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ЗНАЙОМСТВО З МІСТОМ
Суми розташовані в північно-східній частині України, на Слобожанщині,
в межах лісостепової зони на берегах ріки Псел та її притоків Сумки і Стрілки.
Місто є адміністративним центром Сумської області, яка межує з Харківською,
Полтавською та Чернігівською областями України, а також з Бєлгородською,
Курською, Брянською областями Російської Федерації.
Місто Суми поділяється на 2 міські райони: Ковпаківський та Зарічний.

Адреса Сумської міської ради:
площа Незалежності, 2, м. Суми,
40000 Україна

Ковпаківський район

тел. +38 (0542) 700-560
факс +38 (0542) 700-560
веб-сайт: http://meria.sumy.ua
email: rada@meria.sumy.ua

Суми

Зарічний район

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: mfin@meria.sumy.ua

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ МІСТА
вдале географічне розташування;
потужний промисловий потенціал, що забезпечує випуск
конкурентноспроможних товарів світового рівня;
відсутність адміністративних бар’єрів, мобільність
та високий рівень прозорості влади;
високий рівень довіри інвесторів;
за підсумками 2015 року рейтинг інвестиційної привабливості
на рівні invA- (висока інвестиційна привабливість),
кредитний рейтинг на рівні uaA- «стабільний».
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EXPLORE THE CITY
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 region boders on the Kharkiv, Poltava and Chernigiv regions of Ukraine
and Belgorod, Kursk and Bryansk regions of Russian Federation.

The city formerly was divided into two urban 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

Kovpakovskiy district

web-site: http://meria.sumy.ua
email: rada@meria.sumy.ua
City Mayor:
Oleksandr Lysenko
Election date:
May 25, 2014

Sumy

Zarichniy district

Contact person:
Svitlana Lypova
Director of the Department of
finance, economy
and investment
in Sumy City Council
tel. +38 (0542) 700-399
email: mfin@meria.sumy.ua

COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE CITY
convenient geographical location;
powerful industrial potential, which provides competitive
production of world class products;
lack of administrative barriers, mobility and a high level
of transparency in government;
a high level of investor confidence;
at year-end 2015 rating of investment attractiveness
of the invA level- (high investment attractiveness),
credit rating uaA- “stable”.
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ЗНАЙОМСТВО З МІСТОМ
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА 2014-2015 р.
2014
2015

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг), млн.грн.

9612,3

14695,7

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн.

438,2

567,3

Введення в експлуатацію житла загальною площею, тис. кв.м.

81,4

95,2

Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн.дол. США

164,9

113,8

686,7

785,7

Чисельність наявного населення
Сумської міської ради, тис. осіб

271,6

270,6

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

3491,0

3926,0

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

3232,0

3894,0

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

90,0

84,0

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

33,1

31

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств —
юридичних осіб (в тому числі закладів ресторанного
господарства), млн.грн.

3825,9

4360,5

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

2013,3

2438,58

БУДІВНИЦТВО, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Надходження податків і зборів, обов’язкових
платежів, що зараховуються до доходної частини
бюджету міста, млн.грн.
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ

СПОЖИВЧИЙ РИНОК
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EXPLORE THE CITY
MAIN INDICATORS OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT IN 2014-2015
2014
2015

Volume of industrial products
(goods and services), million hryvnas

9612.3

14695.7

INDUSTRY
Volume of construction works, million hryvnas

438.2

567.3

Commissioning of total area housing, thousand sq. meters

81.4

95.2

Volume of foreign direct investments, million US dollars

164.9

113.8

686.7

785.7

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

271.6

270.6

Payroll fund of enterprises, institutions
and organizations, million hryvnas

3491.0

3926.0

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

3232.0

3894.0

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

90.0

84.0

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

33.1

31

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

3825.9

4360.5

Volume of realized services
(non-financial services), million hryvnas

2013.3

2438.58

CONSTUCTION, INVESTMENT ACTIVITY
Tax and fees revenues, obligatory payments
payable to the budget revenues
of the city, million hryvnas
FINANCIAL INDEX

STANDARD OF LIVING INDICATORS

CONSUMER MARKET
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Кількість наявного населення: 270,6 тис. осіб
в т.ч. міське: 267,6 тис. осіб
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Місто Суми розташоване на сході
Сумської області, в лісостеповій
зоні на рівнинному хвилястому
плато останніх південно-західних
відрогів Середньо-Руської височини, що заходить сюди з меж
Курської області Росії. Плато перерізане долиною річки Псел та її
приток. Це одна з найбільш континентальних частин України.
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Площа: 95,38 км2

Густота населення: 2805 осіб/км2

Висота над рівнем моря: 138 м

РОЗТАШУВАННЯ

Водойми: р. Псел, р. Сумка, р. Стрілка,
озеро Чеха, Блакитне озеро,
Косівщинське водосховище

Сумська область

МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ МІСТ УКРАЇНИ (НА 01.01.2016 р.)

м. Суми

УКРАЇНА

Полтава 103 км2
Суми 35,38 км2
Чернігів 78,56 км2

Рейтинг міст
за площею

Рейтинг міст
за густотою
населення

Черкаси 69 км2
Житомир 61 км2

Житомир 4393 осіб/км2

Полтава 294,8 тис.чол.

Черкаси 4139 осіб/км2

Чернігів 293,3 тис.чол.

Чернігів 3753 осіб/км

2

Черкаси 284,2 тис.чол.

Полтава 2848 осіб/км

2

Суми 2805 осіб/км2

Рейтинг міст
за кількістю
населення

Суми 270,6 тис.чол.
Житомир 268 тис.чол.
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GENERAL DESCRIPTION

Number of existing population : 270,6 thous.pers.
including city residents: 267,6 thous.pers.
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Area : 95,38 sq. km

Population density : 2805 sq. km

This altitude above the sea level is : 138 m

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
here from the borders of Kievan
Rus. Plateau cut by the Psel
River valley and its tributaries. Its
one of the most continental part
of Ukraine.
LOCATION

Reservoirs: r. Psel, r. Sumka, r. Strilka,
Lake Cech, Blue Lake,
Kosivschynske reservoir

Sumy region

POSITION IN RANKING OF CITIES UKRAINE (ON 01.01.2016)

Sumy

UKRAINE

Poltava 103 sq. km
Sumy 95.38 sq. km
Chernigiv 78.56 sq. km

Rating
of cities area

Rating cities
of population
density

Cherkasy 69 sq. km
Zhitomir 61 sq. km

Zhitomir 4393 person/ sq. km

Poltava 294.8 thous. person

Cherkasy 4139 person/ sq. km

Chernigiv 293.3 thous. person

Chernigiv 3753 person/ sq. km

Cherkasy 284.2 thous. person

Poltava 2848 person/ sq. km
Sumy 2805 person/ sq. km

Rating cities
of current
population

Sumy 270.6 thous. person
Zhitomir 268 thous. person

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСТА
ТА ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ, тис. осіб
0–2 роки — 8,5
60 і більше — 54,3
3–5 роки — 8,4

20,3%
10,3%

25,2%

6–17 років — 27,6

Середньомісячна
заробітна плата за
2015 рік становить:
3894 грн.

18–34 років — 67,2

чоловіків
120196 — 45%

22,6%
45–59 років — 60,6

15,3%
жінок
146635 — 55%

35–44 років — 41,0

ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВІСТЬ

БУДІВНИЦТВО

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

2
1

1

2

3

ВНУТРІШНЯ
ТОРГІВЛЯ

4

НЕФІНАНСОВІ
ПОСЛУГИ

5

ПРОМИСЛОВІСТЬ
В обласному центрі зосереджено виробництво окремих видів промислової продукції: увесь
загальнообласний обсяг випуску діоксиду вуглецю та сполук кисневих неметалів неорганічних,
кислоти сірчаної, олеуму, суконь трикотажних машинного або ручного в’язання жіночих та дівчачих, майже увесь обсяг помп відцентрованих для перекачування рідин, частин до насосів
для рідин та підйомників рідин, частин до гідравлічного та пневматичного силового обладнання, більше половини усього виробництва розчинів бетонних, готових для використання.
За 2015 рік підприємствами м. Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на
суму 14,7 млрд.грн., з неї 73% — продукція переробної промисловості.
У структурі реалізації найвагомішими є частки продукції підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (26,3%), машинобудування, крім ремоту і монтажу
устаткування (21,1%), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (20,7%), металургійного виробництва, з виробництва готових металевих виробів (13,6%).
Розподіл обсягу реалізованої продукції за основними промисловими групами свідчить, що
43,3% становлять товари проміжного споживання, 26,7% — енергія, 22,7% — інвестиційні товари, 7,3% — споживчі товари короткострокового використання.
БУДІВНИЦТВО
За 2015 рік підприємствами обласного центру виконано будівельних робіт на суму
567,3 млн. грн., що становить 66,0% загальнообласного обсягу будівництва.
Переважну частину робіт виконано на будівництві житлових та нежитлових будівель
(82,0% загального обсягу), решту — на будівництві інженерних споруд.
За характером будівництва обсяги робіт розподілилися таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 70,7% від загального обсягу, капітальний і поточний ремонти — 20,1% та 9,2% відповідно.

