.smr.gov.ua
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