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Місце розташування

364 км

702 км

120 км

551 км

110 км

1200 км



Тростянець

(Trostyanets) -

адміністративний 

центр 

Тростянецького 

району Сумської 

області

Територія міста –

3020,11 га

Населення – 21,6 

тис. чол.

Дата утворення –

1660 рік

День міста –

перша субота 

вересня

Загальні відомості про місто



Територією міста проходять:

• автодорога Суми-Полтава-Олександрія 

(Глухів – Харків)

• залізнична магістраль Київ - Суми - Харків 

Загальні відомості про місто

Залізнична 
станція 

„Смородине”, 
що 

розташована в 
місті, є одним із 

значних 
залізничних 

вузлів Сумської 
області



ПрАТ “Монделіс Україна ” є лідером  ринку України з 
виробництва шоколадних виробів, розчинної кави та 
бісквітного печива. Загальне виробництво 
кондитерських виробів склало:

• 2010 рік – 25,5 тис. тонн на 1447,5 млн. грн.; 

• 2017 рік – близько 50 тис. тонн на 5 млрд. грн.

Тростянець – місто, відкрите 

до партнерства



Загальний обсяг 

інвестицій в 

виробництво ПрАТ 

«Монделіс Україна» в  

потягом 2007 – 2016 

років склав 

162,28млн.$. 

Тростянець – місто, відкрите 

до партнерства



● ●

● ● ●

●
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○ Какао-терте

○

Тростянецька фабрика виробляє найсмачнішу продукцію для більш ніж 

30 країн світу

Україна ● ● ● ● ●

Експорт

Євразія ● ● ● ● ●

Туреччина ● ● ● ●

Перська 

затока ● ● ●

Африка ● ●

ЄС ●

Росія

5%
4%

5%

8%

18%

28%

32%



Україна

Білорусь

Молдова

Грузія

Арменія

Азербайджан

Казахстан

Туркменістан

Узбекістан

Таджикістан

Киргизія

Аржир

Монголія

Туреччина

Росія

Болгарія

Румунія

Країни поставок продукції Тростянецької фабрики

ПАР

Саудівська Аравія

Бахрейн

Оман

Катар

Кувейт

OAE

Ірак

Туніс

Лівія

Польща

Данія

Норвегія

Німеччина

Іспанія

Великобританія

Греція

Португалія



Продукція

цукрової галузі

Цукор

середня та дрібна фракції

- 12730

Потреба ПрАТ “Монделіс Україна” в сировині
(тонн в рік)

Логістичний 

центр

Продукція

молочної галузі

Молоко сухе знежирене    

– 1200;

Молоко сухе цільне – 640;

Солодка суха сироватка    

- 1280;

Інша продукція  – 113

Продукція

птахівництва

Меланж 

(яєчна суспензія)– 1000

Продукція 

зернопереробної 

галузі

Борошно вищого ґатунку

– 6900;

Ячмінно-солодовий         

екстракт – 380



Міський 

водозабір

(h=850м.) 

V=25 

м.куб/год.

Схема орієнтовного розміщення 
інженерних комунікацій навколо 

промислового парку “Тростянець”

Очисні 

споруди

2800м.
куб/добу

ГРС високий 

тиск Ø 250 мм

S=32 га  

Електрична 

підстанція

Побудована в 2016 році КНС

Побудований в 2016 році 

каналізаційний колектор

Орієнтовне 

місце 

розміщення 

газової мережі

Орієнтовне місце 

розміщення 

електромерержі

Побудована в 2016 

році водомережа

місце розташування 

майбутньої об'їзної дороги



З 2008 року в панській 
садибі князі Голіцина 
відбуваються вечори 
класичної музики за участю 
митців із Сумщини, інших 
регіонів України, Росії, 
Німеччини, Японії 

Тростянець - культурне місто

З 2006 року на теренах 
Тростянця проводиться 
міжнародні живописні 
пленери «Мальовнича 
Тростянеччина», за 
результатами яких 
створено в місті картинну 
галерею. 



• Регулярно проходять вечори класичної музики за 

участю лауреатів міжнародних конкурсів та знаних 

вітчизняних й закордонних виконавців (Німеччина, 

Японія, Корея).



Міжнародний фестиваль класичної 

музики «Чайковський Fest»
• З травня 2016 року відбувається у форматі  open аir





Фестиваль історичної реконструкції 

«Стара фортеця.Подорож крізь століття»



Нескучний «Велофест»



Фестиваль «Схід - рок»

• З 2013 року проводиться молодіжний  музичний -

фестиваль «Схід - рок», учасниками якого є як 

молоді музиканти, так і зіркові виконавці. 



Фестиваль «Схід - Рок»



Підсвічення пам’яток архітектури





Підсвічення пам’яток архітектури



ДЕРЖАВНО –ПРИВАТНЕ 

ПАРТНЕРСТВО ПРОПОЗИЦІЇ

• Будівництво спортивно-оздоровчої бази 

«НЕСКУЧНЕ»











ДЕРЖАВНО –ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО 

ПРОПОЗИЦІЇ
• Створення коворкінг центру (ХАБУ)





ДЕРЖАВНО –ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО

ПРОПОЗИЦІЇ

• Будівництво спортивно-оздоровчого 

комплексу з басейном



ДЕРЖАВНО –ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО

ПРОПОЗИЦІЇ

• Переведення котельні ЦРЛ на 

альтернативне паливо



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Тростянецька міська рада

вулиця Миру, 6, м. Тростянець, 

Сумська область, 42600, 

тел.: (+3805458)51150, 51840, 

факс: (+3805458)51380

Більш детальна інформація на сайті:

http://trostyanets-miskrada.gov.ua

http://trostyanets-miskrada.gov.ua/

