
Key facts

Ownership: Communal

Location: Shostka City, Sumy Region

Nature of the project: 

• Industrial Park «Svema» is the unique industrial site through 

which you can realize many and even unique investment 

projects in a much shorter term than anywhere in Ukraine.

• A scientific center, a training center, an energy center, a high-

tech park, a territory for prospective development, logistics, 

pharmaceuticals, chemical production, plastic production, 

wood processing, production of building materials.

Implementation period: depending on business project

Project status

• Developed industrial park concept

• Land plot allocated and leased for 30 years

• Infrastructure documentation developed

• All engineering infrastructure is available

Contact information

Shostka City Council

41100, Ukraine, Sumy region,Shostka city,

4 Sadovyi Bulvar Str.

Contact person

Viktor Pustovit

Deputy Mayor

Phone: +38 (05449) 22136, 22069

E-mail: shostka_ekonom@ukr.net

ГАЛУЗЬ: ТУРИЗМ

НАЗВА: ЯХТОВА МАРИНА «ПІВДЕННА ГАВАНЬ»
РОЗРАХОВАНА СУМА ІНВЕСТИЦІЙ: €200 МЛН 

ЄВРО

Socio-economic effect

More than 5,000 new high-value-added jobs.

BUSINESS OPPORTUNITY : PARTICIPANT OF THE INDUSTRIAL PARK

INDUSTRY : HIGH-TECH PARK

PROJECT NAME: INDUSTRIAL PARK «SVEMA»

ESTIMATED INVESTMENT : DEPENDING ON PROJECT 



Ключові факти

Форма власності: комунальна

Місцезнаходження: м. Шостка, Сумська область

Суть проекту: 

• Індустріальний парк «Свема» - це унікальний промисловий

майданчик, за допомогою якого можлива реалізація

багатьох унікальних інвестиційних проектів за набагато

коротший термін, ніж будь-де в Україні.

• Бізнес у діючому індустріальному парку «Свема». 

Пріоритетні напрямки: парк високих технологій, логістика, 

фармацевтика, виробництво з пластмас, переробка

деревини, виробництво будівельних матеріалів.

Період реалізації: залежно від бізнес проекту.

Статус проекту

• Розроблена концепція індустріального

парку «Свема»;

• Земельна ділянка виділена та передана в 

оренду на 30 років;

• В наявності вся інженерна

інфраструктура

Контактна інформація

Шосткинська міська рада

Україна, 41100, Сумська область,

м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 14

Контактна особа

Віктор Пустовіт

Заступник міського голови

Телефон: +38 (05449) 22136, 22069

E-mail: shostka_ekonom@ukr.net

ГАЛУЗЬ: ТУРИЗМ

НАЗВА: ЯХТОВА МАРИНА «ПІВДЕННА ГАВАНЬ»

РОЗРАХОВАНА СУМА ІНВЕСТИЦІЙ: €200 МЛН 

ЄВРО

Соціально-економічний ефект

Створення понад 5 000 нових робочих місць з 
високою доданою вартістю.

БІЗНЕС-МОЖЛИВІСТЬ : УЧАСНИК В ІНДУСТРІАЛЬНОМУ ПАРКУ

ГАЛУЗЬ : НЕРУХОМІСТЬ

НАЗВА : ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «СВЕМА»

РОЗРАХОВАНА СУМА ІНВЕСТИЦІЙ: ЗАЛЕЖНО ВІД ПРОЕКТУ
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