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1.1. ГЕОГРАФІЯ ТА ДЕМОГРАФІЯ

ВІДСТАНІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТОЛИЦЬ

Європейські столиці Відстань від м. Дніпро, км
Київ
Бухарест
Вільнюс

Варшава

Будапешт

490

1050

1190

1254

1485

ОПТИМАЛЬНІ НАПРЯМКИ ПОДОРОЖІ ДО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вид транспорту Регулярні маршрути

м. Київ (рейси Z6 001; Z6 003; Z6 005; PS 071);
м. Відень (рейс OS 676);
м. Тель-Авів (рейс PS 79);
м. Салоніки (рейс ELB 141).

ст. Київ (потяг № 732, № 734, № 736) 
ст. Одеса (потяг № 64, 92)
ст. Львів (потяг № 42, 86) 
ст. Харків (потяг № 795) 
м. Варшава 
м. Дюссельдорф
м. Кельн
м.м. Краків – Прага
м.м. Краків – Фрайбург
м. Рига
м. Щецин

Авіаційний
 (аеропорт м. Дніпро, DNK)

www.dnk.aero

Залізничний 
(ст. Дніпро – Головний)

www.uz.gov.ua

Автомобільний 
(автовокзал м. Дніпро)

www.dopas.dp.ua

На території Дніпропетровської області діє східноєвропейський час EET (UTC+2) з переходом вA 
літній період на «літній час» EEST (UTC+3). Територія області – 31,92 тис. км2, що складає 5,3 % 
території України. Протяжність з півночі на південь — 130 км, із заходу на схід — 300 км. Середні 
висоти коливаються між 100 та 200 метрів над рівнем моря.

Дніпропетровська область розташована у південно-східній 
частині України в басейні середньої і нижньої течії р. Дніпро на 
перехресті автомобільних, залізничних та водного шляхів, які 
поєднують схід - захід  (європейський маршрут  E50 )та північ - 
південь (європейський маршрут E105 )європейського конти-
ненту. Адміністративний центр області – місто Дніпро, розта-
шоване на обох берегах однойменної річки.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адміністративна одиниця

Міста

Райони

Об’єднані територіальні громади

Села, селища

Населені пункти, всього

Кількість

20

22

34

1481

1501

ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ

433,0525,0 16 92,0

1652,01964,0 61 312,0

610,1738,1 23 128,0

Сільське
населення тис. осіб

Міське
населення тис. осіб

Усього 
тис. осіб %

0-15 років

16-59 років

60 років і більше

НАЙБІЛЬШІ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА НАСЕЛЕННЯМ

тис. осіб
м. Дніпро
м. Кам’янське 
м. Кривий Ріг 

м. Нікополь

м. Новомосковськ
м. Павлоград

968,8

243,6

637,6

115,9

70,6

108,7

Дніпропетровська область розташована у степо-
вій і лісостеповій зонах (ліси займають 3,9% тери-
торії області). З північного заходу на південний 
схід область перетинає річка Дніпро із розвине-
ною річковою транспортною інфраструктурою, до 
басейну якої належать її притоки – Оріль, Самара, 
Сура, Базавлук, Інгулець та інші. На півдні терито-
рія області омивається водами Каховського водо-
сховища з відповідними річковими портами. В 

області близько 1,5 тисячі водойм та ставків площею понад 26 тисяч гектарів, діє розвинена систе-
ма меліорації. Клімат помірно-континентальний, який характеризується відносно прохолодною 
зимою і теплим літом. Середня річна температура в межах +7 – +9 °C. Найхолодніший місяць – 
січень (-5 – -7  °C), найтепліший – липень (+22 – +23  °C). Річна кількість опадів 430 - 490 мм. Термін 
вегетаційного періоду 210 днів. Сонячна активність протягом року в середньому складає 240 днів. 
Рівень сонячної радіації становить  1300 - 1450 кВт/м². За різноманітністю і значимістю природних 
ресурсів Дніпропетровська область є однією з найбагатших в Україні. Майже на всій території 
області переважають родючі чорноземні ґрунти. Розгалужена система зрошення дозволяє вести 
інтенсивне сільське господарство. Дніпропетровщина багата на корисні копалини. Значні запаси 
залізної і марганцевої руд, кам’яного та бурого вугілля, рідкісних та кольорових металів. 
Чисельність постійного населення Дніпропетровської області на 1 січня 2017 року, за оцінкою, ста-
новила 3227,1 тис. осіб. З них 2695,1 тис. осіб (83,5 %) – жителі міських поселень та 532,0 тис. осіб 
(16,5 %) –жителі сільської місцевості. У структурі населення області 54,3 % (1751,5 тис. осіб) склада-
ють жінки та 45,7 % (1475,6 тис. осіб) – чоловіки. На території області проживають представники 
понад 30 національностей, а саме: росіяни (17,6 %), білоруси (0,8 %), євреї (0,4 %), вірмени (0,3 %), 
азербайджанці (0,2 %), молдовани (0,12 %) та інші.
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1.2. РИНОК ПРАЦІ

Дніпропетровська область - це основний ринок праці на Південному Сході України, який 
динамічно розвивається. Багато компаній перемістили свої представництва до м. Дніпро зі східної 
частини України.
Кількість економічно активного населення працездатного віку в області становить 1508,6 тис. осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) на 
01.01.2017p. склав 8,1 %.
Кількість зареєстрованих безробітних громадян – 30,7 тис. осіб, з них: 22,0 тис. осіб – жителі 
міських поселень та 8,7 тис. осіб – жителі сільської місцевості.
Середньомісячна заробітна плата по області за 2016 рік склала 5075,02 грн.

СТРУКТУРА ПРАЦІВНИКІВ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фінансова та страхова діяльність 2,2 %17 395 осіб

Інформація та телекомунікації 0,9 %7 237 осіб

УСЬОГО працівників 100 %790 982 осіб

Сільське господарство, лісове господарство 
та рибне господарство

3,4 %26 917 осіб

Промисловість 36,6 %289 463 осіб

Будівництво 2,2 %17 032 осіб

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів

10,2 %80 358 осіб

Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 

8,6 %68 002 осіб

Тимчасове розміщування й організація харчування 0,7 %5 514 осіб

Види економічної діяльності
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Операції з нерухомим майном 0,7 %5 756 осіб

Професійна, наукова та технічна діяльність 2,6 %20 634 осіб

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

2,9 %22 745 осіб

Державне управління й оборона; обов’язкове 
соціальне страхування

3,6 %28 397 осіб

Освіта 14,0 %111 198 осіб

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 9,9 %78 398 осіб

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1,3 %10 009 осіб

Надання інших видів послуг 0,2 % 1 927 осіб

Дніпропетровський регіон є одним із провідних академічних центрів України.
В області, станом на початок 2016-2017 навчальний рік. діє:

ОСВІТА

53 ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УСІХ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ, У ЯКИХ НАВЧА-
ЮТЬСЯ 119,9 ТИС. СТУДЕНТІВ.

119,953 30,8

100,924 24,9

19,029 5,9

Кількість  студентів 
у ВНЗ

Підготовлено 
/ випущено фахівців

УСЬОГО

Вищі навчальні заклади 
III-IV рівнів акредитації 

(університети, академії, інститути)

Вищі навчальні заклади
I-II рівнів акредитації 

(коледжі, технікуми, училища)

(тис. осіб)

(тис. осіб)

(тис. осіб)

(тис. осіб)

(тис. осіб)

(тис. осіб)
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У рейтингу «ТОП-20 Україна» 3 провідних Вищих навчальних заклади Дніпропетровщини 
посідають лідерські позиції:

   Національний гірничий університет;
   Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара;
   Національна металургійна академія України.

Також до провідних Вищих навчальних закладів Дніпропетровщини III-IV рівнів акредитації 
належать:

   Український державний хіміко-технологічний університет;
   Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України;
   Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 
   імені академіка В. Лазаряна;
   Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет;
   Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
   Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля;
   Університет митної справи та фінансів;
   Криворізький національний університет;
   Дніпровський державний технічний університет.
В зазначених вищих навчальних закладах навчається 3,5 тис. іноземних студентів 
з 24 країн світу.

08

58 ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

23,758 14,5

Кількість  студентів 
у ПТНЗ

Підготовлено 
/ випущено фахівців

Професійно-технічні навчальні 
заклади 

(тис. осіб) (тис. осіб)

1.2. РИНОК ПРАЦІ
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1.3. ТРАНСПОРТНА ТА ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА

Високий рівень концентрації виробництва, щільна заселеність території обумовили розвиток 
транспортної системи області. Її транспортна мережа – невід’ємна частка усієї мережі України. В 
області розвинуті авіаційний, залізничний, автомобільний, трубопровідний і річковий транспорт. 
За 2013-2016 рр. область займає лідируюче місце за обсягом вантажних перевезень, а саме: 
366,4млн.т. залізничним транспортом, 1,7 млн.т. річковим транспортом, 1,3 млрд.т. 
автотранспортом та 6,3 тис. т. авіатранспортом.

Автомобільний транспорт – один із ключових видів перевезення вантажів та пасажирів, в тому 
числі на міжнародних напрямках.
Територію перетинають два європейських маршрути E50 (Париж – Прага – Ужгород – Вінниця – 
Дніпро) та E105 (Кіркінес (Норвегія) – Харків – Новомосковськ – Сімферополь). Три національні 
автомагістралі Н11(Дніпро – Миколаїв – Одеса), Н08 (Дніпро – Київ), Н23 Кропивницький – Кривий 
Ріг, Нікополь – Запоріжжя) поєднують Дніпропетровську область з морськими портами, столицею 
та промисловими центрами регіону.
Найбільшим автотранспортним вузлом області є м. Дніпро. Мережа шосейних доріг зв`язує його з 
усіма містами і селищами міського типу області та іншими областями України. Протяжність 
автомобільних доріг загального користування Дніпропетровської області складає 9166,6 км, в тому 
числі  дороги державного значення – 2998,0 км та дороги місцевого значення – 6182,6 км.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОТРАНСПОРТОМ (ТИС. Т. НА РІК)

2016201520142013

284162,5300356,8361676,5376121,6

АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ



10

У Дніпропетровській області діють 6 автотранспортних портів для забезпечення перевалки 
вантажів на території:

На території Дніпропетровської області діє розгалужена мережа автобусних станцій компанії 
ПАТ «ДОПАС» (всього 34), які поєднують міста та районні центри регіону. Міжміське сполучення 
здійснюється з усіма обласними центрами України.
Центральний автовокзал в м. Дніпро – другий у Європі (після автовокзалу м. Гамбург) за 
розмірами та можливостями пасажирських перевезень. Він може прийняти та відправити за добу 
3100 автобусів, 124 тис. пасажирів.
  

АВТОМОБІЛЬНІ ПОРТИ

АВТОВОКЗАЛИ

ТОВ «Автопорт Південний»

ТОВ «Агросоюз-Термінал»

ТОВ «Метенергомаш»

ТОВ «Дніпро Логістік Сервіс»

ПП «Брок-Альянс»

Філія УДЦТС «Ліски» на 
Придніпровській залізниці

м. Дніпро, вул. Криворізьке шосе, 21 
тел. +38 (056) 234 27 05

Дніпропетровська обл., Дніпровський 
р-н, смт. Слобожанське, 
вул. Нижньодніпровська, 1Б
www.asterminal.com.ua

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Прорізна, 89а
www.mem.dp.ua

м. Дніпро, вул. Новоселівська, 23
тел. +38 (056) 230 72 19

Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул. Героїв Чорнобиля, 106 Г 
тел. +38 (056) 663 95 74

м. Дніпро, вул. Кротова, 3
www.liski.ua 

Митне оформлення, перевалка, зберігання.

