
Key facts 

Ownership: communal property

Location: Sumy city, Sumy Region

Type of land: Greenfield (land without structures)
Total area: 17.5 ha 

The term for which the industrial park is created: 30 years

Form of transfer to the investor: long-term lease, sublease

Approximate functional purpose: 

• production of light metal packaging

• production of components for cars, including electrical 

equipment and appliances

• production of plastic products

• food Industry

• research & development activities

• preparation and storage of agricultural products

Project status

• Concept of the Industrial Park “Sumy” was approved

by the decision of Sumy City Council

• General plan of the city of Sumy, plan of zoning of the

territory of the city of Sumy approved by the decision

of Sumy City

Contact information

Department of Finance, Economics and Investment 
of Sumy City Council 
21 Horkoho St., Sumy, Sumy Region, 40004 Ukraine

Contact person

Larysa Skyrtach
Deputy Director of Department
Tel.: +38 (0542) 700 580
E-mail: invest@smr.gov.ua
http://finance.sumy.ua

INDUSTRY : MANUFACTURING AND OTHER RELATED INDUSTRIES      

NAME : INDUSTRIAL PARK «SUMY»

ESTIMATED INVESTMENT : $22.5 MILLION

Socio-economic effect

According to preliminary estimates, up to
1,050 new jobs can be created in the industrial park

Estimated budgetary receipts of all levels for 
10 years of industrial park operation – $50.3 mln

BUSINESS OPPORTUNITY : PARTICIPANT IN INDUSTRIAL PARK



Соціально-економічний ефект

За попередніми розрахунками на території
індустріального парку може бути створено до
1 050 нових робочих місць

Прогнозні надходження до бюджетів усіх
рівнів за 10 років функціонування
індустріального парку
1 234,0 млн. грн.

Ключові факти

Форма власності: комунальна

Місцезнаходження: м. Суми, Сумська область

Тип ділянки: Greenfield (земельна ділянка без споруд)

Загальна площа земельної ділянки: 17,5 га

Строк, на який створюється індустріальний парк: 30 років

Форма передачі ділянки інвестору: довгострокова оренда, 

суборенда

Орієнтовне функціональне призначення: 

• виробництво легких металевих пакувань

• виробництво компонентів до автомобілів, зокрема

електротехнічне оснащення та прилади

• виробництво виробів з пластмас

• харчова промисловість

• науково-дослідницька діяльність

• підготовка та зберігання сільськогосподарської продукції

Статус проекту

• Затверджена Концепцію Індустріального

парку «Суми».             

• Затверджено генеральний план м. Суми, 

план зонування території м. Суми.

Контактна інформація

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради Україна, 40004, м. Суми, 

вул. Горького, 21

Контактна особа

Лариса Скиртач

Заступник директора департаменту

Тел.: +38 (0542) 700 580

E-mail: invest@smr.gov.ua

ГАЛУЗЬ: ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ІНШІ СУМІЖНІ ГАЛУЗІ
НАЗВА : ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «СУМИ»

РОЗРАХОВАНА СУМА ІНВЕСТИЦІЙ : $22.5 МЛН

БІЗНЕС-МОЖЛИВІСТЬ : УЧАСНИК В ІНДУСТРІАЛЬНОМУ ПАРКУ
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