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Про співробітництво 
з містом Мелітополем 

 
Шановна пані Соню Келеведжієва! 

 
Дякую Вам за Ваш лист від 03.04.2012 № 30-00-445 та пропозицію 

встановити партнерські відносини між м.Мелітополем та м.Слівен.  Я б хотів 
коротко розповісти Вам про наш регіон: 

У листопаді 2010 року в результаті перемоги на виборах в місцеві органи 
влади разом зі мною до керівництва містом прийшла нова молода команда. Наші 
цілі амбітні - налагодження взаємовигідного партнерства між країнами і містами 
з метою розвитку економічних, культурних, гуманітарних та інформаційних 
зв'язків. 

Місто Мелітополь є містом обласного значення (найбільше місто в 
Запорізькій області після обласного центру). Територіально місто знаходиться на 
південному сході Україні на перетині двох європейських автомагістралей «Е58» 
Відень - Ужгород - Одеса - Ростов-на-Дону і «Е105» Кіркенес - Санкт-Петербург 
- Москва - Харків - Ялта. Через Мелітополь проходить залізнична магістраль 
міжнародного значення (близько 80% пасажирських поїздів кримського 
напрямку проходять через місто). Місто Мелітополь ще називають «Воротами в 
Крим». У літній сезон автомобільний трафік, в тому числі з комерційними 
вантажами, що проходить через місто, на добу досягає 40 - 45 000 автомобілів, 
які прагнуть на узбережжя Азовського і Чорного морів. 

Місто утворене в 1784 році і його розвиток був тісно пов'язаний з 
торгівлею, чавуноливарним і машинобудівним виробництвом, обслуговуванням 
залізничної магістралі кримського напрямку. У другій половині ХХ століття 
спостерігався активний економічний підйом Мелітополя: будувалися нові заводи 
і фабрики, житлові мікрорайони. 16 мелітопольських підприємств отримали 
статус підприємств Всесоюзного значення. Продукція промислових підприємств 
експортувалася у більш ніж 50 країн світу. 

Сьогодні Мелітополь представляє собою науково-промисловий центр, що 
динамічно розвивається, з чисельністю населення 157 000 чоловік. Своїм 
динамічним розвитком місто зобов'язане машинобудівному виробництву, яке  

 



2 
отримало новий імпульс завдяки появі з 1990 року більше 100 нових 
підприємств малого та середнього бізнесу машинобудівної сфери, нині 
об'єднаних в інноваційно-технологічний кластер «АгроБУМ». Динаміка 
перетворення машинобудування з «радянської» моделі в «європейську» вражає 
багатьох, хто працює з нашими підприємствами або приїжджає в наше місто. 

У місті багато унікальних підприємств, які унікальні або завдяки своїй 
продукції, або клієнтам. Я б хотів запросити Вас відвідати наше місто під час 
проведення форуму (виставки) машинобудівників міста «Агрофорум 2012», який 
проходитиме з 8 по 10 червня 2012 року. У Вас буде можливість ознайомитися зі 
значним потенціалом машинобудівної промисловості Мелітополя. Я був би дуже 
вдячний Вам, якби Ви надіслали листа в торгово-промислову палату м.Слівен, 
профільні асоціації та компанії міста із запрошенням представників 
машинобудівного бізнесу Вашої країни відвідати даний захід. 

Крім того, в місті розвивається харчова і легка промисловість. Активно 
працює на експорт маслоекстракційний завод (Торгова марка «ОЛКОМ»), 
хлібокомбінати, кондитерська фабрика, м'ясокомбінати, рибокомбінат, та інші 
переробні підприємства. Швейна фабрика «Елегант» «одягає» співробітників 
AIR France, залізну дорогу Франції «Polaris», поліцію та пожежників Голландії, 
податкову поліцію Італії, здійснює поставки у всесвітньо відому мережу бутиків 
«Grosso-Moda» (Голландія), Мелітопольська трикотажна фабрика «Надія» 
успішно працює як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. 