Митне оформлення, перевалка, зберігання. 
Площа автопорту 26500 м²

Митне оформлення, перевалка, зберігання. 
Складське приміщення - 746.9 м²

Складське приміщення - 1176 м²

Митне оформлення, перевалка, зберігання.
Складське приміщення - 1401.8 м²

Митне оформлення, перевалка вантажу на 
залізничний транспорт, зберігання.
Складське приміщення - 1899 м2 м²

Назва Адреса Послуги

1.3. ТРАНСПОРТНА ТА ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА
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ЗАЛІЗНИЧНЕ СПОЛУЧЕННЯ

МІЖНАРОДНІ НАПРЯМКИ АВТОВОКЗАЛУ М. ДНІПРО

Автовокзал Напрямки

ПАТ «ДОПАС»
м. Дніпро
вул. Курчатова, 10
тел. +38 (056) 778 40 90
www.dopas.dp.ua

Варшава
Дюссельдорф
Єреван
Кельн

Кобленц
Краків - Прага
Краків - Фрайбург
Рига

Щецін

Головним видом транспорту Дніпропетров-
ської області є залізничний. За насиченістю 
залізничними коліями регіон є лідером в дер-
жаві. Розвинута мережа залізничних колій 
регіональної філії «Придніпровська залізни-
ця» ПАТ «Укрзалізниця» на території Дніпро-
петровської області складає 1023,7 км проти 
всієї експлуатаційної довжини 3208 км.
Основна частина перевезень вантажів здійс-
нюється на ділянках:
Чаплине - Синельникове - Нижньодніпровськ 
- Верхівцеве - П'ятихатки; Запоріжжя - Апо-
столове - Кривий Ріг - Долинська; Покровськ - 
Павлоград - Новомосковськ - Камянське.
Майже половина усіх вантажів, що відправля-
ються залізницею є залізна і марганцева руда 
Криворізького і Нікопольського басейнів. По 
області дорожнє перевезення вантажів прихо-
диться тільки 1/3 цієї руди, інша її кількість 

відправляється на металургійні заводи та екс-
порт. Друге місце в структурі вантажів, що 
відправляються Придніпровською дорогою, 
займають будівельні матеріали, трете - чорні 
метали. Серед одержуваних вантажів станція-
ми Придніпровської дороги переважають 
кам’яне вугілля, вивезене з Західного Донба-
су, залізна руда, допоміжна металургійна 
сировина і будівельні матеріали. По відправ-
ленню чорних металів найбільшими є місто 
Кривий Ріг і Дніпро, будівельних матеріалів і 
флюсів - станції, що примикають до порту 
міста Нікополь.
  Основний потік транзитних вантажів спрямо-
ваний до чорноморських портів – міст Херсону 
та Миколаєва, а також на експорт у західному 
напрямку. У потоці транзитних вантажів голов-
ну роль відіграють кам’яне вугілля, чорні 
метали, зернові і лісові вантажі.
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ (ТИС. Т. НА РІК)

2016201520142013

85848,090533,093261,096774,0

ЗАЛІЗНИЧНІ ВУЗЛИ:

Нижньодніпровськ-Вузол, Дніпро, Синельникове-2, Павлоград-1, Новомосковськ-Дніпровський, 
Кам’янське, Апостолове, Кривий Ріг, П’ятихатки.
Дніпровське відділення філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» 
(м. Дніпро, вул. Кротова, 3, http://www.liski.ua/ua/filial_na_pridneprovskoi.html) включає в себе 
мережу залізничних вантажних терміналів, які пропонують:
   митний комплекс з представниками органів державного митного контролю, екологічного та   
   фітосанітарного контролю;
   місце прибуття автотранспортних засобів з вантажами під митним контролем;
   криті склади ангарного типу;
   майданчики для переробки великовагових вантажів, устаткований козловими кранами (з   
   можливістю підключення електромагнітної шайби для вивантаження металу з піввагонів);
   майданчики для переробки 3 т, 5 т, 20-ти, 40-футових контейнерів;
Усі вантажні об’єкти мають можливість одночасного обслуговування залізничних і автомобільних 
транспортних засобів.
Для забезпечення потреб клієнтів відділення має виробничі ділянки в містах Дніпропетровської 
області: Кам’янське, Павлоград, Новомосковськ, Синельникове та населених пунктах: Покровка, 
Васильківка, Партизанське. 

1.3. ТРАНСПОРТНА ТА ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА
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З півночі на південь Дніпропетровську область перетинає головна водна артерія країни–річка 
Дніпро. Діють Дніпровський, Кам’янський та Нікопольський річкові порти компанії 
АСК«Укррічфлот» та ПАТ «Дніпродзержинський річковий порт». Судна типу «річка-море» 
забезпечують прямі міжнародні перевезення вантажів з виходом у Чорне, Мармурове та 
Середземне моря.
У місті Дніпро розташований найбільший річковий порт України. Завдяки вигідному географічному 
положенню він повністю забезпечує потреби прилеглих промислових регіонів в перевезенні, 
зберіганні різних вантажів: металу, зерна, вугілля, контейнерів та ін.

Зі залізничних станцій Дніпропетровської області здійснюються внутрішні перевезення
в напрямку Києва, Львова, Одеси, Харкова 
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetable/?station=22700&by_station=1

РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ

Станція Пасажирів на добу
Дніпро-Головний
Дніпропетровськ-Південний
Синельникове-1
Кам’янське

П’ятихатки
Чаплине

60 000
1800

6870
8485

2900
4100

ПАСАЖИРОПОТІК ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ РІЧКОВИМ ТРАНСПОРТОМ (ТИС. Т. НА РІК)

2016201520142013

532,8419,7256,3517,2

Порт, як пункт перевалки зовнішньоторговельних вантажів відомий в країнах Придунав’я, Чорного 
і Середземного морів.

Річкові порти компанії АСК «Укррічфлот» www.ukrrichflot.ua

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ (М. ДНІПРО)

м. Дніпро, вул. Амур-Гавань, 11.
Розташування: 393 км від гирла р. Дніпро.
Навігація: березень – грудень

Загальна інформація

25 портальних кранів в/п 5-20 т.
3 стрілових крани в/п 10-36 т.
1 монтажний кран в/п 75 т.
1 великоваговий кран в/п 100 т.
7 автонавантажувачів в/п 1,5-3 т.
2 залізничні вагові до 150 т.
3 автомобільні вагові до 80 т.

Технічне оснащення

Пропускна здатність: 5 700 000 т.
Площа складів: 69 тис. м²
Довжина причальної лінії: 2 500 м
3 вантажних термінали
16 причалів
Осадка суден – до 4 м

Потужності

Перевалка та зберігання вантажів
Зерновий елеватор
Видобуток та реалізація піску
Транспортно-експедиторське обслуговування
Ремонт суден

Послуги

1.3. ТРАНСПОРТНА ТА ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА
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Річковий порт компанії ПАТ «Дніпродзержинський річковий порт» (www.rechport.pat.ua)

м. Нікополь, вул. Паромна, 26 
Розташування: 212 км від гирла р. Дніпро
Навігація: березень – грудень

Загальна інформація

2 портальних крани в/п 5 т.
1 автомобільна вагова до 25 т.

Технічне оснащення

Площа складів: 4.2 тис. м²
Довжина причальної лінії: 300 м
1 вантажний термінал
1 причал
Осадка суден – до 3,7 м

Потужності

Перевалка та зберігання вантажів
Вантажопасажирські перевезення

Послуги

НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПОРТ (М. НІКОПОЛЬ)

м. Кам’янське, вул. Корчевського, 2
Розташування: 475 км від гирла р. Дніпро
Навігація: березень – грудень

Загальна інформація

2 портальних крани в/п 16-20 т.
1 плавучий кран до 5 т.

Технічне оснащення

Пропускна здатність: 700 000 т.
Площа складів: 2000 м2
Довжина вантажної причальної лінії: 155 м
Довжина пасажирської причальної лінії: 94,5 м
Осадка суден – до 3,3 м

Потужності

Перевалка та зберігання вантажів
Вантажопасажирські перевезення

Послуги

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ПОРТ (М. КАМ’ЯНСЬКЕ)
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КОНТЕЙНЕРНА ЛІНІЯ «TAVRIA LINE» ТА ПОРТОВИЙ КОМПЛЕКС «АКВАРЕЛЬ»

Контейнерна лінія «Tavria Line» є першою українською лінією, що здійснює доставку вантажів в 
морських контейнерах до центрального регіону України – Дніпропетровську область, 
використовуючи власні судна. 
Tavria Line працює за напрямком: м. Констанца (Румунія) – м. Дніпро (портовий комплекс 
«Акварель»). Порт Констанца є найбільшим транзитним портом в Чорноморському басейні. 
Вказана схема перевезень дозволяє значно спростити шлях доставки вантажів до 
Дніпропетровської області, минаючи перевантажені морські порти України – Одесу та Іллічівськ. 
На сьогоднішній день Tavria Line співпрацює з такими світовими лініями як APL і CMA CGM, що 
дозволяє здійснювати доставку вантажів з країн південно-східного регіону (Китай, Індонезія, 
Малайзія і т.д.), а також Індії, Пакистану, Туреччини, Північної Африки і США.

Портовий комплекс «Акварель» (www.aquarelle.net.ua) надає наступні послуги:
   прийом під обробку суден типу «річка-море», що працюють під українським
   й іноземним прапорами;
   максимально швидка обробка всіх типів суден (контейнеровози, балкери та ін.);
   вантажно-розвантажувальні роботи з усіма типами контейнерів;
   вантажно-розвантажувальні роботи з тарно-штучних вантажів;
   вантажно-розвантажувальні роботи негабаритних вантажів вагою до 45 тонн;
   вантажно-розвантажувальні роботи брухту чорних металів;
   зберігання та накопичення різних видів вантажів;
   прийом і обробка вантажів на залізничному транспорті;
   навантаження-вивантаження в/з контейнерів;
   доставка контейнерів/вантажів власним транспортом до складу по всій Україні;
   внутрішньо портове супроводження;
   послуги з митного оформлення транзитних, експортних/імпортних вантажів, суден на   
   території портового комплексу;
   послуги з експорту/імпорту контейнерів через лінії: APL і CMA & CGM.

1.3. ТРАНСПОРТНА ТА ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА
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Повітряний транспорт

У Дніпропетровській області діють два міжнародні аеропорти та вантажний термінал, які зв’язують 

регіон з країнами далекого та близького зарубіжжя.

Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» (DNK)  класу «4С». Злітно-посадкова смуга: довжина 

– 2850 м, ширина – 44 м. 

Міжнародні авіаперевезення здійснюються повітряними суднами компаній Boeing, Airbus, 

Embraer, АН та інші. Аеропорт приймає вертольоти та легкі повітряні судна всіх типів, цілодобово. 

Має 1 діючий термінал з пропускною спроможністю 700 пасажирів за годину.

ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ

СХЕМА АВІАЦІЙНИХ МАРШРУТІВ З АЕРОПОРТУ М. ДНІПРО

м. Дніпро, Аеропорт
тел. +38 (056) 787 08 49
www.dnk.aero

Іракліон (HER)

Львів  (LWO)

Тіват  (TIV)

Київ, Бориспіль  (KBP)

Анталія (AYT)

Салоніки (SKG)

Бургас (BOJ)

Шарм-eль-Шейх 

Відень (VIE)

7W 3081

Z6 203

7W 3213

Z6 001; Z6 003; Z6 005; PS 071

7W 3011

ELB 142

Z6 515

7W 3051

OS 676

Аеропорт Напрямок Рейси

17
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Вантажні авіаційні перевезення здійснюються Авіаційною транспортною компанією 

«Южмашавіа», яка надає наступні послуги:

   вантажні авіаперевезення;

   послуги аеродромного комплексу:

   базування та охорона повітряних суден;

   технічне обслуговування повітряних суден;

   прийом чартерних рейсів;

   послуги зі зберігання та митного оформлення вантажів;

   надання клієнтам спецтехніки та автотранспорту;

   пасажирські VIP-перевезення.

СХЕМА АВІАЦІЙНИХ МАРШРУТІВ АЕРОПОРТУ М. КРИВИЙ РІГ

м. Кривий Ріг, Аеропорт,
тел.  +38 (056) 440 02 12

Анталія  (AYT)
BAY 4401; SSV 2611

Аеропорт Рейси

Міжнародний аеропорт «Кривий Ріг» (KWG) відноситься до класу «В». Аеропорт має один 
діючий термінал для 200 пасажирів на годину.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВІАТРАНСПОРТОМ (ТИС. Т.)

2016201520142013

2,71,20,42,0

1.3. ТРАНСПОРТНА ТА ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА
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АТК «Южмашавіа» (м. Дніпро, вул. Криворізька,1  www.yuzmashair.com.ua) має аеродромний комп-

лекс на території Дніпропетровського аеропорту площею 22,7 га. Даний комплекс включає серти-

фіковані стоянки для повітряних суден, комерційні склади, виробничі приміщення та площі, де 

розміщені аеродромна техніка, обладнання, паливозаправники.

Авіакомпанія надає послуги логістики. При вантажно-розвантажувальних роботах на складах 

використовуються автонавантажувач та тельфер. Територія охороняється сучасними системами 

відеоспостереження.

Авіакомпанія має власні повітряні судна – ІЛ-76ТД UR-78785 та UR-78786, обсяг вантажної кабіни 

яких складає 220 м3, що дозволяє здійснювати вантажні перевезення негабаритних і надважких 

вантажів до країни СНД, Азії, Африки та Європи.

ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ

ЗВ’ЯЗОК АГРАРНА ЛОГІСТИКА

Важливе значення має трубопровідний транспорт. Він забезпечує райони області нафтою, нафто-
продуктами, газом, що надходять в основному з інших регіонів. Трубопровідний транспорт має 
щільну мережу газопроводів, які здійснюють подачу природного газу до всіх промислових центрів 
та багатьох сільських населених пунктів області. Газопроводи пов’язують Шебелинське газове 
родовище (Харківська область) із Дніпром, Кривим Рогом, Нікополем, Кам’янським.

В області успішно розвиваються телекомуні-
каційна інфраструктура. Створюються магі-
стральні волоконно-оптичні та бездротові 
канали передачі даних, які забезпечують 
надання якісних телекомунікаційних послуг 
усім споживачам в області. 
 Область забезпечена мобільним зв’язком в 
стандартів GSM та CDMA. Більшість територій 
покрита високошвидкісним бездротовим 
Інтернетом за технологією 3G.
 Впровадження інформаційних технологій та 
сучасного поштового обладнання дозволяє 
організувати надання послуг електронної та 
гібридної пошти, здійснення банківських опе-
рацій, різних видів розрахунків та надання 
інформаційних послуг.

Для зберігання зернових та технічних культур 
в Дніпропетровській області діє 68 зернових 
складів загальною ємкістю 2520,8 тис. т. Крім 
того, у сільгосппідприємств нараховується 
1522 зернових складів загальною ємкістю 
1858,7 тис. т., таким чином загальна ємкість 
зберігання зернових та технічних культур ста-
новить 4379,5 тис. т. 
Загальна кількість сховищ в області – 62 оди-
ниці, у тому числі овочів – 46, картоплі – 9, 
фруктів – 7. Загальна ємність сховищ складає 
173,1 тис. т., у тому числі для зберігання овочів 
– 84,9 тис. т., картоплі – 59,8 тис. т., фруктів – 
28,4 тис. т. Сховища з холодильним обладнан-
ням становлять 105,9 тис. т. із загальної ємно-
сті.