LABOR POTENTIAL OF THE CITY
AND MAIN ECONOMIC ACTIVITIES
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AGE STRUCTURE OF POPULATION, thous. persons
0–2 years — 8.5
60 and more — 54.3
3–5 years — 8.4

20.3%
10.3%

6–17 years — 27.6

25.2%

Worker’s average
monthly salary in
2015 is:
3894 UAH

18–34 years — 67.2

male
120196 — 45%

22.6%
45–59 years — 60.6

15.3%
female
146635 — 55%

35–44 years — 41.0

MAIN ECONOMIC ACTIVITIES
INDUSTRY

CONTRUCTION

TRANSPORT &
COMMUNICATION

2
1

1

2

3

DOMESTIC
TRADE

4

NON-FINANCIAL
SERVICES

5

INDUSTRY
Sumy city is focused on production of certain industrial products all total regional volume of
carbon dioxide and nonmetal inorganic oxygen compounds sulfuric acid, oleum, steel and semifinished products, machinery and knitted dresses crocheted women’s and girls’, almost the entire
volume centrifugal pumps for pumping half of the production of parts for hydraulic and pneumatic
power equipment, concrete solutions, ready for use.
In 2015 ventures consummate industrial products (goods, services) in the amount of
14.7 billion UAH., including 73% — products of the processing industry.
In the structure of implementation the most important is the share of production of the enterprises
for to supply the electricity, gas, steam and conditioned air (26.3%), machinery except remote,
installation equipment (21.1%), in manufacture of chemicals and chemical products (20.7%),
metallurgical production, production of finished metal products (13.6%).
Distribution of sales for the main industrial groups indicates that 43.3% were goods of
intermediate consumption, 22.7% of investment goods, energy 26.7% and 7.3% short-term
consumer consumption.
CONSTRUCTION
In 2015 enterprises of Sumy carried out construction work amounting 567.3 mio. hryvnas, this is
66% of the total volume of construction. The overwhelming share of work done on the construction
of residential and non-residential buildings (82% of total volume) and the rest in the construction
of engineering structures.
The nature of the construction scope of work distributed as follows: work on the new
construction, reconstruction and technical re-equipment accounted for 70.7% of total volume,
major and minor repairs — 20.1% and 9.2% respectively.

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСТА
ТА ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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БУДІВНИЦТВО

(продовження)

У 2015 році прийнято в експлуатацію 95,2 тис.кв.м загальної площі житла, що становить
117,0% рівня 2014 року. За 2015 рік прийнято в експлуатацію ряд об’єктів та потужностей, серед
яких: 0,4 км місцевих водопровідних мереж, будівлі торгівельні на 684 кв.м торг. площі, їдальні, кафе, закусочні на 73 посадочних місць, автостоянки для легкових автомобілів на 700 авто
місць тощо. Крім того, введено в дію промислову потужність з виробництва 3,8 тис. тон олії
нерафінованої.
ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК
За 2015 рік підприємствами транспорту перевезено 3099,8 тис.т. вантажів та виконано вантажообіг в обсязі 4056,9 млн.ткм, що становило 98,9% та 95,2% до 2014 року. Обсяги відправлення вантажів залізничним транспортом за 2015 рік становили 2472,5 тис.т., вантажооборот —
3848,9 млн. ткм, що відповідно становило 106,2% та 96,9% до показників 2014 року. Залізничним
транспортом найбільше відправлено зерна і продуктів перемолу — 1922,6 тис. тон хімічних і мінеральних добрив — 252,0 тис. т, лісових вантажів — 96,9 тис.т. Проти 2014 року збільшились
обсяги відправлення зерна і продуктів перемолу — на 13,5%, чорних металів — на 22,2%, нафти
і нафтопродуктів — на 10,1%.
Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами — підприємцями) за 2015 рік перевезено 627,3 тис. т. вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 208,0 млн. ткм, що порівняно з 2014 роком становило 78,0% та 71,2% відповідно.
Послугами пасажирського транспорту у 2015 році скористалися 64591,4 тис. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 1243,1 млн. пас. км, що більше обсягів 2014 року на 13,9% та 7,9% відповідно.
Залізничним транспортом за 2015 рік відправлено 8059,9 тис. пасажирів, що на 0,2% більше ніж за 2014 рік. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 33378,3 тис. пасажирів, з них 8188,6 тис.
(24,5%) — перевезено автотранспортом фізичних осіб-підприємців, що до 2014 року відповідно
становило 99,0% та 88,6%. Перевезення міським електротранспортом (тролейбусами міста) зросли у 1,6 раза порівняно з 2014 роком.
ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Кількість об’єктів роздрібної торгівлі у м. Суми на 01.01.2016 склала 415, у т.ч.: магазинів —
344 (продовольчих — 116, непродовольчих — 228), кіосків — 31, автозаправних станцій — 40.
Торгова площа магазинів — 108613 м2.
На 1 січня 2016 року в м. Суми діяло 13 організованих ринків з продажу споживчих товарів.
На ринках міста налічувалося 5,8 тис. торгових місць.
Торгова площа ринків на 1 січня 2016 року становила 69,1 тис. м2.
НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
Підприємствами м. Суми, для яких надання послуг є основним видом діяльності, за 2015 р.
реалізовано послуг усім категоріям споживачів на суму 2438,58 млн. грн. у тому числі населенню 1324,7 млн. грн. (54,3% загального обсягу).

КІЛЬКІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ
на 31.12.2014

на 31.12.2015

юридичних осіб
11143

11535

фізичних
осіб-підприємців
19835

всього

30978

18699
30234

LABOR POTENTIAL OF THE CITY
AND MAIN ECONOMIC ACTIVITIES
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CONSTRUCTION

(continuation)

In 2015 there are accepted for operation 95.2 thousand sq. m of housing area, which is 117.0%
than in 2014. 2015 there are accepted for operation a number of facilities and capacity: 0.4 km
of local water networks, shopping buildings on 684 sq.m of square, dining-room, cafes, snack
bars with 73 seats, car parking with 700 parking space. Besides, there is put into operation the
production capacity for 3.8 thousand tons of unrefined oil.
TRANSPORT & COMMUNICATION
In 2015 enterprises of transport was transported 3099.8 thousand tons of cargo and
turnover in the amount of 4056.9 million tkm, respectively 98.9% and 95.2% to 2014. Volume
of shipments of goods by rail in 2015 were 2472.5 thousand tons, cargo turnover — 3848,9
million tkm, respectively 106,2% and 96.9% to the indicators of 2014. Rail only shipped
grain and products of milling — 1922.6 thousand. tons, chemical and mineral fertilizers —
252.0 thousand tons, forest freights — 96.9 thousand tons. Dispatch of grain and milling
products increased by 13.5%, ferrous metals — by 22.2%, oil and oil products — by 10.1% in
comparison with 2014.
By ground transportation (including transportation performed by individuals entrepreneurs)
in 2015 was transported 627.3 thousand tons of cargo and cargo turnover in the amount
208.0 million tkm, compared with 2014 was 78.0% and 71.2% respectively.
Passenger transport services in 2015 have used 64591.4 thousand passengers, passenger
turnover amounted 1243.1 million pass. km, which is 13.9% and 7.9%, respectively more than
in 2014.
By rail transport in 2015 sent 8059,9 thousand passengers, 0.2% more than in 2014. Road
transport services (including transportations performed by individuals entrepreneurs) have
used 33378.3 thousand passengers, of them 8188,6 million (24,5%) are transported by road
individual enterprises, which to 2014 were, respectively, 99,0% and 88,6%. City transportation
by urban electric transport (by trolleybuses) increased 1,6 times compared to 2014.
DOMESTIC TRADE
The number of retail trade objects on 01.01.2016 was 415, including: shops — 344 (food — 116,
non-food — 228), kiosks — 31, gas stations — 40. Total shopping store is 108613 sq. m.
At the first of January 2016 in Sumy functioned 13 markets with sales of consumer goods.
At the beginning of 2016 the market city had 5.8 thousand trade places.
Trade area markets amounted to 69.1 thous. square meters.

NON-FINANCIAL SERVICES
The enterprises of Sumy, which provide services is the main activity, in 2015 sold services to all
categories of consumers amounting 2438.58 million hryvnas, including population 1324.7 million
hryvnas (54.3% of total volume).

NUMBER OF REGISTERED TAXPAYERS
on 31.12.2014

on 31.12.2015

legal entities
11143

11535

individualentrepreneurs
19835

total

30978

18699
30234
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ГУМАНІТАРНА СФЕРА
ОСВІТА

Основні показники

Станом на 01.01.2016 р.

Кількість вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, одиниць

5

Чисельність студентів, осіб

23371

Чисельність педагогічних та науково-педагогічних працівників, осіб (усього, у т.ч. штатні)

1897

Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, одиниць

7

Чисельність студентів, осіб

4035

Чисельність педагогічних працівників, осіб (усього/у т.ч. штатні)

455

Кількість професійно-технічних навчальних закладів, одиниць

7

Чисельність учнів, осіб

2900

Чисельність педагогічних працівників, осіб

276

Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів, одиниць

39

Чисельність учнів, осіб

24727

Чисельність вчителів, осіб

1824

Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів), одиниць

3

Чисельність дітей, осіб

887

Кількість персоналу, осіб

356

Кількість шкільних бібліотек/бібліотечний фонд, одиниць

37/921568

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Кількість одиниць

Станом на 01.01.2016 р.

Кількість лікарняних закладів, одиниць/ліжок

17/3842

— міських

5/1370

— обласних

12/2472

Забезпеченість лікарняними ліжками на 10 тис. населення, одиниць

50,8

Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів, одиниць студентів, осіб

8

Чисельність лікарів, осіб

1897

— в міських закладах

817

— в обласних закладах

1080

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення, осіб (по міських закладах)

30,2

Кількість аптек, одиниць

148

КУЛЬТУРА
Кількість одиниць

Станом на 01.01.2016 р.