Основа будь-якого рентабельного бізнесу - це наявність сировинної бази. І 
тут Мелітополь знаходиться в пріоритеті - в радіусі 150 км ми маємо: метал, 
фрукти, овочі, зерно, мед, що природно дозволяє розвивати основні галузі 
економіки міста. У місті активно працюють принципи внутрішньої регіональної 
кооперації та виробничого аутсорсингу. 

В зв’язку з тим, що промисловість є пріоритетною у розвитку міста, 
розробляються проекти створення в Мелітополі і Мелітопольському районі 
чотирьох промислових (індустріальних) парків загальною площею 660 га, техно-
бізнес-інкубатора «АгроБУМрозвиток», проекти «Грінфілд» (36 земельних 
ділянок для розміщення виробництв) і «Браунфілд» (22 вільних виробничих 
цеху). У місті успішно реалізовувалися і реалізуються великі інвестиційні 
проекти з корпорацією DAEWOO (Корея) з виробництва автомобільних моторів, 
проект корпорації REMONDIS (Німеччина) зі збору ТПВ, проект корпорації SAI 
(Італія) з виробництва гідравліки для мобільної техніки, проект машинобудівної 
компанії CLAAS і AMAZONE. 

Місто Мелітополь заслужено набуло слави міста черешні. На території 
міста розташований унікальний на теренах СНД науково-дослідний комплекс - 
Інститут зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сідоренка Української академії 
аграрних наук, який професійно займається селекцією кісточкових плодових 
культур (черешня, яблука, персики та ін.) Основна база даного науково-
дослідного інституту розташована в самому Мелітополі (в центрі міста 
розташовані 200 гектарів експериментальних садів черешні, тому мелітопольці 
по праву називають своє місто «містом-садом»). В кінці червня в місті буде 
проходити «Фестиваль черешні», і я хотів би запросити Вас відвідати це 
захоплююче свято. Ви побачите своїми очима багатство Мелітопольської землі.  
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Гордість міста - два великих державних університету (агротехнологічний і 

педагогічний), в яких навчаються понад 10 000 студентів з різних областей 
України, в університетах створені наукові ради із захисту кандидатських 
дисертацій. Місто Мелітополь по праву можна називати «містом кваліфікованої 
молоді». 

Останнім часом місто активно формує свій бренд як «медове місто» (одна з 
версій історичного походження назви міста має «грецьке коріння»: у перекладі 
«Мелітос» - «медове місто»). У місті сформовано кластер виробників меду, 
підготовлені інвестиційні проекти по створенню центру апітерапії (лікування 
продуктами бджільництва), цукеркової фабрики, створенню сувенірної продукції 
з меду. 

У 2008 році Мелітополь став учасником міжнародного проекту Ради 
Європи «інтеркультурних міста» і є єдиним містом України, які представляють 
країну в даному проекті. Європейським країнам цікавий досвід Мелітополя, де 
вже понад століття мирно проживають представники понад 100 національностей 
і народностей. Мелітополь гордо іменує себе «інтеркультурною столицею 
України». У місті активно працюють Асоціація національно-культурних 
товариств. 

Чим же Мелітополь може бути цікавим? У нас відкрита й прозора влада, у 
нас гідна і кваліфікована молодь, у нас своя машинобудівна «силіконова 
долина», ми «ворота в Крим» (перетин 2-х міжнародних автомагістралей), у нас 
активно створюються підприємства малого і середнього бізнесу в двох основних 
галузях - машинобудування і харчова, ми маємо інвестиційний потенціал у 
вигляді територій і промислових активів, і нарешті у нас просто унікальні люди - 
підприємливі чоловіки і красиві жінки. Місто Мелітополь входить в ТОП 55 
населених пунктів Україні «Кращі міста для життя». 

Щорічно Мелітополь святкує День міста в останню неділю вересня, цього 
року – 22-23 вересня. В цей період жителі та гості міста мають нагоду 
познайомитися з потенціалом міста в різних сферах його життя. 

Я буду дуже радий бачити Вас в Мелітополі не тільки під час проведення 
«Агрофоруму 2012», «Фестивалю черешні», святкування Дня міста, а й в будь-
який зручний для Вас час! 

 
 
 
 
 

З повагою, 
Міський голова 
міста Мелітополя  Сергій Вальтер 
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