20

ХОЛОДИЛЬНІ КАМЕРИ

«У.Т.К. Групп» м. Дніпро, вул. 
Автопаркова, буд. 7

1 морозильна камера - 80 м²

«Авіасервіс» м. Дніпро, Аеропорт, 42 холодильна камера - 13,5 м²

 «Ерлан» м. Дніпро, вул. Берегова, 
буд. 135

холодильна камера - 421,5 м²

КП «Хладон» м. Кривий Ріг, вул. 
Окружна, 10 
тел. +38 (067) 569 64 65

Камери глибокого 
заморожування до - 240 С.

«ТермоС» м. Дніпро пр. Б. 
Хмельницького, 122 
www.thermos.com.ua

холодильна камера - 3000 м²;
температурний режим 0-+5 ºС

Компанія Адреса Площа

На території Дніпропетровської області створено розгалужену мережу сучасних елеваторів. Зазна-
чена мережа забезпечує прийом та перевалку вантажів автомобільним, залізничним та річковим 
транспортом.
Поширюється практика будівництва елеваторів, сховищ та холодильників фермерами регіону для 
забезпечення власних потреб, зберігання зернових культур та овочів з додержанням сучасних та 
європейських стандартів, з метою збільшення експорту та виводу продукції на ринок в оптималь-
ний період. Кількість сучасних елеваторів зростає з кожним роком, зазначений напрямок є інвес-
тиційно привабливим.

1.3. ТРАНСПОРТНА ТА ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА
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1.4. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року екологічну безпеку та 
збереження клімату визначено як один із ключових пріоритетів розвитку області.
Основні напрямки природоохоронної діяльності спрямовані на: 
   поліпшення екологічного стану басейну Дніпра;
   зменшення рівня забруднення атмосферного повітря;
   сприяння розв’язанню проблем поводження з відходами, насамперед з токсичними та    
   непридатними;
   розширення площі природно-заповідного фонду, формування екологічної мережі області;
   відновлення лісів, збільшення їх площі, збереження біологічного і ландшафтного     
   різноманіття, охорона рослинного і тваринного світу та лісових екосистем;
   удосконалення системи екологічного моніторингу в області;
   покращення стану інформованості громадськості, сприяння її участі у процесі прийняття    
   рішень з питань охорони довкілля.

Завдяки реалізації економічних рішень на території області, сформовано позитивну динаміку 
зменшення викидів забруднюючих речовин. 

ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН (ТИС. Т. НА РІК)
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Населені пункти 2013 р 2014 р 2015 р
м. Жовті Води
м. Новомосковськ 

м. Нікополь 
м. Марганець 

м. Покров
м. Павлоград 

м. Синельникове  
м. Першотравенськ 

м. Тернівка 

1,009
0,165 

15,339 
1,011

13,798

0,041 
1,108

43,033

0,419

1,0
0,117 
21,49
0,453

13,132

61,224 
1,182

43,819

0,418

0,931
0,092 

19,469
0,386

10,427

0,06 
0,848

42,229

0,377

В рамках волонтерського проекту EcoInfo, ІТ-фахівцями регіону розроблено online сервіс, який 
дозволяє отримати  інформацію про екологічну ситуацію у заданій точці. Відповідно до запитаної 
геолокації, на сайті www.ecoinfo.pro надається інформація про стан навколишнього середовища у 
вигляді екошарів даних (забруднювачі повітря, звалища, гідрометеорологія, якість води, грунта). 
Також сервіс надає інформацію щодо забруднювачів в радіусі від 5 до 50 км від точки запиту та 
відповідну розгорнуту інформацію про них.

У 2016 році у Дніпропетровській області утворено 700 тис. т. твердих побутових відходів (ТПВ), що 
складає 0,3% від загального объєму – 205,9 млн т. Значна частина відходів  припадає на економічну 
діяльність підприємств і організацій. 
З метою поліпшення екологічного стану регіону, в 2016 році запроваджено Стратегію поводження 
з твердими побутовими відходами, розраховану на 10 років, яка має наступні цілі:
   підвищення якості логістики переміщення ТПВ;
   роздільний збір ТПВ;
   перегляд витрат на перевезення сміття;
   оновлення технопарку.
З метою оптимізації процесу поводження з ТПВ, окремі муніципалітети обєднуються в суб-регіони. 
Зокрема, міста Павлоград, Тернівка та Першотравенськ, а також Павлоградський і Петропавлів-
ський райони утворили суб-регіон  «Західний Донбас» з сумарним річним обємом ТПВ – 45 тис. т. 
Розроблений проект «Створення об’єкту поводження з відходами в рамках суб-регіону «Західний 
Донбас», передбачає надання в оренду потенційному інвестору ділянки 10 га та ТПВ, що формуєть-
ся на зазначених територіях. 

В рамках програми «Сприяння зеленій модернізації української економіки» спільно з німецькою 

1.4. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

УТВОРЕННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
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урядовою організацією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)  в Дні-
пропетровській області реалізуються знакові проекти, спрямовані на популяризацію на території 
Дніпропетровської області ідей зеленого економічного розвитку, створення умов для запрова-
дження сучасних і екологічно безпечних засобів виробництва, здійснення аналізу перешкод, які 
заважають компаніям інвестувати у нові технології, сприяння фаховому обміну між підприємства-
ми та комунікації з органами державного управління.
В рамках проекту  «Зелена палата – ініціатива сталого розвитку », для запровадження енергое-
фективних та екологічно безпечних технологій, сформовано Комітет провайдерів зелених техно-
логій, який пропонує підприємствам наступні послуги:
   енергоаудит;
   виявлення джерел нераціональних енерговитрат;
   розробка рекомендацій на основі техніко-економічного аналізу;
   розробка програми економії енергоресурсів і раціонального енергокористування; 
   визначення черговості пропонованих заходів на основі аналізу витрат та окупності проекту.
   побудова системи енергоменеджменту;
   створення системи енергоменеджменту підприємства, з можливістю сертифікації за міжна 

родними стандартами TUV SUD;
   підготовка відповідних фахівців підприємства;
   екологічний супровід (екоаутсорсінг):
   організація природоохоронної роботи;
   організація обліку утворених відходів;
   регулярне вимірювання джерел забруднення;
   отримання дозволів та лімітів на викиди;
  складання та подання відповідних звітів про утворення, обробку та утилізацію відходів І – ІІІ               

класів небезпеки, охорону атмосферного повітря, використання водних ресурсів, витрати на охо       
рону навколишнього середовища.

Сайт: www.greenchamber.org.ua

Проект «Зелені рішення бізнесу – єднання для сталого розвитку» спрямовано на поширення 
серед суб’єктів господарської діяльності практик енергоефективного, ресурсозберігаючого та еко-
логічно безпечного господарювання, через формування бази даних підприємств Дніпропетров-
ської області, які у своїй діяльності використовують зелені технології, є їх розробниками, виробни-
ками або імпортерами.
База зелених рішень охопить 400 підприємств: 30 – 40 великих, 150 − 200 середніх, інші – приватні 
підприємці, тощо.
База містить достовірну та актуальну інформацію трьома мовами (українською, німецькою, англій-
ською), має можливість пошуку серед 400 підприємств та класифікацію згідно з видами економіч-
ної діяльності.
Сайт: www.gs.dp.ua
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1.5. ТУРИЗМ

Дніпропетровщина - чудовий, дивовижний і унікальний край. Це й неповторні природні багатства, 
щедрість землі, степові простори, широкий повноводний Дніпро. Придніпров’я – це край, де 
зросло і загартувалося запорозьке козацтво.
І, водночас, Дніпропетровщина – потужний промисловий і науковий центр, надійна основа еконо-
міки України. Це шахти, велетенські цехи металургійних підприємств. Це міцна база вітчизняного 
ракетобудування. Також в усьому світі відомі ракетоносії, космічні апарати, програмні продукти, 
електронні сервіси IT-компаній, продукція хімічної, легкої та харчової промисловості, що виготов-
лена на підприємствах Дніпропетровської області. 
Дніпропетровщина – справжнє серце України, залишається одним із найрозвиненіших регіонів 
України.

Промисловий туризм  – це пошук нових вра-
жень. З кожним роком  такий вид подорожі 
набирає популярності, хоча є одним з наймо-
лодших напрямків туризму.
Активно розвивається промисловий туризм на 
Дніпропетровщині. Центром його розвитку є 
Кривий Ріг. Тут Ви на власні очі зможете поба-
чити кар’єр з найдовшою залізною дорогою та 
5 кар’єрів мають глибину, що дозволяє розмі-
стити Ейфелеву вежу. А надзвичайно цікавим 
місцем, яке варте уваги є кар’єр Південного 
гірничо-збагачувального комбінату із видо-
бутку залізної руди. Він є найглибшим не 
тільки в Україні, а й одним із найбільших у 
Європі. Важко уявити, що це створила 
людина. Розміри вражають: довжина складає 
3 км, ширина сягає 2,6 км, глибина – 339 м, а 
площа всього кар’єру становить 570 га.

Цікавим пунктом промислового туру є відвіди-
ни заводу Interpipe у Дніпрі www.interpipe.biz. 
Завод є найсучаснішим електро-сталепла-
вильним заводом у Європі та першим за 
останні 40 років металургійним заводом, який 
побудовано на території України. Також завод 
знаменитий своїми арт-об’єктами, автором 
яких є данський митець Олафур Еліассон. 
Найвідомішими з них є «Дніпропетровський 
схід» – штучне сонце, яке підняте над рівнем 
землі на 60 м, та «Твій вогняний візерунок» –  
величезні малюнки на фасаді заводу. Заслуго-
вує на увагу і «Тунель часу», який знаходиться 
одразу на в’їзді. 
Дніпропетровщина є центром ракетно-кос-
мічної галузі. Тож для гостей області будуть 
цікавими такі об’єкти як:

ТУРИЗМ

Інгулецький гiрничо-збагачувальний комбiнат

Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнатПiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат

www.ingok.metinvestholding.com 

www.cgok.metinvestholding.com www.sevgok.metinvestholding.com 

Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат

www.ugok.info
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   Музей космічних технологій,
   Парк ракет під відкритим небом,
 Національний центр аерокосмічної освіти 
молоді ім. О. М. Макарова www.unaec.dp.ua.
М’який клімат, мінеральні джерела, лікувальні 
грязі Дніпропетровщини – все це створює 
умови для лікування та відпочинку. Крім того, 
в області розвідано 15 родовищ мінеральних 
вод, що дає можливість повністю забезпечити 
потреби населення у лікувальних, лікуваль-
но-столових і столових мінеральних водах.  
Справжньою перлиною Придніпров’я є 
курорт «Солоний лиман» у Новомосковсько-
му районі – рівнинний грязьовий і бальнеоло-
гічний курорт степової зони, розташований за 
50 км від міста Дніпро. Тут знаходиться 
унікальне родовище лікувальних грязей, які у 
поєднанні з мінеральними водами успішно 
використовуються для лікування різних 
захворювань, профілактики та реабілітації.
Рекреаційний потенціал річок, озер і водосхо-
вищ Дніпропетровської області сприяє роз-
витку водного туризму. А багатство кліматич-
них, рослинних, рибних ресурсів, близькість 
до водних артерій об’єктів культурно-історич-
ної спадщини дозволяє створювати маршрути 
водного туризму різної тематичної спрямова-
ності.
На Дніпропетровщині активно розвивається 
дайвінг. Тут діють декілька клубів і центрів 
дайвінгу та підводного полювання. Для дай-
вінгу використовуються місця, розташовані в 
50 км від Дніпра, цікавим для дайверів вважа-
ється також Дніпродзержинське водосхови-
ще, що у 25 км від Дніпра, де глибина невели-
ка (3-6 м), а підводний світ багатий різнома-
нітною флорою і фауною. Також є цікаві місця 
для дайвінгу в каналі Дніпро-Донбас.
Дніпропетровщина насичена ресурсами і для 

розвитку мисливського туризму і любитель-
ського рибальства. Розвиток рибальства обу-
мовлений наявністю 56 видів риб, 26 з яких 
представляють інтерес для рибальства.
Все більшої популярності у мешканців та 
гостей області набуває «зелений туризм», 
який дає змогу відпочити в осередках живої 
природи, пізнати інше культурне середовище 
й цікаво провести час. Гостям та мешканцям 
області пропонується 8 центрів та садиб для 
відпочинку. На Дніпропетровщині знаходить-
ся більше 20 унікальних центрів та садиб «зе-
леного туризму, одним із яких є хутір Галуш-
ківка www.galushkivka.com.ua, що був засно-
ваний в кінці XVII століття запорізькими коза-
ками, які селилися на території Дикого Поля. 
В даний час хутір являє собою єдиний комп-
лекс, де розташований макет козацького укрі-
плення «Січ» і 3 селянські садиби, побудовані 
в кінці 19 століття. 
Найяскравішою візитівкою Дніпропетровської 
області є:
   Петриківський декоративний розпис, який 
увійшов яскравою сторінкою в історію культу-
ри українського народу та 2013 року став 
нематеріальною спадщиною UNESCO. 
   старовинні пісні Підніпров’я козацької доби 
(XV –XVII ст.), які потребують негайної охорони 
тому у 2016 році були внесені до Списку нема-
теріальної культурної спадщини UNESCO.
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м. Дніпро,  вулиця Князя 
Володимира Великого, 13,
www.visitdnipro.com

м. Дніпро,  вулиця Старокозацька, 52
www.divokray.com

Туристичний центр «Риба Андрій 
організовує екскурсії  по 
Дніпропетровській області.