Театрів

2

Музеїв (включаючи філіали)

3

Філармоній

1

Кінотеатрів

3

Бібліотек

21

Будинків культури (клубних установ)

9

Центрів дозвілля

1

Клубів за інтересами

12

Дитячих музичних шкіл

4

Дитячих художніх шкіл

1

Муніципальних галерей

1
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HUMANITARIAN FIELD
EDUCATION

Index

on 01.01.2016

High educational institusions of III-IV level of accreditation

5

Number of students

23371

Number of teaching staff and scientists (total/which includes regular staff)

1897

High educational institusions of I-II level of accreditation

7

Number of students

4035

Number of teaching staff (total/which includes regular staff)

455

Number of professional-technical educational institutions

7

Number of students

2900

Number of teaching staff

276

Number of daily secondary educational institutions

39

Number of pupils

24727

Number of teaching staff

1824

Number of boarding schools

3

Number of children

887

Number of staff

356

Number of school libraries, libraries fund

37/921568

HEALTH PROTECTION
Index

on 01.01.2016

Number of hospitals, units/beds

17/3842

— city

5/1370

— regional

12/2472

Availability of hospital beds per 10 thousands of population

50.8

Number of medicinal ambulant-polyclinic institusions

8

Number of doctors

1897

— in cities institusions

817

— in regional institusions

1080

Doctor’s availability per 10 thousands of population

30.2

Number of pharmacies

148

CULTURE
Index

on 01.01.2016

Theaters

2

Museums (including branches)

3

Philharmonics

1

Cinemas

3

Libraries

21

House of culture

9

Leisure centers

1

Interest clubs

12

Children musical schools

4

Children art schools

1

Municipal gallery

1
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ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
ВІДСТАНЬ ДО ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ, КМ
Чернігів 310 км

Суми
Київ 366 км

Харків 180 км

Полтава 180 км

ВИДИ ТРАНСПОРТУ МІСТА

Залізничний
транспорт

— 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.

— аеропорт функціонує в режимі
приватних перельотів;
— довжина злітної смуги 2500 м
з асфальтним покриттям.

Авіатранспорт

— 1 автовокзал і 1 приміська автостанція;
— 181 маршрутів міжміського та 256 маршрутів
приміського напрямків;
— 35 маршрутів міста обслуговують маршрутні таксі,
а інші 2 маршрути обслуговують рейсові автобуси;
— тролейбуси міста охоплюють 13 маршрутів. Довжина
маршрутів 286,1 км, контактної мережі — 98,6 км.

Автотранспорт
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TRANSPORT INFRASTRUCTURE
DISTANCE TO THE REGIONAL CENTRES, KM
Chernigiv 310 km

Sumy
Kyiv 366 km

Kharkiv 180 km

Poltava 180 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 is18 wagons per day;
— servicing more than 1929 passengers a day.

Railway
transport

— airport operates in private flights;
— runway’s length is 2500 m, with
asphalt covering.

Air transport

— one bus station, one suburban station;
— 256 routes in suburban areas and 181 long distance
routes;
— 35 local routes servicing minibuses, other 2 servicing
by shuttle buses;
— trolleybuses have 13 routes. Track length 286,1 km,
contact network length — 98,6 km.

Road transport

ЖИТЛОВИЙ ФОНД
ТА ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ
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Середня вартість житла (квартири)

Середня вартість житла (будинки)
з урахуванням вартості земельної
ділянки — 180–824 $/м2
(площа ділянки 10–20 соток )

первинний ринок — 327–407 $/м
вторинний ринок — 380–635 $/м2

2

Середня вартість
земельної ділянки

Вартість покупки
офісного приміщення
Середня вартість покупки
офісного приміщення — 7,6–251 $/м2

Середня вартість земельної
ділянки — 1,7–1003 $/сотку

Середня вартість оренди житла

Вартість оренди офісного приміщення

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

Середня вартість оренди
офісного приміщення — 2,3–6 $/м²

ЕКОНОМІЧНІ ПОТУЖНОСТІ МІСТА

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Вид промислової діяльності

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг) без ПДВ
та акцизу за 2015 рік.
тис. грн

у % до всієї
реалізованої продукції

14695744,5

100

—

—

10729524,3

73

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

569835,9

3,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів

253035,1

1,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
та поліграфічна діяльність

268005,8

1,82

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

3039533

20,7

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції

942316,8

6,4

2003712

13,6

3103910,9

21,1

—

—

Промисловість
Добувна та переробна промисловість:
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Переробна промисловість
у тому числі:

металургійне виробництво, виробництво готових металевих
виробів, крім виробництва машин і устаткування
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування
Забір, очищення та постачання води

HOUSING FUND
AND INDUSTRIAL-PRODUCTION FACILITIES
The average cost of housing (apartments)

17

The average cost of housing (house)

primary market — 327–407 $/sq. m
secondary market — 380–635 $/sq. m

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

The average cost
of land parcel

The cost of buying
office space
Average cost of buying
office space — 7.6–251 $/sq. m

Average cost of land
parcel — 1.7–1003 $/are

The average cost of rental housing
Studio apartments 52–202 $/month
Bedroom apartments 80.6–251 $/month
Three-room apartments 101–323 $/month

The cost of rental office space
Average cost of rental
office space — 2.3–6 $/sq. m

ECONOMIC CAPACITY OF THE CITY

VOLUME OF SALES BY MAIN TYPES OF ACTIVITY

Type of industrial products

Volume of sold industrial products
(goods, services) excluding VAT and
excise tax in 2015
thousand hrn.

in % to all sales

14695744.5

100

—

—

10729524.3

73

manufacture of food, beverages and tobacco products

569835.9

3.8

textile manufacture, clothing, leather, leather goods
and other materials

253035.1

1.7

manufacture of articles wood, paper and printing activity

268005.8

1.82

manufacture of chemicals and chemical products

3039533

20.7

manufacture of rubber and plastic products, other
non-metallic mineral products

942316.8

6.4

2003712

13.6

3103910.9

21.1

—

—

Industry
Mining and processing industry: electricity, gas,
steam and conditioned air
Processing industry
including:

metallurgical production, manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment production
engineering, except repair and installation of machinery & equipment
Diversion, cleaning and water supply
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ЕКОНОМІЧНІ ПОТУЖНОСТІ МІСТА
ПРОВІДНІ ГАЛУЗІ МІСТА
Кількість діючих на території м. Суми промислових підприємств на 01.01.2016 р. — 424
У структурі реалізації промислової продукції переважають такі галузі:
машинобудування;
виробництво харчової продукції;
добувна промисловість;
виробництво хімічних речовин та хімічної продукції.
Їх частка у загальному обсязі реалізованої продукції області становить понад 73%.

ПРОВІДНІ ПІДПРИЄМСТВА МІСТА
ПАТ «Сумихімпром»
виробництво фосфорних мінеральних добрив, коагулянтів, добавок до цементу,
кислот, двоокису титану, пігментів та інших видів хімічної продукції
ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»
виробництво машин та устаткування спеціального призначення
АТ «Сумський завод «НАСОСЕНЕРГОМАШ»
розробка та виробництво насосного устаткування, силових агрегатів і складних
гідравлічних систем для галузей промисловості, енергетики, металургії та ін.
ТОВ «Гуала Кложерс Україна»
виробництво пакувань з легких металів
АТ «Технологія»
виробництво закупорювальних і пакувальних матеріалів
Дочірнє підприємство «Завод обважнених бурильних та ведучих труб»
виробництво обважнених бурильних та ведучих труб для проведення бурильних робіт
ТОВ «Керамейя»
виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
Філія «Сумський молочний завод ДП «Аромат»
переробка молока, виробництво масла, сиру та молочної продукції
ТОВ «Kusum Pharm»
виробництво нестерильних лікарських засобів у твердих дозованих та рідких
нестерильних лікарських формах для перорального застосування
ТОВ «Будівельна виробничо-комерційна компанія «Федорченко»
будівництво житлових багатоповерхових будинків,
виробництво будівельних матералів
ЕКСПОРТ/ ІМПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ЗА 2015 РІК
товари

послуги

208,1

12,7

Імпорт (млн. дол. США)

м. Суми
Експорт (млн. дол. США)

327,5
товари

30,1
послуги

ECONOMIC CAPACITY OF THE CITY
LEADING INDUSTRIES OF THE CITY
The number of operating industrial enterprises in the territory of Sumy on 01.01.2016 — 424
In the structure of industrial production are dominated such sectors as:
engineering;
food production;
mining industry;
manufacture of chemicals and chemical products.
Their share in the total volume of sales of region is more than 73%.

