
Project status

• Developed industrial park concept
• Land plot allocated and leased for 30 

years
• Infrastructure documentation developed

Contact information

Trostyanets city council

42600, Ukraine, Sumy region, 

Trostyanets city, 6 Myru Street  

Contact person

Volodymyr Zlepko,

Deputy mayor

Phone: +38 (05458) 51380, 51150

E-mail: mail@trostyanets-miskrada.gov.ua  

ГАЛУЗЬ: ТУРИЗМ

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

ЄВРО

Socio-economic effect

Attraction of newest technologies of goods and 

services production 

More than 3 200 new high-value-added jobs

BUSINESS OPPORTUNITY: PARTICIPANT OF THE INDUSTRIAL PARK

INDUSTRY: AGRICULTURAL PRODUCTS, ALSO LIGHT, WOODWORKING, AUTOMOBILE AND 

LIGHT MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRIES .

PROJECT NAME : INDUSTRIAL PARK «TROSTYANETS»              

ESTIMATED INVESTMENT: DEPENDING ON PROJECT 

Key facts

Ownership: Municipal

Location: Trostyanets, Sumy region

Nature:

• Advantage will be given to the food and processing industries for 
creation a cluster in the following areas for production activity:

- sugar production;

- milk processing;

- processing of chicken eggs

• 39,9 ha of an industrial cluster around PJSC “Mondelez Ukraine”

• Priority directions of activity for determining the functional 
purpose of the industrial park are the processing of agricultural 
products, also light, woodworking, automobile and light 
mechanical engineering industries. 

Implementation period: depending on business project. 



Стан реалізації проекту

• Наявна концепція розвитку

промислово парку

• Земельна ділянка, орендована на 30 

років

• Розроблена документація з 

інфраструктури

Контактна інформація

Тростянецька міська рада

42600, Україна, Сумська область, 

м. Тростянець, 6 вул. Миру

Контактна особа

Володимир Злепко,

Заступник міського голови

E-mail: mail@trostyanets-miskrada.gov.ua 

Телефон: +38 (05458) 51380, 51150

ГАЛУЗЬ: ТУРИЗМ

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

ЄВРО

Соціально-економічний ефект

Залучення новітніх технологій виробництва

товарів та послуг

Створення більше 3 200 нових робочих місць

БІЗНЕС-МОЖЛИВІСТЬ : РЕЗИДЕНТ В ІНДУСТРІАЛЬНОМУ ПАРКУ

ГАЛУЗЬ : ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЛЕГКА, 

ДЕРЕВООБРОБНА, АВТОМОБІЛЕ- ТА ПРИЛАДОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

НАЗВА : ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ТРОСТЯНЕЦЬ»

РОЗРАХОВАНА СУМА ІНВЕСТИЦІЙ : ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПРОЕКТУ

Ключові факти

Форма власності: Комунальна

Місце розташування: м. Тростянець, Сумська область

Період реалізації: залежно від бізнес проекту

Суть проекту: 
• Перевага надаватиметься харчовій та переробній 

промисловості для створення кластеру у таких галузях 
виробничої діяльності: 

- виробництво цукру

- переробка молока

- переробка курячих яєць

• 39,9 га – земельна ділянка парку поряд х ПрАТ «Монделіс
Україна»

• Пріоритетними напрямками діяльності щодо визначення 
функціонального призначення промислового парку є 
переробка сільськогосподарської продукції, а також 
легкої, деревообробної, автомобіле- та приладобудівної 
промисловості 

Період реалізації: залежно від бізнес проекту
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