Центр народної  творчості 
«Дивокрай було засновано з 
метою ознайомлення гостей 
Дніпропетровської області з 
історією Придніпров’я, 
збереження історико-культурної 
та матеріально-духовної 
спадщини для майбутніх 
поколінь, розвиток туризму та 
дозвілля населення

Для надання інформації про туристично-рекреаційні можливості Дніпропетровської області на 
території регіону діють такі туристично-інформаційні центри:

1.5. ТУРИЗМ

ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ЦЕНТРИ
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Дніпропетровська область співпрацює з 23 регіонами партнерами з 12 країн світу в рамках укладе-
них двосторонніх угод. Найбільш активно розвивається співробітництво з Нижньосілезським воє-
водством Польщі,  Братиславським краєм Словаччини та областю Яс-Надькун-Солнок Угорщини. 
На рівні міст області укладено 18 угод щодо партнерських відносин з містами 15 країн світу.

1.6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ

РЕГІОНИ ТА МІСТА ПАРТНЕРИ

РЕГІОН КРАЇНА

СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА

ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА

РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА

ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА

УГОРСЬКА РЕСПУБЛІКА

Братиславський край

м. Жіліна

Земля Бранденбург

Земля Північний Рейн-Вестфалія

Земля Саарланд

Нижньосілезьке воєводство

м. Щецин

м. Люблін

м. Кельце

Вільнюський повіт

місто Вільнюс

область Яс-Надькун- Солнок

м. Солнок

м. Мішкольц
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1.6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

РЕГІОНИ ТА МІСТА ПАРТНЕРИ

РЕГІОН

м. Гурджуаані

м. Кутаїсі 

м. Зугдіді

Департамент Рона

Провінція Альберта

Провінція Манітоба

Регіон Дюрам

Провінція Ломбардія

м. Герцлія

м. Сіань 

м. Ечжоу

м. Ханьдань

м. Берн

Земля Каринтія

м. Бургас

м. Далянь 

м. Салоніки

Автономна Республіки Аджарія 

КРАЇНА

ГРУЗІЯ

ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА

КАНАДА

ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА

ДЕРЖАВА ІЗРАЇЛЬ

ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА

КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ

АВСТРІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА

БОЛГАРЯ
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На території Дніпропетровської області розташовано 7 дипломатичних установ, зокрема Генераль-
не консульство ФРН та Ізраїльський культурний центр у м. Дніпро при посольстві Держави Ізраїль 
в Україні. 

ДИПЛОМАТИЧНІ ТА КОНСУЛЬСЬКІ УСТАНОВИ

В обласному центрі  діє 15 візових центрів країн членів ЄС, які надають можливість отримати візи 
країн для власників паспортів без біометричних даних. 

ВІЗОВІ ЦЕНТРИ

В рамках реалізації спільних міжнародних проектів, Дніпропетровська область активно співпра-
цює з міжнародними установами, зокрема GIZ (ФРН), DESPRO (Швейцарія), USAID (США), Програ-
ма Розвитку ООН, CIDA (Канада) в напрямках розвитку соціальної інфраструктури громад у зв’язку 
зі збільшенням ВПО, запровадження енергоефективних рішень підприємств та громад регіону, 
створення молочних та зернових кооперативів, забезпечення населення якісною питною водою. 
За два роки, об’єм міжнародної підтримки склав понад 8 млн дол. США.

МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ

МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ



ЕКОНОМІКА
РЕГІОНУ

№2
РОЗДІЛ 

ПРОМИСЛОВІСТЬ
МАШИНОБУДУВАННЯ

БУДІВНИЦТВО
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

ЕНЕРГЕТИКА
МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ПІДПРИЄМСТВА

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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2.1. ПРОМИСЛОВІСТЬ

Область має потужний промисловий 
потенціал.
Він характеризується високим рівнем роз-
витку важкої індустрії. На підприємства 
гірничо-металургійного комплексу припа-
дає 60,3% всієї реалізованої продукції 
області. У регіоні діють понад 500 промис-
лових підприємств майже всіх видів еконо-
мічної діяльності.

На Дніпропетровщині виробляється 18,4% 
(324,4 млрд. грн.) усієї реалізованої 
промислової продукції  України.
За цим показником область посідає перше 
місце в Україні.

Основу гірничо-металургійного комп-
лексу складають 47 підприємств:

У 2016 році обсяги реалізації сировини склали 33,9% від загальнодержавних та 24,0% від усієї 
реалізованої промислової продукції області.
Запаси кам’яного та бурого вугілля області складають більше ніж 21 млрд т. Щорічно добувається 
близько 18 млн т. вугілля, що становить майже 25% загального обсягу видобутку в Україні.
Видобутком займається ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

24
гірничо-рудних

500
промислових
підприємств

24
гірничо-рудних
підприємства

23
підприємства
чорної металургії

СТРУКТУРА ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вид промислового виробництва

добувна промисловість
металургія
машинобудування

виробництво коксу 
інше

виробництво хімічних речовин

постачання електроенергії, газу, пари

виробництво гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції

%

24,0

34,4
2,8
4,2

3,8

16,8

1,9

12,1

ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Продукція експортується більш ніж до 
35 країн світу та складає 39,5% обсягів 
виробництва чорної металургії України.

Базу гірничодобувної промисловості області складають 10 підприємств з видобутку залізних, 
марганцевих та рідкоземельних руд.
На ПАТ «Марганецький ГЗК», ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК» добувається 100,0% марганцевої 
руди в Україні. Гірничо-збагачувальні комбінати Кривбасу виробляють 77,6% від усього 
концентрату залізорудного неагломерованого та 47,6% концентрату залізорудного 
агломерованого в Україні.

Переробна промисловість області забезпечує 16,4% від загальнодержавного обсягу реалізації 
промислової продукції. Обсяг реалізованої продукції – 186,5 млрд грн., або 57,6% усієї реалізованої
промислової продукції в області.
Основа промисловості області – металургія. Обсяги реалізованої продукції складають 34,4% від 
загального обсягу по області.

На трубних підприємствах області 
(ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський 
трубопрокатний завод», ПАТ «Інтер-
пайп Новомосковський трубний 
завод», ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб», 
ПрАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» 
та інші) виготовляються труби велико-
го і малого діаметрів, профілі пустотілі 
гарячої і холодної деформації, цент-
робіжного литва, методом зварювання.

Продукція трубопрокатних підпри-
ємств області експортується майже 
до 70 країн світу.

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ВІД
ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ ПО УКРАЇНІ

Чавун

Сталь

Прокат

Труби

Кокс

38.6

%

55.4

32.3

79.4

31.5
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Продукція галузі складає 17,9 % обсягу виробництва 
хімічної та нафтохімічної промисловості України. Обсяг 
реалізованої продукції у галузі виробництва хімічних 
речовин і хімічної продукції складає 4,2% обсягу промис-
лового виробництва в області.

Лакофарбове виробництво є одним з найбільших в Украї-
ні. З урахуванням екологічно чистих нових технологій 
освоєно понад 120 видів лакофарбової продукції.

В Дніпропетровській області успішно веде свою діяль-
ність ДП «Капарол Україна» – підприємство одного з най-
більших світових виробників високоякісних фасадних і 
внутрішніх фарб.

Продукція ПАТ «Дніпроазот» – один з найбільших хіміч-
них підприємств країни, експортується в країни Азії, 
Латинської Америки та ЄС.

Найбільшим державним підприємством хімічної галузі 
області є науково-виробниче об’єднання «Павлоград-
ський хімічний завод», що спеціалізується на виробни-
цтві вибухових речовин для гірничо-збагачувальних ком-
бінатів України. Наукові розробки, програмне забезпечен-
ня, технології та продукція підприємства успішно вико-
ристовуються в Україні та експортуються до країн ЄС, Пів-
денно-Східної Азії, Австралії, Америки та Африки.
Також в Дніпропетровській області успішно веде свою 
діяльність ДП «Мессер Україна» – представництво одного 
з найбільших світових виробників хімічної продукції.

Питома вага галузі з виробництва гумових і пластмасових виробів області складає 3,8% від усієї 
реалізованої промислової продукції.
В області освоєно і виготовляється більше 80 типорозмірів шин, у тому числі великогабаритних та 
низького тиску для сучасної сільськогосподарської техніки, які експортуються в 30 країн світу.
ТОВ «Український завод понадвеликогабаритних шин» є єдиним на території України та країн СНД 
підприємством яке випускає понад великогабаритні шини для автосамоскидів вантажопідйомні-
стю від 55 до 220 т. Продукція підприємства експортується до Австралії, країн Європи, Північної 
та Південної Америки, Африки та Південно-Східної Азії.

ХІМІЧНА ГАЛУЗЬ

ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ВІД
ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ
ПО УКРАЇНІ

Аміак

Сірчана
кислота

Сода

Мінеральні
добрива

Синтетичні
смоли

Шини

12

16

32

16

9

%

38

ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХ ВИРОБІВ

2.1. ПРОМИСЛОВІСТЬ
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Продукція легкої промисловості області експортується до таких країн як:

На території Дніпропетровської області виробництвом трикотажних виробів займається більше 
60 підприємств, до числа яких відносяться ТОВ «Дніпрокожгалантерея», ТОВ «Топлайн»,
ТОВ «Файна мода України», ТОВ «Парсіал» та інші.

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

АСОРТИМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ:

60
підприємств

Виробництво продукції галузі
складає 4,4% від

загальноукраїнського.швейні
і трикотажні

вироби

взуття

штучне хутро іграшки

вовняна та
бавовняна

пряжа

швейні
нитки та ін.

Франція Канада

Німеччина Великобританія
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2.2. МАШИНОБУДУВАННЯ

Галузь машинобудування динамічно розвива-
ється. Провідні підприємства активно впрова-
джують новітні технології та здійснюють тех-
нічне переоснащення, так наприклад:
на ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» 
поставлено на виробництво нові види продук-
ції: стрілочний перевід 60Е1 марки 1/9 радіусу 
300 м, колії 1435 мм на залізобетонних брусах 
за проектом з Іраном; трамвайний стрілочний 
перевід з поворотним пером радіусу 50 м;
7 різновидів хрестовин з приварними рейко-
вими закінченнями типу 49Е1 для проектів з 
Турцією;

на ПАТ «Дніпропетровський агрегатний   
завод» розроблено нові види продукції:

   електродвигун ДАТ-0,09;

   розподільник КЕ-178;

   генератор ГТ-30Д;

   блок БРЗУ-115УД;

   стартер-генератор 8260-12УД;

   навісне тракторне обладнання;

   клапани електромагнітні типу ДМКТ, ДМКВ.

на ДП «НВК «Електровозобудування» – освоє-
но серійне виготовлення тормозних циліндрів 
електрорухомого складу, проводиться робота з 
випуску дослідного зразка вагона-самоскида 
типу Д6Д та налагодження його серійного 
виробництва.

Обсяг реалізованої продукції 
машинобудівного комплексу 
складає 2,8% від обсягу 
реалізації в області.

Продукція машинобудування широко відома 
не тільки в Україні, а й далеко за її межами.

На машинобудівних підприємствах області:

ПАТ «Дніпропетровський завод
прокатних валків»;

ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»;

ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод»;

ПАТ «Дніпроважмаш»;

ДП «НВК «Електровозобудування»;

ПАТ «Дніпровагонмаш» та інших.

Виробляються:

устаткування для прокатних станів;

вагони вантажні;

стрілочні переводи;

автомобільні напівпричепи;

велика низка обладнання для 
гірничо-металургійного комплексу;

акумулятори;

електровози та інша продукція.
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Дніпропетровщина – космічна столиця України 
та один із світових центрів ракето-космічного 
машинобудування.

Високе технічне оснащення і кваліфікація 
інженерного та робочого персоналу дозволяє 
розробляти і виготовляти такі екологічно чисті 
ракети-носії як «Зеніт» та інші космічні 
апарати, які не мають аналогів у світі.

Основну галузі складають такі вітчизняні 
державні підприємства космічної галузі:

КБ «Південне ім. М. К. Янгеля»

ВО «Південний машинобудівний завод
ім. О.М. Макарова»

КБ «Південне ім. М. К. Янгеля» бере участь в 
міжнародних комерційних космічних проектах 
«Морський старт», «Наземний старт», 
«Циклон-4» та «Вега», тісно співпрацює із 
аерокосмічними підприємствами Франції, 
США, Туреччини та Бразилії.

З урахуванням особливої актуальності 
спостереження Землі з космосу 
конструкторами бюро розроблено ряд 
супутників дистанційного зондування Землі – 
«Січ-1», «Січ-2», «Egyptsat-1» та космічні 
системи, що включають наземні комплекси 
управління, прийому і обробки даних.

Минулого року на замовлення NASA, тран-
спортним космічним кораблем Cygnus із модер-
нізованим ракетоносієм Antares-230, який є 
спільною розробкою КБ «Південне» із «Orbital 
Sciences Corporation», на міжнародну космічну 
станцію було доставлено 2,3 т. вантажу.

КОСМІЧНА ГАЛУЗЬ

ВО «Південний машинобудівний завод» – 
виробничий комплекс світового значення, 
який здійснює серійне виробництво зразків 
сучасної ракетно-космічної техніки. На 
підприємстві освоєні і впроваджені 
унікальні технологічні рішення.

Багатопрофільність виробничого комплексу 
дозволяє виготовляти продукцію для таких 
напрямків діяльності:

оборонна промисловість;
авіаційний транспорт;
сільськогосподарське машинобудування;
цивільна продукція;
виробництво, випробування, експлуатація 
ракет-носіїв космічних апаратів.

Унікальною родзинкою регіону є 
«Віртуальна аерокосмічна школа», яка 
працює з 2012 року і дозволяє молоді віком 
від 12 до 18 років здобувати аерокосмічну 
освіту в інтерактивному режимі.