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
Public joint-stock company «Sumy Machine-Building Science and Production Association»
manufacture of machinery and equipment for special purposes
Joint-stock company «Sumy factory «Nasosenergomash»
development and manufacture of pumping equipment, power units and complex hydraulic
systems for industries, energy, metallurgy, etc.
LLC «Guala Closures Ukraine»
production of light metal packaging
Joint-stock company «Technologia»
production of closing and packing materials
Subsidiary enterprise «Plant of drill collars and pipes leading»
manufacture of drill collars and pipes leading for the holding of drill works
LLC «Kerameya»
manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay
Branch «Sumy dairy plant DP «Aromat»
milk processing, production of butter, cheese and dairy products
LLC «Kusum Pharm»
production of non-sterile pharmaceuticals in solid dosage and
liquid non-sterile dosage forms for oral use
LLC «Construction production company «Fedorchenko»
construction of residential flats, construction materials

EXPORTS/IMPORTS OF GOODS AND SERVICES IN 2015
goods

services

208.1

12.7

Import (million US dollars)

Sumy
Export (million US dollars)

327.5
goods

30.1
services
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ЕКОНОМІЧНІ ПОТУЖНОСТІ МІСТА
ОБСЯГ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ З МІСТА В ЕКОНОМІКУ ІНШИХ КРАЇН
— на 1 січня 2015 року, тис.дол. США
— на 1 січня 2016 року, тис.дол. США
Загальний обсяг по області, тис.дол. США

у тому числі по місту:
2474,1

2474,1

100%
у % до загального обсягу

Загальний обсяг по області, тис.дол. США

у тому числі по місту:
1978,1

1978,1

100%
у % до загального обсягу

ОБСЯГ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ МІСТА
— на 1 січня 2015 року, тис.дол. США
— на 1 січня 2016 року, тис.дол. США
Загальний обсяг по області, тис.дол. США

у тому числі по місту:
164894,0

263263,4

62,6%
у % до загального обсягу

Загальний обсяг по області, тис.дол. США

у тому числі по місту:
113759,1

199065,8

57,1%
у % до загального обсягу

у тому числі за видами економічної діяльності:

4,8%

81,8%
7956,6

134924,2
57,1%
61066,3

33,7%

промисловість
38362,4

операції з
нерухомим
майном
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ECONOMIC CAPACITY OF THE CITY
VOLUME OF DIRECT INVESTMENT FROM THE CITY INTO OTHER COUNTRIES ECONOMIES
— on 01.01.2015, thous. US dollars
— on 01.01.2016, thous. US dollars
Total volume in region, thous. US dollars

including in the city:
2474,1

2474,1

100%
in % to total volume

Total volume in region, thous. US dollars

including in the city:
1978.1

1978.1

100%
in % to total volume

ОБСЯГ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ МІСТА
— on 01.01.2015, thous. US dollars
— on 01.01.2016, thous. US dollars
Total volume in region, thous. US dollars

including in the city:
164894.0

263263.4

62.6%
in % to total volume

Total volume in region, thous. US dollars

including in the city:
113759.1

199065.8

57.1%
in % to total volume

including by economic activity:

4.8%

81.8%
7956.6

134924.2
57.1%
61066.3

33.7%

industry
38362.4

real
estate
transactions

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ
ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА
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1

Збори в державні цільові фонди

2

Підсистема оподаткування юридичних осіб

3

Підсистема оподаткування фізичних осіб

податок на майно (податок
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки; транспортний
податок; плата за землю)
єдиний податок;
збір за місця для паркування
транспортних засобів;
туристичний збір.

Основні
підсистеми

Групи
податкових
платежів

Загальнодержавні податки

Місцеві податки і збори

податок на прибуток підприємств — 18%;
податок на доходи фізичних осіб — 15% (з 01.01.2016 — 18%);
податок на додану вартість — 20%;
єдиний соціальний внесок — 22% фонду оплати праці сплачується
роботодавцем;
акцизний податок — 5%;
екологічний податок;
рентна плата;
мито.

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ОКРЕМИХ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ
Назва

Платники збору

Об’єкт
оподаткування

Ставка

Податок
на нерухоме
майно

Фізичні та юридичні особи, в тому Об’єкт житлової та нечислі нерезиденти, які є власни- житлової нерухомості в
ками об’єктів житлової або нежит- тому числі його частка
лової нерухомості розташованих у
місті Суми

0,02%–1,5%
від
мінімальної заробітної плати – об’єти житлової нерухомості. 25 тис. грн/рік –
якщо загальна площа
об’єкта перевищує 300 м2
(для квартири) та/або
500 м2 (для будинку), за
кожен об’єкт. Об’єкти нежитлової
нерухомості — 0,025%–0,8% від
розміру мінімальної заробітної плати.

Плата
за землю

Платниками земельного податку
є власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі. Платниками орендної плати є
орендарі земельних ділянок. Підставою для нарахування орендної
плати за земельну ділянку є договір
оренди такої земельної ділянки

Земельні ділянки, які
перебувають у власності або користуванні та
земельні ділянки надані
в оренду

0,03–12% від нормативної
грошової оцінки

Акцизний
податок

Особи — суб’єкти господарювання
роздрібної торгівлі, які здійснюють
реалізацію підакцизних товарів,
сплачують податок за місцем здійснення реалізації таких товарів

Реалізація суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів

5% від вартості реалізованої продукції
0,042 євро за кожен літр
реалізованого (відпущеного) товару (пального)

ІNVESTMENT CLIMATE
АND TAXATION SYSTEM

Fees in state funds

2

Subsystem of taxation of legal entities

3

Subsystem of taxation of individuals

Tax
payments
groups
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National taxes
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property tax (real estate tax; vehicle
tax; land fee);
single tax;
fee for parking vehicles;
tourist tax.

Local taxes and fees

tax on profit of enterprises — 18%;
tax on personal income — 15% (from 01.01.2016 — 18%);
value added tax — 20%;
unified social contribution — 22% of the wage fund and is paid
by the employer;
excise tax — 5%;
environmental tax;
rental fee;
duty.

ADMINISTRATION FEATURES OF SEPARATE TAXES, FEES, PAYMENTS
Name

Payer of collection

Object of
taxation

Rate

Real estate tax

Physical and legal persons, including The object of residential
non-residents who are owners and non-residential
of residential and non-residential property including his part.
property, which is located in Sumy.

0.02%–1.5% of the minimum
wage – objects of residential
property. 25 thous. hrn/year
– if total area exceeds 300 m2
(apartments) and/or 500 m2
(for home) for each object.
Objects of non – residential
property 0.025%–0,8% of
the minimum wage

Land tax

Payers of land tax are owners of land Land plots that are owned,
plots and land users. Payers of rent used and land transferred
are renting the land. Base for the to rent.
calculation of rent for the land is the
contract rent of such land.

0.03%–12% of the
normative monetary
appraisal.

Excise tax

Persons — business entities retailers Implementation of retail
that produce the implementation entities of excisable goods
excisable goods, pay the tax at the
place of sale of such goods.

5% of the value sales.
0.042 Euro for each sold
(realeased) liter of product
(fuel)

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ
ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА
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Об’єкт
оподаткування

Назва

Платники збору

Ставка

Єдиний податок

1 група: фізичні особи-підприємці,
які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно
роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або
провадять господарську діяльність
з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує
300 000 гривень

Дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій
формі;
матеріальній або нематеріальній формі,
визначеній пунктом 292.3
Податкового кодексу
України

Розмір звичайної ставки
5–9% від мінімальної заробітної плати

2 група: фізичні особи-підприємці,
які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому
числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів,
діяльність у сфері ресторанного
господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не
використовують працю найманих
осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10
осіб і обсяг доходу не перевищує
1 500 000 гривень

Дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій
формі;
матеріальній або нематеріальній формі,
визначеній пунктом 292.3
Податкового кодексу
України

Розмір звичайної ставки
10–18% від мінімальної
заробітної плати

3 група: фізичні особи-підприємці,
які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні
особи — суб’єкти господарювання
будь-якої
організаційно-правової
форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень

Дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій
формі;
матеріальній або нематеріальній формі,
визначеній пунктом 292.3
Податкового кодексу
України

Розмір звичайної ставки:
3% — у разі сплати ПДВ;
5% — у разі включення
ПДВ до складу єдиного податку. 5% — у разі
здійснення діяльності з
виробництва, постачання, продажу ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних металів, каміння
(для фізичних осіб–підприємців)
Розмір підвищеної ставки:
(перевищення обсягу доходу) фізичні особи підприємці — 15%; юридичні
особи — суб’єкти господарювання: 6% — у разі
сплати ПДВ; 10% — у разі
включення ПДВ до складу
єдиного податку

4 група: сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка
сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або
перевищує 75 відсотків

Площа с/г угідь (ріллі,
сіножатей, пасовищ і
багаторічних насаджень)
та/або земель водного
фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у
власності с/г товаровиробника або надана йому
у користування, у тому
числі на умовах оренди

0,16–5,4% розмір ставок
податку з 1 га сільськогосподарських угідь та/або
земель водного фонду
залежить від категорії
(типу) земель, їх розташування

Розмір підвищеної ставки
(перевищення обсягу доходу) 15%

Розмір підвищеної ставки
(перевищення обсягу доходу) 15%

ІNVESTMENT CLIMATE
АND TAXATION SYSTEM
Name
Unified tax

Payer of collection

Object of
taxation
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Rate

Group 1: individuals-entrepreneurs
who do not employ salaried persons
who are exclusively engaged in the
retail sale of goods with trading places
in the markets and/or engaged in
business activities on the provision of
household services to the population
and amount of income during the
calendar year does not exceed
300 000 hryvnas

Income received during the
tax (reporting) period in the
form of money (cash and/
or noncash); tangible or
intangible form, as defined
by paragraph 292.3 of the
Tax code of Ukraine

The size of the regular rate
5–9% from minimum wage

Group 2: individuals-entrepreneurs
who carry out economic activity
on provision of services including
domestic, single tax payers and/or
population, production and/or sale
of goods, activity in the sphere of
restaurant business, provided that
during the calendar year correspond
to the aggregate of such criteria: do
not use the labor of hired persons or
number of persons consisting with
them in labour relations, at the same
time does not exceed 10 persons and
annual income does not exceed
1 500 000 hryvnas

Income received during the
tax (reporting) period in the
form of money (cash and/
or noncash); tangible or
intangible form, as defined
by paragraph 292.3 of the
Tax code of Ukraine

The size of the regular rate
10–18% from minimum
wage

Group 3: individuals-entrepreneurs
who do not employ hired persons or
number of persons consisting with
them in labour relations, is not limited
and legal persons — business entities
of any organizational-legal form, in
which calendar year annual income
does not exceed 20 000 000 hryvnas

Any income, including
the income of the
representative offices,
branches, divisions such
entity received during the
tax (reporting) period in the
form of money (cash and/or
noncash);
tangible or intangible form,
as defined in paragraph
292.3 of the Tax code of
Ukraine

Size of the regular rate 3% —
in case of VAT payment;
5% — in case of inclusion
of VAT in the single tax.
5% in case of carrying out
activities for the production,
supply, sales (sales) jewelry
and
household
items
made of precious metals,
precious stones, precious
stones (for natural personsentrepreneurs)
The increased size of the
bet (the excess of total
income) physical person
entrepreneurs — 15%;
legal persons — business
entities: 6% — in case of
VAT payment; 10% — in
case of inclusion of VAT in
the single tax

Group 4: agricultural commodity
producers, whose share of agricultural
production for the previous tax
(reporting) year equals or exceeds
75 percent

The area of agricultural
land (arable land, hayfields,
pastures and perennial
plantings) and/or of water
Fund lands (inland waters,
lakes, ponds, reservoirs)
owned by agricultural
producers or granted to
him for use, including
under lease

0.16–5.4% the amount of
tax payable from 1 ha of
agricultural land and/or
water Fund land depends
on the category (type) of
lands, its location

The increased size of the
bet (the excess of total
income) 15%

The increased size of the
bet (the excess of total
income) 15%
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ЗАЛУЧЕНІ ІНВЕСТИЦІЇ
УСПІШНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ІСТОРІЇ
Обсяг інвестицій
15 млн.дол. США

ТОВ «Керамейя»
«Horizon Capital» США

ТОВ «Керамейя» створено в 2007 році менеджментом компанії за участю фонду прямих інвестицій Horizon Capital. Виробнича база розташована в м. Суми. «Керамейя» спеціалізується на виробництві керамічних будівельних матеріалів.
У 2011 році ТОВ «Керамейя» вдалося отримати кредит на збільшення виробничих потужностей від ЄБРР. Виробнича потужність ліній становить 100 млн. шт. ум. цегли на рік. Вся продукція ТОВ «Керамейя» сертифікована і відповідає європейським стандартам якості (УкрСЕПРО,
ISO 9001:2009, СЄ). Експорт відбувається в 9 країн.
Обсяг інвестицій

Акціонерне товариство

ТЕХНОЛОГІЯ

АТ «Технологія»

4 млн.дол. США

У 2009 році був побудований завод АТ «Технологія», до складу якого входять як адміністративні будівлі, так виробничі і складські приміщення. Площа приміщень «під дахом», на сьогоднішній
день, становить 12000 м2.
АТ «Технологія» є підприємством, що спеціалізується на виробництві укупорювальних і пакувальних
матеріалів. Експорт продукції підприємства здійснюється в 33 країни світу і охоплює чотири континенти.
Обсяг інвестицій
5 млн.дол. США

ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС
УКРАЇНА»

Guala Closures Group, один з найбільших у світі виробників укупорювальних засобів (ковпачків). Будівництво заводу в Україні було розпочато у другій половині 2010 року і завершилося восени 2011 року. Інвестиції в будівництво цехів ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА» склали понад
40 млн. грн., а його загальна площа — 7000 м2.
ТОВ «ГУАЛАПАК
УКРАЇНА»

Обсяг інвестицій
2,2 млн.дол. США

ТОВ «Гуалапак Україна» створена у лютому 2014 року АТ «Технологія» спільно з італійською
компанією Guala Pack. З відкриттям нового цеху з’явилось понад 50 робочих місць. Українсько-італійське підприємство «Гуалапак Україна» спеціалізується на виготовленні пакувальної продукції
за замовленням найбільших виробників дитячого харчування в Україні та країнах СНД.
Обсяг інвестицій
20 млн.дол. США

ТОВ «Кусум Фарм»
Kusum Pharm

Будівництво заводу «Кусум Фарм» розпочалося у 2005 році після придбання об’єкту незавершеного будівництва у місті Суми. У серпні 2009 року завод було введено в експлуатацію. Загальна
площа заводу — 5,4 га, з яких виробничий корпус займає 2250 м2, склад — 2740 м2, адміністративний корпус та відділи контролю за забезпеченням якості – 1400 кв2. Фармацевтична компанія
«Кусум Фарм» спеціалізується на розробці та виробництві лікарських засобів, призначених для
лікування пацієнтів із серцево-судинними, гастроентерологічними та ендокринними (зокрема, цукровий діабет) захворюваннями. Як відомо, ці захворювання є найбільш поширеними в Україні.
АТ «Сумський завод
«Насосенергомаш»

Обсяг інвестицій
8 млн.дол. США

У червні 2013 року на АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» була встановлена технологічна
лінія з виробництва відливальних форм та індукційні печі з річною потужністю 4 тис.т ливарної продукції, також створено 40 нових робочих місць.

ATTRACTED INVESTMENTS
SUCCESSFUL INVESTMENT STORIES
Volume of investment
15 mio. US dollars

LLC «Kerameya»
«Horizon Capital» USA

LLC «Kerameya» established in 2007 by the American investment venture fund Horizon Capital.
Production base Kerameya is located in Sumy. Specializing manufacturer of high quality ceramics
construction materials.
Power production line of clinker brick — 30 million units per year. LLC «Kerameya» certified in UkrSEPRO,
ISO 9001:2009 and European certification system production. August 11, 2011 LLC «Kerameya» first in CIS
opened production line of road paving «BrukKeram» 10 million units per year.

Joint-stock company

TECHNOLOGIA

Joint-stock company
«Technologia»

Volume of investment
4 mio. US dollars

In 2009 the plant Joint-stock company «Technologia» was built consisting of both office buildings and
manufacturing, storage rooms. Floor area «under roof» for today is 12000 sq.m.
Joint-stock company «Technologia» is an enterprise specializing in the production of packaging
materials. Export of enterprise is carried out in 33 countries and covers four continents.

Volume of investment
5 mio. US dollars

LLC «Guala Closures
Ukraine»

Guala Closures Group is one of the world’s largest manufacturers of closures (caps). Construction
was started in the second half of 2010 and it was completed in autumn 2011. Investments in construction
of shops LLC «Guala Closures Ukraine» amounted to more than 40 mio. hryvnas and its total area is
7000 sq. m.
LLC «GualaPack
Ukraine»

Volume of investment
2.2 mio. US dollars

Company «GualaPack Ukraine» established in February, 2014 by joint-stock company «Technologia»
together with the Italian company GualPack. With the opening of a new plant were created more than 50
jobs. Ukrainian-Italian venture «GualaPack Ukraine» specializes in packaging products manufacture by
order of the largest food producers in Ukraine and CIS countries.
Volume of investment
20 mio. US dollars

LLC «Kusum Pharm»
Kusum Pharm

Construction of the plant «Kusum Pharm» began in 2005 after acquisition of construction in progress
in the city of Sumy. In August 2009, the plant was put into operation. Total factory area of 5,4 hectares, of
which production building occupies 2250 sq. m, warehouse — 2 740 sq. m., administrative building and
the departments control and quality assurance — 1400 sq. m. Pharmaceutical company «Kusum Pharm»
specializes in the design and manufacture of medicines for the treatment of patients with cardiovascular,
gastroenterological and endocrine (particularly diabetes) diseases. As you know, these diseases are the
most common in Ukraine.
Joint-stock company
«Nasosenergomash»

Volume of investment
8 mio. US dollars

In June 2013 JSC «Sumy plant «Nasosenergomash» was set technological production line of molds
and induction furnaces with an annual capacity of 4 thousand tons of casting, also created 40 new jobs.
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ЗАЛУЧЕНІ ІНВЕСТИЦІЇ
ОБСЯГ ІНВЕСТОВАНИХ КОШТІВ ДО МІСТА ЗА КРАЇНАМИ-ІНВЕСТОРАМИ
в тому числі:

тис.дол США, на 31.12.2015 р.

Кіпр 87178,6

Нідерланди 2704,8
Віргінські острови 3609,2

75,7%

США 1683,8

2,4%

1,5%
м. Суми

3,1%

1,4%

0,5%

1,0%

Російська Федерація 1625,2

Індія 3,3

Німеччина 61,3

Туреччина 57,2

Латвія 25,6

Усього по місту — 113759,1 тис.дол. США

Італія 1137,3

Велика Британія 577,5

Польща 157,8
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ATTRACTED INVESTMENTS
VOLUME OF FUNDS INVESTED IN THE CITY BY INVESTORS
including:

thous. US dollars, on 31.12.2015

Cyprus 87178.6

Netherlands 2704.8
Virgin Islands 3609.2

75.7%

USA 1683.8

2.4%

1.5%
Sumy

3.1%

1.4%

0.5%

1.0%

Russia 1625.2

India 3.3

Germany 61.3

Turkey 57.2

Latvia 25.6

Total volume — 113759.1 thous. US dollars

Italy 1137.3

Great Britain 577.5

Poland 157.8

30

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ВІЛЬНІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Орієнтовна площа — 7,5 га

Розташування: вул. Прикордонна, м. Суми

Орієнтовна вартість
квадратного метру: 476,8 грн.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
Назва інвестиційного проекту
Будівництво міні-ТЕЦ на твердих побутових відходах в місті Суми

Сутність та мета інвестиційного проекту
Виробництво теплової та електричної енергії з поновлювальних видів палива, а саме твердих побутових
відходів, зменшення накопичення ТПВ, можливість використання в якості палива досушеного мулу міських
очисних споруд.