Сайт:
www.aerospace.klasna.com
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2.3. БУДІВНИЦТВО

9

У 2016 році обсяг капітальних інвестицій ста-
новив 30806,4 млн грн. За цим показником 
Дніпропетровщина посідає 2 місце серед 
областей України.

Виконанням загальнобудівельних та спеці-
альних видів робіт займається більше ніж 
2000 малих та середніх підприємств та
40 кооперативів.

У 2016 році на території області прийнято в 
експлуатацію житлові будинки загальною 
площею 293,0 тис. м² . Більше половини 
(52,3%) загального обсягу житла прийнято в 
експлуатацію в будинках із двома й більше 
квартирами, 47,7% – в одноквартирних 
будинках.

Також у 2016 році обсяг капітальних інвестицій 
за рахунок усіх джерел фінансування становив 
30806,4 млн грн. (9,4% від обсягу капітальних 
інвестицій України). За цим показником
Дніпропетровщина посідає 2 місце серед 
областей України.

Найбільшими іноземними 
підприємствами галузі є 
ТОВ «Glas Trösch 
Dnipropetrovsk», яке 
займається виробництвом 
склопакетів та
ПрАТ «HeidelbergCement 
Ukraine», яке займається 
виробництвом цементу.

78,03ПЛОЩА
ЖИТЛОВИХ

ПРИМІЩЕНЬ млн м²
1482 КІЛЬКІСТЬ

КВАРТИРодиниці

Дніпропетровська область займає перше місце серед областей України за площею житлових 
приміщень та кількістю квартир у житлових будинках.
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2.4. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

За результатами 2016 року господарствами 
всіх категорій одержано 3,5 млн т. зерна та 
реалізовано 311 тис. т. худоби та птиці.

Розбудовується інфраструктура аграрного 
ринку – в області налічується 62 сховища для 
зберігання овочів та фруктів, а для 
зберігання зернових та технічних культур 
розгалужена мережа із 68 зернових складів.

У 2016 році на 9,5% зросли обсяги виробництва сільськогосподарської техніки, зокрема 
розпушувачів та культиваторів.

Дніпропетровщина є провідною в Укра-
їні за чисельністю суб’єктів племінної 
справи та за якістю племінних ресурсів. 
Генетичні ресурси молочного скотар-
ства та свинарства області сконцентро-
вані на 11 племінних заводах та 12 пле-
мінних репродукторах:

у молочному скотарстві функціонують
8 племзаводів та 7 племрепродукторів;

свинарство області представлено
3 племзаводами та 5 племрепродукторами.

В області працює більше 4000 сільськогосподарських підприємств.

Виробництво валової продукції сільського господарства Дніпропетровщини складає 6,0% 
від загального обсягу по Україні.

Сільськогосподарське виробництво здійснюється на 2299,3 тис. га – це 73,4% загальної
площі області.

В області
переважно
виробляється:

зерно

овочі

соняшник

цукровий
буряк

73,1
тис.

Корів

426,1
тис.

Свиней

55,3
тис.

Овець
та кіз

16,9
млн

Птиці

1,4
 тис.

Коней
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ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

Виробництвом продуктів харчування і переробкою сільськогосподарських продуктів зайнято 
більш 130 підприємств.

За 2016 рік підприємствами області експортовано:
   готових харчових продуктів на суму 110,0 млн. дол. США;
   жирів та олії – 289,4 млн. дол. США.

Обсяги капітальних інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за 
2016 рік склали 977050 тис. грн.

ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ВІД ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ ПО УКРАЇНІ

Продукт

Молоко
Інші молочні продукти
Ковбасні вироби
Борошно
Хліб та хлібобулочні вироби
Соняшникова олія

Безалкогольні напої

%

5,1

13,4

23,6

8,1

13

6,5

5,5

ЕКСПОРТ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Продукт

Курятина
Молдова, Казахстан, Ірак,
Узбекистан, Грузія

Німеччина, Ізраїль, Китай, Латвія,
Вірменія, Естонія, Азербайджан

Молдова, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан,
Білорусь, Сирія, Литва, Туреччина

Німеччина, Ізраїль, Китай, Латвія, Вірменія,
Естонія, Азербайджан

Молдова, Німеччина, Латвія, Грузія, Киргизія

Ізраїль, Ліван, Молдова, Грузія, Білорусь, Корея,
Словенія, США, Польща, Німеччина, Голландія

Алкогольні напої

Олія соняшникова

Крохмаль та крохмальні продукти

Томатні пасти, соуси, кетчупи

Кондитерські вироби

Країни

2.4. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ

Перспективним напрямком розвитку підприємництва в аграрній сфері є розбудова 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

У 2016 році 19 молочними кооперативами вироблено 3175 т. високоякісного молока, що 
становить 2% від загальної кількості реалізованого молока в регіоні.

Загалом частка приватних домогосподарств у виробництві молока становить 76,2%, що є 
перспективним напрямком формування саме молочних кооперативів в регіоні.

В рамках міжнародних проектів Уряду Канади з 2008 року здійснюється організаційна та 
навчальна робота щодо розбудови кооперативного руху в Дніпропетровській області за 
різними напрямками.

Так, у 2017 році в рамках проекту «Розвиток молочного бізнесу в Україні» відкрито другу 
чергу демонстраційної ферми СП «Молочарське» – корпус на 60 корів голштинської породи 
(перша черга – корпус на 60 корів джерсейської породи відкрито 2012 році).

Проект «Розвиток зерносховищ та сільськогосподарських кооперативів в Україні» 
передбачає будівництво елеватора проектною потужністю 57 тис. т. на базі 
сільськогосподарського кооперативу «Зерновий» в смт. Васильківка. У 2017 році 
побудована перша черга кооперативного елеватору потужністю 12,7 тис. т.
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2.5. ЕНЕРГЕТИКА

Дніпропетровська область – одна
з найбільш енергонасичених
в  Україні. Вона займає друге 
місце після Києва.

До енергетичної галузі області входять наступні енергогенеруючі підприємства: ВП «Криворізька ТЕС» 
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» та ВП «Придніпровська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», філія 
«Дніпродзержинська ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго» та ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль».

В області виробляється 5,6% від обсягу виробництва електроенергії в Україні.

За останні 2 роки в області реалізується 2 проекти з будівництва комплексу електростанцій 
альтернативної електроенергії, загальною потужністю 102,3 МВт.

Ініціатори проектів:
   ТОВ «Вектор Солар» - будівництво комплексу електростанцій потужністю 100 МВт;
   ТОВ «Енергосонце» - будівництво сонячної електростанції потужністю 2,3 МВт;

ОБ’ЄКТИ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Сфера діяльності

Біоенергетика

Найбільша в Європі біогазова установка (с. Єлизаветівка,
Петриківський район), яка переробляє пташиний послід
на тепло, електроенергію і органічне добриво.
Потужність установки - 5 МВт.

Теплоелектростанція на біомасі (вул. Польова, 1В/2,
с. Знаменівка, Новомосковський район).
Потужність - 3,6 МВт. Теплопродуктивність «зеленого»
об’єкту генерації - 12 Гкал/год.

Генеруючі підприємства
Встановлена
потужність

5 МВт

Біоенергетика

Твердопаливна котельня, яка постачає тепло п’яти
медичним закладам. (вул. Космічна, 17 Б, м. Дніпро).
Котельня загальною потужністю 10,5 МВт (паливо:
гранули з біомаси - пелети з лушпиння соняшника).

10,5 МВт

Сонячна
енергетика

Рухома сонячна електростанція Solar Park Pidhorodne
(м. Підгороднє Дніпропетровська область) 10 400 модулів
сумарною потужністю понад 2,5 МВт

2,5 МВт

Біоенергетика 3,6 МВт

Біогазова установка (с. Пісчанка, Новомосковський район).
ПП «Сігма». Вартість - 16 млн грн.Біоенергетика 0,6 МВт

Сонячна електростанція (м. Покров). Вартістю 17 млн грн.
Потужність СЕС становить 7 МВт та забезпечує енергією
понад 1000 будинків чистою енергією.

7 МВт

Придніпровська
теплова електростанція тис. МВт

1,8 

Дніпродзержинська
гідроелектростанція тис. МВт

0.35

Криворізька теплова
електростанціятис. МВт

2,9

Сонячна
енергетика
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Дніпропетровська область 
займає друге місце серед регі-
онів Україні за кількістю малих 
та середніх підприємств, що 
становить 36 726 одиниць, з 
яких 960 одиниць – середній 
бізнес та 35  766 одиниць – 
малий. Зайнято у вищевказа-
ній сфері 274 тисяч осіб (34,6% 
від загальної кількості працез-
датного населення області).

Доля реалізованої промислової 
продукції малими та середніми 
підприємствами області стано-
вить 11,2% від загальних обся-
гів реалізації МСП України та 
займає друге місце після сто-
лиці.

Від загального об’єму продукції 
підприємств регіону, продукція 
МСП складає близько 40%.

У 2016 році було затверджено Програму розвитку малого та середнього підприємництва у 
Дніпропетровській області на 2017 – 2018 роки, яка визначає пріоритетні напрями розвитку МСБ:

2.6. МАЛІ ТА СЕРЕДНІ ПІДПРИЄМСТВА

35%

11,2%

8,8%

8,45%

8,2%

6,5%

4,5%

3,8%

13,65
%

оптова та роздрібна торгівля, ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів

переробна промисловість

будівництво

професійна, наукова та технічна діяльність

операції з нерухомим майном

сільське, лісове та рибне господарство

інші види діяльності

транспорт, складське господарство, поштова
та кур’єрська діяльність

державне управління й оборона, обов’язкове 
соціальне страхування

МСП розвивається майже в усіх ключових галузях
економіки області:

аутсорсінг у провідних
галузях області

сфера легкої промисловості

органічні продукти послуги туризму

кооперація в сфері вирощування, переробки, зберігання та продажу
сільгосппродукції
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2.7. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

У Дніпропетровській області працює більше 200 вітчизняних та іноземних IT компаній, до числа яких 
відносяться датські компанії Ciklum та Sitecore, нідерландська компанія Daxx, швейцарська Luxoft, 
американські Maxymiser, Archer Software та інші.

ВІТЧИЗНЯНІ ІТ КОМПАНІЇ

Лого Назва

SoftServe

AMC Bridge

Cupid PLC

ISD

Apriorit www.apriorit.com

www.isd.dp.ua

www.cupidplc.com

www.softserve.ua

www.amcbridge.com.ua

Сайт
Проекти та технології у
Дніпропетровській області

Розвиває проекти в областях 
мобільної розробки,
SaaS & Cloud, BI & Analytics, 
програмної архітектури, UI & UX, 
безпеки.

Виробляє веб-продукти в 
області онлайн дейтинг: ряд 
веб-сайтів (PHP/ MySQL), 
віджети для соц.мереж, моб. 
версії сайтів і моб. додатки під 
iOS, Android, WinPhone.

Розробляє проекти пов´язані з 
медициною: автоматизація про-
цесів в лікарнях, лабораторіях, 
а також управління бізнес-про-
цесами та веб-розробка.

Працює на ринках корпоратив-
ної безпеки, захисту і аналізу 
даних, віртуалізації і хмарних 
обчислень, системних низько-
рівневих рішень.

Розробляє рішення для CAD, 
CAE, CAM, PDM і PLM додатків. 
Основні експертні області: мат. 
моделювання, аналітична геоме-
трія, 2D і 3D графіка, високопро-
дуктивні і паралельні обчислен-
ня, системи управління інженер-
ними даними промислових виро-
бів та інженерних споруд.
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До ТОП-10 України за версією української спільноти розробників програмного забезпечення DOU 
входять 5 компаній, що мають офіси у Дніпропетровській області.

5 КОМПАНІЙ ЩО УВІЙШЛИ ДО ТОП-10 З ОФІСОМ В М. ДНІПРО

ІНШІ ІТ КОМПАНІЇ, ЩО УВІЙШЛИ ДО ТОП 50 ЗА ВЕРСІЄЮ DOU
ТА МАЮТЬ ОФІСИ У М. ДНІПРО

№ Назва

EPAM

SoftServe

Luxsoft

www.epam-group.ru

www.softserve.ua

www.luxoft.com

Сайт ЛогоАдреса

м. Дніпро, вул.
Володимира
Мономаха, 17 А

м. Дніпро,
просп. Дмитра
Яворницького, 22

м. Дніпро, вул.
Шевченка, 53

Ciklum www.ciklum.comм. Дніпро, вул.
Барикадна, 15 А

DataArt www.dataart.ua
м. Дніпро,
вул. Павла
Нірінберга, 10

1

ISD www.isd.dp.ua
м. Дніпро, вул.
Шевченка, 146

Playtika
UA

www.playtika.com
м. Дніпро, вул.
Шолом- Алейхема,
4/26

7

2

3

4

5

AMC
Bridge

www.amcbridge.com.ua
м. Дніпро, вул.
Проскурівська, 198
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Розвиток - ІТ галузі регіону підтримують такі світові лідери як Google, Microsoft, Wargaming, 
Noosphere Ventures, Concord Bank, WIX, Yalantis, RubyGarage.

В місті Дніпро вже п’ятий рік проходить міжнародна конференція ITEM – це найзначніша ІТ-подія 
в Україні.

Основні теми:

•  Управління проектами;

•  Новітні технології;

•  Розвиток ІТ-середовища України;

•  Продажі на Захід.

Спікерами конференції вже були такі відомі особистості як Софі Шарлота Моатті – проектний 
менеджер компанії Facebook, Том Гілб – викладач Agile та інші спікери з таких світових компаній 
як з Google, Wargaming та Spotify.