Характеристика проекту
Будівництво міні-ТЕЦ надасть можливість скоротити споживання 70593,7 МВт*год/рік (7490 тис.м³)
природного газу, 10887 МВт*год/рік електричної енергії, зменшити викиди парникових газів у кількості 26230 т
CO2 в рік.

Вид діяльності, що інвестується: будівництво

Орієнтовні обсяги виробництва
та характеристика ринків збуту
Потужність міні-ТЕЦ дозволяє виробити 52 тисячі Гкал в рік

Фінансові показники проекту: вартість проекту: 334,0 млн. грн.
Термін реалізації проекту: 2,5 роки, простий термін окупності — 4,4 роки,
дисконтований термін окупності — 6,1 роки.

Техніко-економічна характеристика промислового
майданчика під створення виробництва
Пропонується розміщення об’єкту на території очисних споруд КП «Міськводоканал» Сумської міської ради

Організаційна форма співробітництва: державно-приватне партнерство
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INVESTMENT PROPOSALS
AVAILABLE LAND
Approximate area — 7.5 ha

Location: Prykordonna street, Sumy

Estimated cost
per square meter: 476.8 hrn.

INVESTMENT PROJECTS
Name of investment project
Construction of mini-CHP (co-generation plant) which works on a solid wastes in Sumy

Project aim
The production of heat and electrical energy from renewable fuels, namely solid waste, reducing the accumulation
of solid waste, possibility of using as fuel dried sludge municipal wastewater treatment structures.

Project description
Construction of mini-CHP will reduce the consumption 70593.7 MW*h/year (7490 thousand m 3) of natural gas,
10887 MW*h/year of electric energy and reduce greenhouse gas emissions in the amount of 26230 t of CO 2 per
year.

The activity to invest: construction

Estimated production and characteristics
of market channels
The capacity of mini-CHP allows to produce 52 thousand Gcal per year.

The financial indexes of the project: 334.0 million UAH
Project fulllment period 2.5 years, simple payback period — 4.4 years,
discounted period payback of 6.1 years

Technical and economic characteristics of the industrial
site for the creation of production
Accommodation facilities on the territory of sewage treatment plants municipal enterprise «Miskvodokanal» of Sumy city
Council.

Organizational form of cooperation: public-private partnership
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
вул. Харківська, п/в 12, м. Суми 40003
тел.: +38 (0542) 683-822, факс: 683-005
Реквізити підприємства, e-mail: priyomnaya@sumykhimprom.org.ua
контактні дані: www.sumykhimprom.com.ua

ПАТ «Сумихімпром»

Форма власності: державна
Назва інвестиційного проекту: будівництво нового сірчанокислотного виробництва (СКЦ-7) потужністю 750 тис.т/рік
100% H2SO4

Сутність та мета інвестиційного проекту
Діюче виробництво сірчаної кислоти на ПАТ «СУМИХІМПРОМ» уведено в експлуатацію в 70-ті роки минулого сторіччя, технологія й устаткування фізично й морально застаріли, не відповідають нинішнім вимогам як
за технологією, так і по екології й енергоефективності. Альтернативою є будівництво нового сірчанокислотного 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
Завдання проекту:
— Збільшення виробництва сірчаної кислоти
— Виробництво енергії з використанням передових технічних рішень
— Зниження собівартості виробництва готової продукції.

Характеристика проекту
При реалізації проекту планується використати основні технічні рішення, розроблені компанією Begg
Cousland&Co Ltd у рамках розширеного базового інжинірингу «Нова установка виробництва сірчаної кислоти, подвійної абсорбції та подвійного контактування на основі спалювання сірки». Будівництво нового виробництва сірчаної кислоти обумовлено необхідністю заміни фізично і морально застарілого обладнання
діючого виробництва. У зв’язку з постійним збільшенням вартості енергоносіїв, значної актуальності набуває використання екологічних енергозберігаючих технологій, що дозволяють максимально утилізувати
тепло, яке виділяється в процесі виробництва, з отриманням енергетичної пари. Пара буде перероблятися
на електроенергію, яка використовуватиметься на потреби підприємства.

Вид діяльності, що інвестується: будівництво нового виробництва

Орієнтовні обсяги виробництва
та характеристика ринків збуту
Запланований обсяг виробництва 750 тис.т/рік 100% H2SO4. Основний ринок збуту — власні потреби підприємства у сірчаній кислоті; незначна частина кислоти може відвантажуватись стороннім споживачам кислота технічна та реактивної кваліфікації, а також олеум.

Фінансові показники проекту: вартість реалізації проекту становить
125 млн. дол. США.
Термін реалізації проекту: 5 років

Техніко-економічна характеристика промислового майданчика під створення виробництва
Будівництво нового сірчанокислотного виробництва планується на базі існуючої технічної,
технологічної та енергетичної інфраструктури
ПАТ «СУМИХІМПРОМ». Підприємство є провідним вітчизняним виробником складних мінеральних добрив (потужність виробництва до
670 тис.т/рік) та двоокису титану (потужність виробництва до 45 тис.т/рік). За 2015 рік об’єм виробництва товарної продукції становить 2,4 млрд. грн., у
т.ч. 59% реалізації продукції — на внутрішній ринок. У 2015 році реалізовано 219 тис.т мінеральних добрив з різним вмістом основних поживних
речовин та 31,5 тис.т двоокису титану.

Організаційна форма співробітництва:
розглядаються будь-які організаційні форми співробітництва у рамках діючого законодавства України.

INVESTMENT PROPOSALS
Kharkovskaya Street, 12, Sumy 40003
phone +38 (0542) 683-822, fax 683-005
email: priyomnaya@sumykhimprom.org.ua
Contact details: www.sumykhimprom.com.ua

PJSC «Sumykhimprom»

Ownership form: state property
The name of the investment project: construction of a new sulfuric acid production
(SKTS-7) with a capacity of 750 thous.tons/year
100% H2SO4

Project aim
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
energy-saving technology for providing production of titanium dioxide and complex fertilizers with feedstock.
Aim: Production of sulfuric acid with the use of energy efficient technologies.
Project objectives:
— increasing production of sulfuric acid;
— energy production with the use of high technical solutions;
— prime cost saving production of final products.

Project description
During the project implementation it is planned to use the main technical solutions developed by Begg
Cousland&Co Ltd in the framework of extended basic engineering «New install of sulfuric acid production,
double absorption and double contact on the basis of burning sulfur». The construction of a new sulfuric
acid production due to the need of to replace worn out and obsolete equipment of the existing production.
Due to the constant increase in costs of energy, significant relevance is the use of environmentally friendly
energy-saving technologies, allowing to dispose of the heat which is released during the production process
to obtain the energy of the pair. The pair will be processed into electricity, which is used to the needs of
the enterprise

The activity to invest: construction

Estimated production and characteristics
of market channels
The planned volume of production is 750 thousand tons/year of 100% H2SO 4. The main market — is needs of
the enterprise in sulphuric acid; a small part of acid can be transferred to other consumers as acid of technical and
reactive qualification and as oleum.

The financial indexes of the project: cost of the project is
125 million US dollars
Project fulfillment period: 5 years

Technical and economic characteristics of the industrial site for
the creation of production
The construction of a new sulfuric acid
production is planned on the base of the existing
technical, technological and energy infrastructure
of PJSC «Sumykhimprom». The company is a
leading domestic manufacturer of compound miniral
fertilizers (production capacity up to 670 thousand
tons/year) and titanium dioxide (production capacity
is up to 45 tons/year). During 2015 the volume
of marketable production is 2.4 billion hryvnas,
including 59% of sales on the domestic market. In
2015 219 thousand tons of mineral fertilizers with
different content of basic nutrients and 31.5 thousand
tons of titanium dioxide were sold.

Organizational form of cooperation:
any organizational forms of cooperation in the
framework of current legislation of Ukraine are
regarded.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ТОВ «Горобина»

вул. Петропавлівська, 121, м. Суми 40021
Реквізити підприємства, тел.: +38 (0542) 222-443, 770-131
контактні дані: www.gorobina.sumy.ua

Форма власності: приватна
Назва інвестиційного проекту: розширення виробництва
алкогольної продукції

Сутність та мета інвестиційного проекту
Модернізація наявних потужностей та монтаж нового обладнання з метою покращання якості продукції,
зниження витрат на виробництво, розширення номенклатури та нарощування обсягів виробництва.

Характеристика проекту
Придбання, монтаж та налагодження роботи технологічного обладнання: лінія розливу, устаткування для
пакування готової продукції.

Вид діяльності, що інвестується: виготовлення лікеро — горілчаних виробів.

Орієнтовні обсяги виробництва
та характеристика ринків збуту
40–50 тис.дал лікеро-горілчаних виробів на місяць, Україна (національні мережі), експорт (США, Німеччина, Ізраїль, Китай, Литва, Арменія, Казахстан та інш.)

Фінансові показники проекту: вартість проекту — орієнтовно
2150,00 тис.грн.
Термін реалізації проекту: 2 роки

Техніко-економічна характеристика
промислового майданчика під створення
виробництва
Виробничі промислові потужності діючих цехів розливу ТОВ «Горобина».

Організаційна форма співробітництва: пайова участь або інвестиційний договір.

INVESTMENT PROPOSALS
LLC «Horobyna»

Petropavlivska Street, 121, Sumy 40021
phone +38 (0542) 222-443, 770-131
Contact details: www.gorobina.sumy.ua

Ownership form: private
The name of the investment project: output expansion of alcoholic products

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

Project description
Acquisition, installation and adjustment of technological equipment: bottling line, equipment for packaging finished
products.

The activity to invest: alcohol production

Estimated production and characteristics
of market channels
40-50 thous. dals of alcohol production per month, Ukraine (national networks), export (USA, Germany, Israel,
China, Lithuania, Armenia, Kazakhstan other countries).

The financial indexes of the project: cost — approximately
2150.00 thous. hryvnas
Project fulfillment period: 2 years

Technical and economic characteristics
of the industrial site for the creation of
production
Industrial production capacity of existing bottling plants of LLC «Horobyna»

Organizational form of cooperation: equity participation or investment agreement.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
КП «Міськводоканал»
Сумської міської ради

Білопільський шлях, 9, м. Суми 40009
Реквізити підприємства, тел.: +38 (0542) 700-181,
контактні дані: e-mail: vodokanal@in.sumy.ua

Форма власності: комунальна
Назва інвестиційного проекту: реконструкція очисних споруд каналізації
м. Суми

Сутність та мета інвестиційного проекту
Реконструкція очисних споруд дасть можливість довести до діючих норм якість стічних вод, які скидаються у р. Псел. Реалізація проекту дозволить: запобігти аварійним ситуаціям на очисних спорудах і значно підвищити якість очищення стічних вод; зекономити електроенергію.

Характеристика проекту
До реконструкції слід включити наступні заходи:
1) додаткова передочистка стічних вод;
2) установка «усереднювачів-регуляторів»;
3) заміна решіток;
4) заміна обладнання пісколовок;
5) заміна повітродувок і аераційних систем;
6) заміна обладнання первинних і вторинних відстійників;
7) заміна насосного обладнання на мулонасосних станціях №1, 2 та дренажних насосних станціях;
8) заміна шиберних затворів на всій площадці очисних споруд;
9) заміна обладнання цеху механічного зневоднення осаду;
10) реконструкція мулових і піскових площадок.

Вид діяльності, що інвестується: очистка стічних вод

Орієнтовні обсяги виробництва
та характеристика ринків збуту
Загальна проектна потужність очисних споруд становить 135 тис. м3/добу. Фактична потужність очисних
споруд становить 45 тис. м3/добу. Частка охоплення послугами каналізації населення м. Суми — 86,5%.

Фінансові показники проекту: вартість реалізації проекту
складає 305 млн. грн.

Техніко-економічна характеристика промислового майданчика під створення виробництва
Метод очищення стічних вод і склад очисних споруд м. Суми визначений з умов забезпечення в процесі очищення таких показників
стічних вод, які повністю виключають забруднення водоприймача — р. Псел.
Технологічний процес очищення стічних
вод складається з наступних операцій: механічне очищення стічних вод, біологічне очищення, відокремлення активного мулу та його
ущільнення, знезаражування очищеної води.

Організаційна форма співробітництва:
розглядаються будь-які організаційні
форми співробітництва у рамках діючого
законодавства України.

INVESTMENT PROPOSALS
PJSC «Sumykhimprom»
Bilopilskiy Shlyah, 9, Sumy 40009
phone +38 (0542) 700-181,
Contact details: e-mail: vodokanal@in.sumy.ua
Ownership form: municipal
The name of the investment project: reconstruction of sewage treatment facilities
in Sumy

Project aim
Reconstruction of treatment facilities will allow to bring up the current quality standards of wastewater discharged
to the river Psel. The project will allow: to prevent accidents at the treatment facilities and significantly increase quality
of waste water; save electricity

Project description
The reconstruction should include the following activities:
1) additional pre-treatment of wastewater;
2) the setting of controllers;
3) replacement of the gratings;
4) replacement of the sand trap;
5) replacement of blowers and aeration systems;
6) replacement of primary and secondary clarifiers;
7) replacement of pumping equipment on pumping stations of silt No.1, 2 and drainage pumping stations;
8) the replacement of gate valves in all of the treatment facilities;
9) replacement of workshop equipment mechanic dewatering;
10) the reconstruction of silts and sand sites.

The activity to invest: wastewater treatment

Estimated production and characteristics
of market channels
The total capacity of the treatment plant is 135 thousand m3/day. The actual capacity of the treatment plant is
45 m3/day. The percentage of people who use service of sewerage in Sumy — 86.46%.

The financial indexes of the project: the estimated cost of the project
305 million US dollars

Technical and economic characteristics of the industrial site for
the creation of production
Wastewater
treatment
method
and
composition of treatment works in amount
determined from the conditions ensure of
cleaning process of such indicators of sewage,
to completely eliminate contamination of the
receiving water — the river Psel.
The technological process of wastewater
treatment consists of the following operations:
mechanical wastewater treatment, biological
treatment, activated sludge separation and
compaction, disinfection of the treated water

Organizational form of cooperation:
any organizational forms of cooperation
in the framework of current legislation of
Ukraine are regarded.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
КП СМР «Електроавтотранс»
1967

Реквізити підприємства,
контактні дані:
Форма власності: комунальна
Назва інвестиційного проекту: реконструкція контактної мережі тролейбуса
із заміною контактних проводів та спецчастин по місту

Сутність та мета інвестиційного проекту
— оперативне маневрування та зменшення виникнення простоїв тролейбусів з вини несправності контактної мережі, що надасть можливість перевезення більшої кількості пасажирів та збільшення доходів
від перевезень;
— безпечна експлуатація контактної мережі та зменшення аварійних ситуацій, як для інших траспортних засобів, так і для пішоходів.

Характеристика проекту
Реконструкція контактної мережі тролейбуса із заміною контактних проводів та спецчастин по місту.

Вид діяльності, що інвестується: пасажирський наземний транспорт
міського та приміського сполучення.
Фінансові показники проекту: орієнтовна вартість матеріалів становить
8,96 млн. грн. Рентабельність 12%.
Термін реалізації проекту: 2 роки.

Техніко-економічна характеристика
промислового майданчика під створення
виробництва
— наявність місць для зберігання тролейбусів;
— наявність техніки та спеціалістів для обслуговування контактної мережі тролейбуса.

Організаційна форма співробітництва: розглядаються будь-які організаційні форми
співробітництва у рамках діючого
законодавства України

INVESTMENT PROPOSALS
Municipal enterprise
«Elektroavtotrans»

1967

Contact details:
Ownership form: municipal
The name of the investment project: reconstruction of contact trolley network with
replacing cotact wire

Project aim
— operational maneuvering and reducing downtime of trolleys because of the fault of a contact network that will
provide the ability of transporting passengers and increase of revenues from transportation;
— safe operation of the contact system and reduce emergency situations for other vehicles and pedestrians.

Project description
Reconstruction of the contact network of trolleybus with replacement of a contact wires and special units around
the city.

The activity to invest: passenger land in urban and suburban transport
The financial indexes of the project: cost — 8.96 mio. hryvnas,
profitability: 12%
Project fulfillment period: 2 years

Technical and economic characteristics
of the industrial site for the creation of
production
— availability storage trolley;
— the availability of equipment and specialists for the maintenance of a contact network.

Organizational form of cooperation: any organizational forms of cooperation in the
framework of current legislation of Ukraine
are regarded.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
КП СМР «Електроавтотранс»
1967

Реквізити підприємства,
контактні дані:
Форма власності: комунальна
Назва інвестиційного проекту: будівництво розворотних кілець на контактній мережі тролейбуса по місту: пр. М. Лушпи перехрестям з вул. Д. Корот ченко;
вул. Кооперативна, Набережна р. Стрілки;
пр. Курський до перехрестя з вул. Ковпака

Сутність та мета інвестиційного проекту
— оперативне маневрування в пікові години при різних непередбачених та аварійних випадках;
— швидкий заїзд тролейбусів при необхідності в депо на щоденні огляди та ремонти.

Характеристика проекту
Будівництво контактної мережі тролейбуса.

Вид діяльності, що інвестується: пасажирський наземний транспорт
міського та приміського сполучення.

Орієнтовні обсяги виробництва
та характеристика ринків збуту
Додатковий дохід від перевезення платних і пільгових пасажирів складе 1000,3 тис.грн. на рік у м.Суми.

Фінансові показники проекту: орієнтовна вартість реалізації проекту
становить 5,65 млн. грн., у т.ч.: пр. М. Лушпи перехрестям з вул. Д. Коротченко —
2,5 млн. грн.; вул. Кооперативна, Набережна
р. Стрілки — 1,65 млн.грн.; пр. Курський до
перехрестя з вул. Ковпака — 1,5 млн.грн.
Термін окупності проекту — 5–6 років.
Термін реалізації проекту: 2 роки.

Техніко-економічна характеристика
промислового майданчика під створення
виробництва

Організаційна форма співробітництва:
розглядаються будь-які організаційні форми
співробітництва у рамках діючого
законодавства України.

— наявність місць для зберігання тролейбусів;
— наявність техніки та спеціалістів для обслуговування контактної мережі тролейбуса

INVESTMENT PROPOSALS
Municipal enterprise
«Elektroavtotrans»

1967

Contact details:
Ownership form: municipal
The name of the investment project: The construction of topping rings on the contact
network in city: M. Lushpa Avenue intersection
with street D. Korotchenko; street Cooperativna,
Naberegna r. Strilka; Kurskiy Avenue to the
intersection with the street Kovpaka.

Project aim
— dynamic maneuvering during peak hours at various unexpected and emergency cases;
— quick trolley depot check if necessary.

Project description
Construction of the contact network.

The activity to invest: passenger land in urban and suburban transport

Estimated production and characteristics
of market channels
Additional revenue from carriage paid and preferential passengers will be 1000.3 thous. hryvnas a year in Sumy.