ЗАРОБІТНІ ПЛАТИ ПРОГРАМІСТІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Розробка
Молодший
інженер- програміст
грн.

Інженер-
програміст
грн.

Старший
інженер-програміст
грн.Лого

Найпоширеніші
мови

Java 13000 41600 80600

C#/.NET 7800 44200 80600

PHP 9100 41600 70200

JS 14300 33800 87100

C++ 13000 46800 85800

2.7. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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У 2016 році виконанням науково-технічних робіт в організаціях, установах та на 
підприємствах області займалось 9,7 тис. працівників, серед яких 380 докторів наук та 
1086 кандидатів наук. Наукові організації регіону власними силами виконали 
науково-технічні роботи на загальну суму майже 1843,8 млн грн., що у 2 рази більше, ніж за 
аналогічний період 2015 року.

Інновації, спрямовані на удосконалення технологічної і технічної бази виробництва та 
оновлення продукції.

Інноваційні технології впровадили 43 промислових підприємства області.
Обсяг реалізованої інноваційної продукції склав більше 1,8 млрд грн. – це 15% від 
загальногодержавного.

В області працюють такі вітчизняні науково-дослідні та проектно-конструкторські 
організації:
  КБ «Південне ім. М. К. Янгеля»;     «Інститут зернових культур НААН України»;

«Інститут технічної механіки»;  ВГО «Укрметалургпром»;  «Інститут чорної 
металургії ім З.І. Некрасова НАН України»;      «Державний Дніпровський проектний 
інститут»;       «Державний трубний інститут імені Я.Ю. Осади».

СТРУКТУРА РЕАЛІЗОВАНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

2.8. НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

впроваджено
нових технологічних
процесів,77

освоєно
виробництво

найменувань інноваційних
видів продукції,

– нових видів техніки.з них

150
80

87%
7.8%

5.2%

За 2016 рік було:

науково-технічні розробки

фундаментальні дослідження

прикладні дослідження
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2.9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

УГОДИ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ

  
Дніпропетровська 
область 

УКРАЇНА 

Угода з Європейською
асоціацією вільної
торгівлі (ЄАВТ)

Поглиблена та всеохоплююча
зона вільної торгівлі між 
Україною та ЄС

Угоди з Канадою,  Чорногорією,
Македонією, Грузією, Молдовою,
Азербайджаном

Угоди з Казахстаном,  Білоруссю,
Таджикистаном, Узбекистаном,
Киргизією

Україна – є асоційованим членом Європейського Союзу, відповідно до Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом, яка набула чинності в повному обсязі з 1 вересня 2017 року. 
Складовою частиною зазначеної Угоди є Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між 
Україною та ЄС.

Відповідно до вказаних та враховуючі інші міжнародні угоди України про вільну торгівлю, підпри-
ємства Дніпропетровської області мають преференції в рамках своєї експортної діяльності, зокре-
ма: здешевлення виробництва за рахунок звільнення від сплати мит, скорочення затрат часу в 
торгівлі через спрощення митних та транзитних процедур, створення сприятливих та стабільних 
умов ведення бізнесу для залучення інвестицій та впровадження нових технологій.

Всього Україною укладено 16 Угод про вільну торгівлю, які охоплюють ринки 45 країн світу 
(близько 800 млн. споживачів):

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС;

Угода про вільну торгівлю між Україною та державами-членами Європейської асоціації вільної 
торгівлі (ЄАВТ) – Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн;

Угоди у сфері сільського господарства між Україною і Норвегією, Україною та Ісландією, Україною і 
Швейцарією;

Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, Чорногорією, Македонією, Грузією, Молдовою;

Угоди про вільну торгівлю між Україною та окремими країнами СНД (Азербайджан, Узбекистан, 
Таджикистан, Туркменістан, Киргизія, Казахстан та Білорусь).

У рамках Генералізованої системи преференцій Світової організації торгівлі, США та Японії Україна 
отримує можливість безмитного ввезення на територію зазначених країн понад 3500 видів товарів, 
в тому числі промислової та сільськогосподарської груп.
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТОВАРАМИ

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ

ІМПОРТ ТОВАРІВ

У 2016 році експорт товарів області становив 5859,7 млн. дол., імпорт - 3478,4 млн. дол. 
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало  2381,3 млн. дол. 

Протягом року зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами 154 
країн світу. 

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 1661,5 млн. дол. та збільшився 
проти 2015 року на 23,3%. З країн Європейського Союзу імпортовано товарів на
1208,9 млн. дол. Порівняно 2015 роком цей показник збільшився на 6,2%.

ЄС
Єгипет
Російська Федерація
Китай
Туреччина

28,4%

13,7%

10,1%
9,9%
7,9%

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ
ОСНОВНІ КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ

Чорні метали
Руди, шлак і зола
Вироби з чорних металів

49,3%

18,9%
6,8%

ТОВАРНА СТРУКТУРА
ЕКСПОРТУ

ЄС
Російська Федерація
Китай
США 
Білорусь

34,8%

22,8%

13,2%

5,3%

4,4%

ІМПОРТ ТОВАРІВ
ОСНОВНІ КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ

Мінеральні палива
Механічне та електричне обладнання
Полімерні матеріали
Фармацевтична продукція
Чорні метали

ТОВАРНА СТРУКТУРА
ІМПОРТУ

26,7%

12,1%

9,6%
8,2%
6,5%
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОСЛУГАМИ

ЕКСПОРТ ПОСЛУГ

ІМПОРТ ПОСЛУГ

У 2016 році експорт послуг області становив 172,3 млн. дол. США, імпорт - 315,1 млн. дол. 
Порівняно з 2015 роком експорт скоротився на 41,5% (на 122,1 млн. дол.), імпорт – на 21,6% (на
87 млн. дол.). Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі послугами дорівнювало 142,8 млн. дол.

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 146 країн світу.

ЄС
США
Російської Федерація 
Віргінські Острови
Бразилія

31,5%

23,5%
11,4%
7,9%
7,1%

ЕКСПОРТ ПОСЛУГ
ОСНОВНІ КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ

Фінансова діяльність
Сфера телекомунікації 
Ділові
Транспортні послуги

39,2%

20,8%
17,1%
13,2%

СТРУКТУРА
ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ

ЄС
США
Об’єднані Арабські Емірати
Російська Федерація

72,9%

7,3%

5,5%

5,2%

ІМПОРТ ПОСЛУГ
ОСНОВНІ КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ

Фінансова діяльність
Сфера телекомунікації

СТРУКТУРА
ІМПОРТУ ПОСЛУГ

54,1%

21,3%

2.9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ



ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

№3
РОЗДІЛ 

ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ IGOV
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

PROZORRO – СИСТЕМА ВІДКРИТИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

ЦЕНТРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
МИТНІ ПОСТИ

ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДТРИМКИ МСБ
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ОРІЄНТОВАНІ НА ПІДТРИМКУ МСБ

ДЕРЖАВНІ ТА МІЦЕВІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ
CALL-ЦЕНТРИ

ПРОПОЗИЦІЇ. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ
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3.1 ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ IGOV 

3.2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

КП «Будинок юстиції» 
Дніпропетровської 

обласної ради» 
(www.boodjust.dp.ua)

Центри надання 
адміністративних послуг 
(ЦНАП) при виконкомах 

місцевих рад, 
райдержадміністраціях 

(www.e-services.dp.gov.ua)

нотаріуси

На території регіону вже 2 роки працює портал електронних державних послуг iGov, що був 
створений волонтерами України та світу.
Портал iGov значно скорочує час отримання адміністративних послуг через інтернет-ресурс.

Більше 80% адміністративних послуг переведено в електронний формат. На сьогодні це понад 390 
послуг за такими напрямками як:
   реєстраційні дані ( 166);
   геологія (13);
   ліцензування (237);
   будівництво, нерухомість, земля (78);
   довкілля (40);
   електронній суд (8);
   зовнішньоекономічна діяльність та іноземні інвестиції (3);
   культура, мистецтво, релігія (21);
   медицина (25);
   освіта (4);
   взаємодія з державними органами (19);
   торгівля (13);
   транспорт (26).

Веб-портал системи iGov: www.igov.org.ua

3. ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців проводять: 
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Для реєстрації або припинення підприємницької діяльності юридичних/фізичних осіб заяву мож-
ливо подати через ЦНАП або на портал електронних державних послуг iGov в електронному вигля-
ді. Реєстрація або припинення підприємницької діяльності юридичних/фізичних осіб здійснюється 
протягом 24 годин після надходження документів.

3.3. PROZORRO  - СИСТЕМА ВІДКРИТИХ ЕЛЕКТРОННИХ 
ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ ЗА СТАНДАРТАМИ ЄС

ProZorro  - система відкритих електронних державних закупівель в Україні за стандартами ЄС. 

За ініціативою бізнесу, громадських організацій та державних органів створено систему ProZorro. 

Головна ціль системи – зробити процес використання державних коштів прозорим та ефективним.

Електронні торговельні майданчики, які підключені до бази даних ProZorro, забезпечують 

супровід участі представників бізнесу в державних закупівлях, дають можливість підприємцям 

отримати вільний доступ до вигідних держзамовлень та дозволяють економити мільярди 

бюджетних коштів за рахунок збільшення конкуренції на тендерах (у 2016 році економія 

бюджетних коштів склала 12%).

Система ProZorro дозволяє брати участь у відкритих тендерах через електронні торги. 
Нерезиденти України можуть взяти участь у торгах на підставі Закону України «Про публічні заку-
півлі». Згідно з цим Законом:
    вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм    
    беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах;
    органи виконавчої влади здійснюють закупівлі через систему ProZorro, якщо вартість    
    товарів і послуг перевищує 200 тис. грн., а робіт – 1,5 млн.грн.;
    для держпідприємств – монополістів обов’язкові межі для товарів і послуг – 1 млн.грн., для   
    робіт – 5 млн.грн.
Веб-портал системи ProZorro: www.prozorro.gov.ua
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Для підтримки ефективної діяльності бізнесу у Дніпропетровській області створено 45 ЦНАП для 
надання 255 адміністративних послуг. Це найбільший показник в Україні щодо кількості офісів 
ЦНАП  на території однієї області.

3.4. ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Основні послуги для бізнесу:
    державна реєстрація юридичної особи;
    видача зареєстрованої декларації на початок виконання будівельних робіт;
    видача зареєстрованої декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить   
    до І-ІІІ категорії складності;
    державна реєстрація земельної ділянки;
    видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
    надання відомостей з ДЗК у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну   
    ділянку;
    надання довідки з Державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за   
    власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-ЗЕМ);
    видача рішення про надання у постійне користування та надання в оренду земельних    
    ділянок сільськогосподарського призначення Державної власності (для юридичних осіб та   
    фізичних осіб-підприємців);
    реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, який належить до I-III категорії
    складності;
    реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт.
 
Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області: 
www.e-services.dp.gov.ua

3. ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
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В регіоні розташовано 9 митних постів, які здійснюють процеси розмитнення товарів від перетину 
кордону до сплати митних платежів та випуску їх у вільний обіг на території України.
Зазначені митні пости охоплюють всі транспортні маршрути регіону та надають послуги з перевал-
ки вантажу в річкових портах, залізничних станціях, автопортах та авіаційному вантажному термі-
налі.

Основні послуги, що пропонуються:
    виконання митних процедур щодо товарів комерційного призначення, що переміщуються   
    через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне   
    декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо;
    оформлення зборів (інших обов’язкових платежів) при переміщенні товарів комерційного   
    призначення через митний кордон України та проведенні митних процедур;
    застосування заходів митно-тарифногоAA контролю при здійсненні зовнішньоекономічної   
     діяльності.

Головне управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області  http://dp.sfs.gov.ua

Також послуги надаються у електронному вигляді через «Електронний кабінет платника»: 
https://cabinet.sfs.gov.ua

3.5. ЦЕНТРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 

3.6. МИТНІ ПОСТИ 

В рамках реформування податкових органів в сервісні служби, Державною фіскальною службою 
сформовано 36 центрів обслуговування платників податків, які надають понад 17 послуг фізичним 
та юридичним особам, зокрема:

    надання довідок про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державнго   
    реєстру фізичних осіб-платників податків;
    надання довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються   
    органами Державної фіскальної служби України;
    реєстрація книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок, реєстраторів розра-
    хункових операцій;
    реєстрація платників єдиного податку; 
    реєстрація  книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку; 
    надання консультацій з питань податкового законодавства, тощо.
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Для створення сприятливих умов підприємницької діяльності на території області працюють муні-
ципальні агенції розвитку в містах: Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Нікополь, Тернівка. Також діють 
різноманітні організації: Центр підтримки підприємництва Дніпропетровської торгово-промисло-
вої палати, Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство (DIA), Центр підтримки малого та 
середнього бізнесу та інші.

Послуги, що пропонуються:
    підтримка розвитку підприємництва;
    державно-приватне партнерство;
    консультації з питань організації ведення соціально-відповідального бізнесу та екологічного     
    менеджменту.

3.7. ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДТРИМКИ МСБ

3. ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ДНІПРА НІКОПОЛЬСЬКА АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
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3. ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

3.8. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ОРІЄНТОВАНІ НА ПІДТРИМКУ МСБ 

Розгалужена мережа банківських установ підтверджує статус м. Дніпро, як ділової столиці. В 
регіоні представлені офіси державних банків: «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», 
«ПриватБанк», міжнародних банків: Credit Agricole (Франція), Raiffeisen Bank (Австрія), OTP Bank 
(Угорщина), ProCredit Bank (Німеччина) та вітчизняних банків: ПУМБ, Мегабанк, Південний та інші.

Міжнародна підтримка інвестиційної діяльності підприємств реалізується через Міжнародні 
фінансові установи: Німецько-Український фонд (НУФ), ЄБРР, ЄІБ, WNISEF та проекти USAID: 
    Американський фонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) через Ощадбанк запустив програму 
кредитування під 5-10% річних;
    Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток») надає гранти 
на нове обладнання сільгосптехніки;
    Німецько-Український фонд (НУФ) –  програма мікрокредитування  з максимальною ставкою 
для МСБ – 16%
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Звільнення від сплати ПДВ (20%):
    устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;
    енергозбережного обладнання, комплектуючих та матеріалів;
    виробництва електроенергії з альтернативних джерел, яке не має аналогів в Україні;
    розробки  IT - продуктів.

Звільнення від оподаткування ввізним митом:
    інвесторів, які діють у рамках угод про розподіл продукції;
    обладнання для облаштування індустріальних, наукових, технічних парків, що не виробля  
    ється в Україні;
    устаткування, яке працює на відновлювальних джерелах енергії та енергозбережного облад  
    нання, що не виробляється в Україні;
    матеріалів, вузлів та агрегатів для агропромислового комплексу, які не виробляються в Україні.

Місцеві пільги (за рішенням органів місцевого самоврядування):
    преференції щодо сплати податку на нерухоме майно;
    преференції щодо сплати податку на землю;
    преференції щодо сплати орендної плати за землю.

Сьогодні найбільші call-центри обслуговують десятки тисяч компаній по всьому світу. Практично 
до 90% трудовитрат віддається на аутсорсинг. 
Більше 20 компаній регіону пропонує послуги аутсорсингу з обслуговування клієнтів через контак-
тні центри.
Напрямки роботи: обслуговування та клієнтська підтримка, продажі по телефону, залучення клієн-
тів, телемаркетинг, технічна підтримка, утримання клієнтів і управління їх лояльністю.

3.9. ДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ

3.10. CALL-ЦЕНТРИ

3. ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
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Дніпропетровська область є бізнес центром України в якому сформовано розгалужену мережу 
коворкінг-центрів для започаткування та розвитку власної справи та бізнес-центрів для розмі-
щення компаній.

3.11. ПРОПОЗИЦІЇ. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

Контактні данні КраїнаНазва підприємства

Homer Software House м. Дніпро, 
вул. Молодогвардійська, 6, 
ділянка 2А, корпус 53;
тел. +38 (056) 376 12 64,
сайт: www.homer.com.ua

Україна

Global Bilgi - аутсорсинговий 
контактний центр

Німеччина
Туреччина

Simply contact Контакт-центр м. Дніпро, 
просп. Гагаріна, 77;
тел.: +38 (067) 322 95 62;
сайт: 
www.simplycontact.com.ua

Україна
США
Ізраїль
Чехія

Exyplis м. Дніпро, 
просп. Гагаріна, 74;
тел.: +38 (066) 363 34 29;
сайт: www.exyplis.com 

Україна

м. Дніпро, 
вул. Будівельників, 23 
(БЦ Далас);
тел. +38 (095) 530 34 13;
сайт: www.globalbilgi.com.ua  

3. ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
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РИНОК КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КЛАСУ ОБ’ЄКТІВ

Середня вартість оренди 
промислово-виробничого 

приміщення31,2 грн./м²     

Клас А390 грн./м²     

Клас  B260 грн./м²     

Клас C100 грн./м²     

Клас D70 грн./м²     

Середня вартість оренди 
офісного приміщення80 грн./м²     

Дніпропетровським регіональним інвестиційним агентством (DIA) в співпраці з містами і района-
ми області та провідними ріелторськими компаніями пропонуються об’єкти промислової нерухо-
мості (www.dia.dp.gov). Відповідно до технічних параметрів замовника можливо підібрати необ-
хідну нерухомість.

3. ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
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4.1. КОМПАНІЇ - ІНВЕСТОРИ РЕГІОНУ

За обсягами залучених прямих іноземних інвестицій область впевнено 
посідає 1 місце серед областей України.

На одного мешканця області обсяг іноземних інвестицій становить 1074,7 дол. США, що у 1,2 раза 
більше показника по Україні (886,0 дол. США).

Найбільші обсяги іноземних інвестицій вкладено у промисловість – 53,5%, торгівлю – 20,4%, 
операції з нерухомим майном – 13,1%, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування – 4,4%, професійну, наукову та технічну діяльність – 4,2% та в інші галузі.

Прямі іноземні інвестиції надійшли з 23 країн світу.

До основних країн-інвесторів, на які припадає більше 90% загального обсягу внесених з початку 
року інвестицій належать:

У 2016 році підприємства області здійснили вкладення прямих інвестицій до Білорусії та 
Казахстану.

млн. дол.
США.3481.3

На початок 2017 року 
обсяг прямих іноземних 
інвестицій залучених в 
економіку області склав:

Кіпр
$10,2 млн

Франція
$8,1 млн

Вірґінські Острови (Брит.)
$7,3 млн

Гонконґ
$1,3 млн

Швейцарія
$1,1 млн

Німеччина та Польща
$0,7 млн

ТОВ «Procter & Gamble Ukraine» (США)
відома своєю продукцією побутової хімії

ТОВ «Glas Trösch Dnipropetrovsk» (Швейцарія)
здійснює випуск сучасних енергоефективних
склопакетів та фасадних вікон.

ПРАТ «HeidelbergCement Ukraine»
та ТОВ «Caparol Dnipro» (Німеччина)
виробляють сучасні матеріали для будівництва.

ТОВ «MAISADOUR Semences  Ukraine»,
Lactalis group («Молочний дім»)
та Lesaffre group (ПРАТ «НАДЄЖДА»)
здійснюють свою діяльність в аграрній
та переробній промисловості.

На території Дніпропетровської області діють провідні іноземні компанії-інвестори,
які випускають сучасну продукцію світового рівня.
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4.2. КОМПАНІЇ-ІНВЕСТОРИ 2016 РОКУ

ТОВ «Металургійний завод «Дніпросталь»

ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»

ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний
комбінат»

ТОВ «АТБ-ІНВЕСТ»

ТОВ «АГРОТЕК»

ТОВ «Вільногірське скло»

ТОВ «ВСМПО Титан Україна»

ПАТ «ArcelorMittal Kryvyi Rih»

металургійного комплексу

добувної галузі

сфери торгівлі

виробництва продукції зі скла

У 2016 році іноземні інвестицій надходили від металургійних компаній

Головними інвесторами 2016 року стали вітчизняні компанії
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4.3. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

НАЗВА
ПРОЕКТУ ІНІЦІАТОР КОРОТКИЙ ОПИС ВАРТІСТЬ ТЕРМІН

РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗЬ

Будівництво
сонячної
електростанції

потужністю
10 МВт

Криворізький 
район

Проект передбачає будівництво 
сонячної електростанції з 
використанням сонячних панелей 
на земельній ділянці площею 20 га.
Планова потужність: 10 МВт.
Інтенсивність сонячного 
випромінювання: 1,375 кВт/м².
Ключові можливості: продаж 
електроенергії за „зеленим” 
тарифом гарантована державою на 
законодавчому рівні (0,15 €/кВт);
„зелений” тариф корелюється
до курсу Євро;
збільшення частки альтернативної 
енергетики в загальному обсязі.

ТОВ
“Екотехнік 
Кривий Ріг”

Загальна 
вартість
проекту:
$ 12,7 млн

ЕнергетикаБудівництво
сонячних
електростанцій - 
6 місяців.

Будівництво
сонячної
електростанції

потужністю
10 МВт

Широківський
район

Проект передбачає будівництво 
сонячної електростанції
з використанням сонячних
панелей на земельній ділянці 
площею 21,6 га.
Планова потужність: 10 МВт.
Інтенсивність сонячного 
випромінювання: 1,375 кВт/м².
Ключові можливості: продаж 
електроенергії за „зеленим” 
тарифом гарантована державою на
законодавчому рівні (0,15 €/кВт);
„зелений” тариф корелюється до 
курсу Євро;
збільшення частки альтернативної 
енергетики в загальному обсязі.

ТОВ
“Екотехнік
Широке”

Загальна 
вартість
проекту:
$ 12,7 млн

ЕнергетикаБудівництво
сонячних
електростанцій - 
6 місяців.

Будівництво
сонячної
електростанції

потужністю
12,5 МВт

Новомосковський 
район

Проект передбачає будівництво 
сонячної електростанції (об`єкту 
альтернативної енергетики
з використанням енергії сонця) на
земельній ділянці площею 25,6 га.
Планова потужність: 130 МВт.
Інтенсивність сонячного 
випромінювання: 1,375 кВт/м².
Ключові можливості: продаж 
електроенергії за „зеленим” 
тарифом гарантована державою на
законодавчому рівні (0,15 €/кВт);
„зелений” тариф корелюється до 
курсу Євро;
збільшення частки альтернативної 
енергетики в загальному обсязі.

ТОВ 
„Електромережі”

Загальна 
вартість
проекту:
$ 13,2 млн

ЕнергетикаБудівництво
сонячних
електростанцій - 
6 місяців.

Будівництво
холодильного
комплексу
зі зберігання 
плодо-овочевої 
продукції
та її сортування

Будівництво холодильника
з регульованим газовим 
середовищем (РГС) призначеного 
для високоякісного зберігання 
фруктів та овочів з подальшими 
сортуванням, пакуванням, 
доставкою до споживачів, 
передбачається на виробничій 
території фермерського 
господарства „Відродження”, яке 
розміщено по сусідству з уже 
діючим садом.
Загальна місткість комплексу 
становитиме 5000 тонн.
Ринки збуту: оптові ринки, 
торговельні мережі України, ЄС.

Фермерське
господарство
„Відродження”.
www.eko-sad.com

Загальна 
вартість
проекту:
 $ 7,6 млн

Сільське
господарство

Будівництво
холодильника
з РГС
- 11 місяців
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НАЗВА
ПРОЕКТУ ІНІЦІАТОР КОРОТКИЙ ОПИС ВАРТІСТЬ ТЕРМІН

РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗЬ

Створення
тепличного
господарства у
м. Кривому Розі

Створення промислового 
тепличного господарства 
(захищений ґрунт) з
вирощування овочів (огірки, 
помідори) у місті Кривому Розі
на площі 1 га.

КП „Інститут 
розвитку міста 
Кривого Рога”,
www.irm.kr.ua

$ 0,5 млн Сільське
господарство

12 місяців –
оформлення
дозвільних
документів,
будівництво 
теплиці

Будівництво
сучасного
тепличного
комплексу
(м. Покров)

Збільшення тепличного 
підприємства з виробництва, 
переробки та реалізації
сільськогосподарської продукції 
(огірки, томати та зелень)
у Нікопольському районі до 12 га 
(існуючі теплиці на площі 6 га).

ПП „Агрофірма
Катеринівська-1”

$ 6,4 млн Сільське
господарство

3 роки – 
оформлення
дозвільних
документів,
будівництво 
теплиці

Продаж земельної
ділянки під 
будівництво
логістичного 
центру з 
перевезень
ріка-море та 
зберігання
продуктів
харчування

Створення логістичного центру зі 
зберігання та перевалки аграрної 
продукції.

ТОВ
„ТРЕЙД ДІЛ М.”

$ 300 тис. Логістика-

Виробництво
з нанесення
полімерів на
оцинковану
сталь та алюміній

Створення лінії з нанесення 
полімерів на сталь листову 
оцинковану (CCL).
Проектна потужність
- 55 000 тонн/рік сталі

ТОВ ТД Елвас
(м. Дніпро),
www.elvas.com.ua

Вартість лінії
– $ 6,8 млн
Необхідна
сума коштів
– $ 9 млн.

ПромисловістьВиробництво
обладнання та
підготовка
приміщення, 
монтаж - 12 місяців.
На 3-рік 
планований обсяг 
виробництва
і реалізації
- 50 000 тонн.

Виробництво
з випуску листів
з полімерних
матеріалів

Створення нового виробництва
з випуску листового полімерного 
пластику з поліетилену, 
поліпропілену та інших полімерів.

ТОВ НВП
„Укзхімзахист”

$ 4,3 млн Промисловість8 років.

Підприємство
з проектування
та виготовлення
резервуарів
з полімерних
матеріалів

Створення підприємства
з проектування й виготовлення 
резервуарів із полімерних 
матеріалів (поліпропілен, 
поліетилен, фторопласт та ін.),
а також технологічного
устаткування на основі цих 
виробів.

ТОВ НВП
„Укзхімзахист”

$ 1,1 млн Промисловість5 років.
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Виробництво
біопаливних
гранул – пелет
(Синельниківський
район)

Створення підприємства
з виробництва біопаливних
гранул – пелет, виробничою
потужністю – 40 тис т/рік.

ТОВ „ВелЛСВ” Бюджет
проекту
$ - 5,33 млн.
Частка
інвестора
$ – 2,66 млн.

Промисловість12 місяців

Будівництво
авіаційно-
вантажного Hub

Будівництво сучасного 
логістичного HUB для обробки 
вантажів на авіаційному та інших
видах транспорту на території 
діючого терміналу
АТК „Южмашавіа”
ДП „ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова”
в міжнародному аеропорту
„Дніпропетровськ”.

Авіаційна 
транспортна
компанія 
„Южмашавіа”
Державного
підприємства
„Виробниче 
об´єднання
Південний
машинобудівний 
завод ім. О. М. 
Макарова”.
www.yuzmahair.com.ua

Авіаційна 
транспортна
компанія 
„Южмашавіа”
Державного
підприємства
„Виробниче 
об´єднання
Південний
машинобудівний 
завод ім. О. М. 
Макарова”.
www.yuzmahair.com.ua

Потрібний
інвестиційний
капітал: $ 2 млн.