The financial indexes of the project: cost — approximately 5.65 mio. hryvnas, profitability: the construction of topping rings on
the contact network in city: M. Lushpa Avenue intersection with street D. Korotchenko —
2,5 mio. hryvnas; street Cooperativna, Naberegna r. Strilka — 1,65 mio. hryvnas; Kurskiy Avenue
to the intersection with the street Kovpaka —
1,5 mio. hryvnas. Payback period — 5–6 years.
Project fulfillment period: 2 years.

Technical and economic characteristics
of the industrial site for the creation of
production

Organizational form of cooperation:
any organizational forms of cooperation in the
framework of current legislation of Ukraine
are regarded.

— availability storage trolley;
— the availability of equipment and specialists for the maintenance of a contact network.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
КП СМР «Електроавтотранс»
1967

Реквізити підприємства,
контактні дані:
Форма власності: комунальна
Назва інвестиційного проекту: заміна масляних вимикачів вакуумними
на 8-ми тягових підстанціях підприємства

Сутність та мета інвестиційного проекту
— зменшення споживання електричної енергії;
— збільшення надійності роботи електрообладнання тягових підстанцій і енергозабезпечення контактної
мережі тролейбуса;
— збільшення можливості багаторазового вимикання та вмикання незадіяних у роботі агрегатів без проведення профілактичного обслуговування вакуумних вимикачів.

Характеристика проекту
Капітальний ремонт комірок тягових підстанцій (придбання 32 комплектів вакуумних вимикачів).

Вид діяльності, що інвестується: пасажирський наземний транспорт
міського та приміського сполучення

Орієнтовні обсяги виробництва
та характеристика ринків збуту
Дасть можливість зекономити 1975,7 тис.кВт.год. електроенергії на суму 1956,0 тис.грн на рік

Фінансові показники проекту: орієнтовна вартість реалізації проекту
становить 3 746,304 тис. грн.
Рентабельність 12%.
Термін окупності 2–3 роки.
Термін реалізації проекту: 1–2 роки.

Техніко-економічна характеристика
промислового майданчика під створення
виробництва
Наявність будівель та спеціалістів для обслуговування електрообладнання тягових підстанцій.

Організаційна форма співробітництва: розглядаються будь-які організаційні форми
співробітництва у рамках діючого
законодавства України.

INVESTMENT PROPOSALS
Municipal enterprise
«Elektroavtotrans»

1967

Contact details:
Ownership form: municipal
The name of the investment project: replacement of oil switches with vacuumones
in the eight traction substations of the enterprise.

Project aim
— decreasing electricity consumption;
— increasing the reliability of the electric equipment in traction substations and power supply of contact network;
— an increase in opportunities of multiple switching off and switching on inoperative aggregates without preventative
maintenance of vacuum switches.

Project description
Major repair of traction substations (purchase of 32 sets of vacuum switches)

The activity to invest: passenger land urban and suburban transport

Estimated production and characteristics
of market channels
It will allow to save 1975,7 thous. kWh. of electricity in the amount of 1956 thous. hryvnas a year

The financial indexes of the project: cost — estimated 3.746 mio. hryvnas,
profitability: 12%,
payback period: 2–3 years
Project fulfillment period: 1–2 years.

Technical and economic characteristics
of the industrial site for the creation of
production
Availability of buildings and specialists for maintenance of electrical traction substations.

Organizational form of cooperation: any organizational forms of cooperation in the
framework of current legislation of Ukraine
are regarded.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
КП ЕЗО «Міськсвітло»

пров. Громадянський, 5, м. Суми 40021
Реквізити підприємства, тел.: +38 (0542) 610-813
контактні дані: e-mail: gorsvet.sumy@ukr.net

Форма власності: комунальна
Назва інвестиційного проекту: заміна енергоємних світильників на
світильники з енергозберігаючими лампами

Сутність та мета інвестиційного проекту
Заміна енергоємних світильників на світильники з енергозберігаючими лампами — 6472 шт., у т.ч. СПВ
(світильник підвісний відкритий) — 4841 шт., СКДР (світильник консольний дзеркальний рефлекторний) —
1631 шт.

Характеристика проекту
Капітальний ремонт системи вуличного освітлення.

Вид діяльності, що інвестується: електромонтажні та
будівельно-монтажні роботи

Орієнтовні обсяги виробництва
та характеристика ринків збуту
Економія електроенергії, в т.ч. по роках:
2016 рік — 375,3 тис. кВт/г на суму 528,7 тис.грн.
2017 рік — 743,9 тис. кВт/г на суму — 1048,1 тис.грн. (Середній тариф станом на 01.05.2016 року).
Зменшення витрат бюджетних коштів на обслуговування електричних мереж.
Доведення до технічних норм освітлення вулиць.

Фінансові показники проекту: вартість проекту:
14220,6 тис. грн., у т.ч.:
2016 р. — 7110,3 тис.грн,
СПВ — 2420 шт. СКДР — 816 шт.
2017 р. — 7110,3 тис.грн,
СПВ — 2421 шт. СКДР — 815 шт
Термін реалізації проекту: 2 роки
Організаційна форма співробітництва: розглядаються будь-які організаційні форми
співробітництва у рамках діючого законодавства України.

INVESTMENT PROPOSALS
Municipal enterprise
«Misksvitlo»

Gromadianskii Lane 5, Sumy 40021
phone +38 (0542) 610-813
Contact details: e-mail: gorsvet.sumy@ukr.net

Ownership form: minicipal
The name of the investment project: changing energy-intensive lamps to lamps
with energy-saving bulbs

Project aim
Changing energy-intensive lamps to lamps with energy-saving bulbs — 6472 units, including opened hanging
lamp (OHL) — 4841 units, reflectory mirror cantilever lamps (RMCL) — 1631 units.

Project description
Overhaul of street lighting system

The activity to invest: electrical and other construction works

Estimated production and characteristics
of market channels
Energy saving including:
2016 — 375.3 thous. kWh or 528,7 thous. hryvnas
2017 — 743.9 thous. kWh or 1048,1 thous. hryvnas (the average tariff on 01.05.2016).
Decrease of budget funds spending for maintenance of electrical networks. Bringing street lighting, to the technical
norms.

The financial indexes of the project: Cost:
14.220 mio. hryvnas
2016 — 7110.3 thous.hrn.
OHL — 2420 units, RMCL — 816 units.
2017 — 7110.3 thous.hrn.
OHL — 2421 units, RMCL — 815 units.
Project fulfillment period: 2 years
Organizational form of cooperation: any organizational forms of cooperation in the
framework of current legislation of Ukraine
are regarded.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
Назва інвестиційного проекту
Переоснащення насосних агрегатів Тополянського водозабору (свердловини №16
та №6А), Лучанського водозабору (свердловини №7Б та №12), Пришибського водозабору (свердловини №8А)

Сутність та мета інвестиційного проекту
Забезпечення стабільним та якісним водопостачанням всіх споживачів міста, зменшення витрат
електроенергії, підвищення надійності та довговічності погружних насосів на свердловинах.

Характеристика проекту
Придбання та влаштування нових насосних агрегатів фірми «HYDRO-VACUUM» типів: GDB 2.06,
GCA 5.10.2, GCA 8.13, GBС 3.А5.2.1120, GСА 3.13.2
Вид діяльності, що інвестується: постачання води

Орієнтовні обсяги виробництва
та характеристика ринків збуту
Продуктивність після влаштування насосних агрегатів:
Тополянський водозабір (свердловина №16) — продуктивність 180 м3/год;
Лучанський водозабір (свердловина №7Б) — продуктивність 63 м3/год;
Лучанський водозабір (свердловина №12) — продуктивність 161 м3/год;
Тополянський водозабір (свердловина №6А) — продуктивність 30 м3/год;
Пришибський водозабір (свердловина №8А) — продуктивність 40м3/год.
Фінансові показники проекту: загальна вартість — 1,6 млн.грн.
Термін реалізації проекту: 3 роки.

Техніко-економічна характеристика
промислового майданчика під створення
виробництва
Розміщення нових насоснимх агрегатів на Тополянському, Лучанському та Пришибському водозаборах
Організаційна форма співробітництва: розглядаються будь-які організаційні форми
співробітництва у рамках діючого
законодавства України.

INVESTMENT PROPOSALS
INVESTMENT PROJECTS
Name of investment project
Upgrading of pumping units Topolyansky water intake (well №16 and №6A), Luchansky
water intake (well №7B and №12), Prishibskiy water intake (well №8A)

Project aim
Ensuring stable and quality supply to all consumers of the city, reducing energy costs, improving reliability
and durability of submersible pumps in the wells.

Project description
The acquisition and installation of new pumping units of the company «HYDRO-VACUUM» types: GDB 2.06,
GCA 5.10.2, GCA 8.13, GBC 3.A5.2.1120, DSA 3.13.2
The activity to invest: water supply

Estimated production and characteristics
of market channels
Productivity after the installation of pumping units:
Topolyansky water intake (well №16) — capacity of 180 m3/h;
Luchansky water intake (well №7B) — capacity of 63 m3/h;
Luchansky water intake (well №12) — capacity of 161 m3/h;
Topolyansky water intake (well №6A) — capacity of 30 m3/h;
Prishibskiy water intake (well №8A) — capacity of 40m3/h.
The financial indexes of the project: total cost — 1.6 millions UAH
Project fulfillment period: 3 years.

Technical and economic characteristics
of the industrial site for the creation of
production
Accommodation of new pumping units at Topolyanskiy, Luchanskiy and Prishibskiy water intakes
Organizational form of cooperation: any organizational forms of cooperation in the
framework of current legislation of Ukraine
are regarded.
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