ПромисловістьБудівництво
терміналу
для обробки 
вантажів -
12 місяців.

Будівництво 
бізнес-терміналу

Будівництво сучасного
Бізнес Терміналу для 
обслуговування VIP пасажирів
на території діючого авіаційного 
майданчику АТК „Южмашавіа”
в міжнародному аеропорту
„Дніпропетровськ”.

Потрібний
інвестиційний
капітал: $ 7 млн

Сфера послуг12 місяців.

Електроракетна
мікрорухова
установка для
наносупутників
типу CUBESAT

Створення виробництва на базі 
моделі супутникової мікрорухової 
установки (Мікро-ДУ), яка 
успішно пройшла випробування, 
має концептуальну модель
та планується до комерційного 
виробництва.

ТОВ „Лабораторія
перспективних 
ракетних
двигунів”

$ 1,2 млн Hi-Tech
(високі 
технології)

2 роки

4.3. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

НАЗВА
ПРОЕКТУ ІНІЦІАТОР КОРОТКИЙ ОПИС ВАРТІСТЬ ТЕРМІН

РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗЬ
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4.4. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

НАЗВА
ПРОЕКТУ ІНІЦІАТОР КОРОТКИЙ ОПИС ВАРТІСТЬ ТЕРМІН

РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗЬ

Індустріальний
парк “КРИВБАС”

Залучення інвестицій в економіку 
міста шляхом формування 
механізмів ефективного 
задоволення попиту інвесторів на 
майданчики, підготовлені для 
розміщення об’єктів інноваційної 
сфери, промисловості, логістики та 
супутнього сервісу, забезпечення 
економічного розвитку та 
підвищення конкурентоспроможності 
території, розвиток сучасної 
виробничої та ринкової 
інфраструктури.
Огляд ринку: машинобудування, 
будматеріали та логістика.

Криворізька 
міська рада.
www.kr.gov.ua

Державний 
бюджет:
$ 0,5 млн,
керуюча 
компанія –
$ 1,6 млн

Промисловість

Індустріальний
парк
„ПАВЛОГРАД”

Формування ефективного 
механізму надання преференцій 
інвесторам у вигляді підготовлених 
промислових територій для
розміщення об’єктів інноваційної 
сфери, промисловості, будівництва, 
логістики та супутнього сервісу, 
підвищення якості життя 
населення через поліпшення 
інвестиційного та інноваційного 
клімату, забезпечення зайнятості
населення.
Огляд ринку: 7 секторів відповідно 
до профілю виробництв, а саме: 
машинобудування - 120 га
землі, виробництво будматеріалів 
– 50 га, переробку сільгосптоварів 
– 25 га, легку промисловість та 
Hi-tech технології – 20 га.

Дніпропетровська
обласна державна
адміністрація
www.adm.dp.gov.ua

Очікуваний 
обсяг 
інвестицій
$ 374,9 млн
Джерела
фінансування: 
90% приватні 
інвестори,10% 
державний,
місцевий 
бюджет

ПромисловістьТермін реалізації
проект
2017-2027 рр.
Вихід на 
проектну
потужність
очікується
в 2024 р

Індустріальний
парк в м. Дніпро

Стратегія створення 
індустріального парку в
Дніпрі враховує, що майбутній парк 
- середній комплекс міського типу, 
тому він орієнтований на розвиток 
та впровадження прогресивних
розробок у сфері 
інформаційно-комунікаційних
та біотехнологій, 
приладобудування,
електроніки, енергозбереження
та використання джерел 
альтернативної енергії.

Дніпровська 
міська рада
“Агентство 
розвитку Дніпра”
www.dda.dp.ua

Очікуваний 
обсяг
інвестицій
$ 147.5 млн
Джерела
фінансування 
: 90% приватні 
інвестори,10% 
державний і
місцевий 
бюджети

ПромисловістьТермін реалізації
проект
2017-2027 рр.
Вихід на 
проектну
потужність
очікується
в 2020 р.

Впровадження
комплексної
ефективної
системи
поводження з
ТПВ на території
субрегіону
„Західний
Донбас”

Збір та утилізація ТПВ на 
територіях учасників субрегіону 
(міста Павлоград, Тернівка,
Петропавлівка, Першотравенськ,
Павлоградський та 
Петропавлівський райони)
шляхом створення об'єкту 
поводження з твердими 
побутовими відходами з можливим
виробництвом альтернативних 
джерел енергії.

Павлоградська 
міська рада,
www.pavlogradmrada.

dp.gov.ua

Економічні
показники
визначаються
інвестором
в залежності 
від обраної 
технології

Поводження
з відходами

1,5 року -
проектування
та будівництво
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Будівництво
сонячної
електростанції

потужністю 130 МВт

Нікопольський
район

Проект передбачає будівництво 
сонячної електростанції (об`єкту 
альтернативної енергетики
з використанням енергії сонця) на 
земельній ділянці площею 260 га.
Планова потужність: 130 МВт.
Інтенсивність сонячного 
випромінювання: 1,422 кВт/м².
Ключові можливості: продаж 
електроенергії за „зеленим” 
тарифом гарантована державою на 
законодавчому рівні (0,15 €/кВт); 
„зелений” тариф корелюється до 
курсу Євро;
збільшення частки альтернативної 
енергетики в загальному обсязі.

Дніпропетровська
обласна державна
адміністрація
www.adm.dp.gov.ua

Загальна 
вартість
проекту:
$ 138 млн

ЕнергетикаБудівництво
сонячних
електростанцій - 
6 місяців.

Модульний
хвилелом-
електростанція

Виготовлення обладнання у 
сегменті відновлювальної 
енергетики на замовлення
іспанських компаній з Канарських 
та Балеарських островів

ТОВ „Отіс Тарда”. $ 3 млн. Відновлювальна
енергетика

2 роки.

Логістичний
центр
„GREEN MARKET”

Створення логістичного центру зі 
зберігання та перевезення 
сільськогосподарської продукції
„Green market” для акумуляції, 
зберігання, пакування, первинної 
переробки сільськогосподарської 
продукції, поставки товару 
протягом року, розширення 
експортного потенціалу області.
Ринки збуту/клієнти: оптові ринки, 
торговельні мережі України, 
закордоні ринки.

КЗ 
„Дніпропетровське
регіональне
інвестиційне 
агентство” ДОР 
Дніпропетровської
обласної ради” 
(ДІА)
www.dia.dp.gov.ua

Потрібний
інвестиційний
капітал:
$ 8 млн

Сільське
господарство

Будівництво
логістичного 
центру
„GREEN MARKET”
- 11 місяців

Спортивно-
розважальний
комплекс
“GOLF RESORT”

Петриківський
район

Створення 
спортивного-розважального
комплексу на ділянці вільній
від забудови та розташованій 
уздовж траси. урізноманітнення
розважальної індустрії міст Дніпро, 
Кам’янське, Дніпропетровського
та Петриківського районів
та популяризація гольфа як виду 
спорту.

КЗ 
„Дніпропетровське
регіональне
інвестиційне 
агентство”
ДОР”

від обраного
проекту.

Спортивно-
розважальна

12 місяців

Автодром
„MotorParkDnipro”
Петриківський
район

Реалізація інфраструктурного 
проекту на ділянці, вільній від 
забудови та розташованій
уздовж траси, під розміщення 
автодрому „MotorParkDnipro”. 
Популяризація автомобільного 
спорту, авто, мотоспорту.
Створення безпечних умов для 
проведення змагань 
гонщиків-аматорів шляхом їх
переміщення з вулиць населених 
пунктів на спеціалізований 
майданчик.

КЗ 
„Дніпропетровське
регіональне
інвестиційне 
агентство”
ДОР”

$ 12 млн
(економічні
показники 
залежать
від обраного
проекту)

Спортивно-
розважальна

12 місяців

4.4. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

НАЗВА
ПРОЕКТУ ІНІЦІАТОР КОРОТКИЙ ОПИС ВАРТІСТЬ ТЕРМІН

РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗЬ
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4.5. ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Дозвіл на будівництво на території Дніпропетровської області видає департамент Державної 
архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у Дніпропетровській області.

Департамент (ДАБІ) у Дніпропетровській області
здійснює свою роботу за кількома напрямками:

Департамент (ДАБІ) у Дніпропетровській області надає громадянам дозвільні та реєстраційні послу-
ги, а також консультації щодо будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об’єктів.

Послуги що пропонуються:
реєструє повідомлення та декларації про початок виконання підготовчих та будівельних робіт
(І-ІІІ категорія складності будівництва). У разі неналежного оформлення цих документів повертає їх 
суб’єктам подання;
видає дозволи на виконання будівельних робіт (ІV-V категорія складності будівництва), відмовляє 
у видачі цих дозволів та у визначених законодавством випадках їх анулює;
приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає відповідні сертифікати, реєструє 
декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації).

Веде єдиний реєстр:
отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт;
зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт;
виданих дозволів на виконання будівельних робіт;
зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів;
повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів, а також виданих ліцензій 
провадження господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури.

дозвільні та реєстраційні функції

ліцензування

архітектурно-будівельний контроль

Документи можливо подавати в офісах ЦНАП або через сервіс iGov.

ДАБІ України здійснює ліцензування господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів 
архітектури. Тобто надає ліцензії підприємствам, які бажають працювати в будівельній сфері.
Крім безпосередньо процедури ліцензування Держархбудінспекція веде реєстр виданих ліцензій.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області: 
www.dabi.gov.ua
Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29;
Тел.: +38 (056) 745 40 76, +38 (056) 726 53 16;

ДОЗВІЛ НА БУДІВНИЦТВО
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Оформлення прав на земельну ділянку проводяться у формі аукціону на 
підставі якого укладається договір оренди або купівлі-продажу з переможцем 
земельних торгів, що запропонував найвищу плату за користування 
земельною ділянкою (оренду) або вищу ціну за земельну ділянку.

Документи можливо подавати в офісах ЦНАП або через сервіс iGov.

Інформація про земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які подаються на аукці-
он із зазначенням місця їх розташування, площі та кадастрових номерів, а також стартового роз-
міру річної орендної плати розміщено на сайті Державної служби України з питань геодезії, кар-
тографії та кадастру у розділі «Земельні аукціони / Перелік ділянок» (www.land.gov.ua).

Дніпропетровським регіональним інвестиційним агентством через он-лайн ресурс «Інтерактив-
на карта» (www.dia.dp.gov.ua) пропонується понад 400 ділянок сумарною площею 13,8 тис. га 
для реалізації інвестиційних проектів.

відведення земель в межах населеного пункту
– міська рада/ сільська рада.

відведення земель промисловості за межами
населеного пункту – Дніпропетровська обласна
державна адміністрація.  www.adm.dp.gov.ua

КОМПЕТЕНЦІЯ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ:

відведення земель сільськогосподарського
значення за межами населеного пункту –
головне управління Держгеокадастру у
Дніпропетровській області. www.dkzr.dp.gov.ua

4.5. ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЛІ
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Газопостачання для підприємств Дніпропетровської області залежно від 
розташування здійснюють наступні компанії:

Послуги, що пропонуються:
виконання комплексу робіт з проектування, будівництва, ремонту об’єктів систем газопостачання 
і газифікації;

надання технічних умов на виготовлення проектної документації з газифікації;

розробка проектно-кошторисної документації на газифікацію;

затвердження проектів на газифікацію;

земляні роботи, рекультивація при ремонті трубопроводів;

демонтаж, розбраковування труб, зварювально-монтажні роботи при ремонті трубопроводів;

проведення газонебезпечних робіт на території і у вибухопожежонебезпечних приміщеннях в 
умовах діючого підприємства;

технічне обслуговування діючих систем газопостачання;

надання послуг з монтажу, налагодженню, збору обладнання, технічному обслуговуванню і екс-
плуатації імпортного електронного газового обладнання на підприємствах та у абонентів.

Назва Адреса
Регіон
обслуговування

ПАТ «Дніпрогаз» м. Дніпро,
Дніпровський
район.

м. Дніпро,
вул. Володарського, 5,
тел.: +38 (056) 745 50 11,
е-mail: office@dneprogaz.dp.ua,
сайт: dpgor.104.ua

ПАТ «Дніпропетровськгаз» Дніпропетровська
область.

м. Дніпро,
вул. Шевченка, 2,
тел.: +38 (056) 247 17 44,
е-mail: oblgas@dpgas.com.ua,
сайт: dp.104.ua

ПАТ «Криворіжгаз» м. Кривий Ріг,
Криворізький
район.

Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг, просп. Металургів,1,
тел.: +38 (056) 462 61 04,
е-mail: kancelyar@krgas.com.ua,
сайт: kr.104.ua

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ



72

Розподілення електроенергії для підприємств Дніпропетровської області 
здійснюють наступні компанії:

Послуги, що пропонуються:

розробка і виготовлення технічних умов;

розробка і виготовлення проекту зовнішнього, внутрішнього електропостачання;

підключення до електромережі;

виконання електромонтажних робіт;

оформлення актів розмежування балансової належності електромереж;

укладання договору про постачання електроенергії;

обстеження з питань подачі напруги на нові або реконструйовані електроустановки юридичних 
споживачів;

обслуговування приватних трансформаторних підстанцій;

обстеження з питань подачі напруги на нові або реконструйовані електроустановки юридичних 
споживачів.

Назва Контактна інформація

ПАТ «ДТЕК
Дніпрообленерго»

м. Дніпро,
вул. Шосе Запорізьке, 22;
тел: +38 (056) 373 53 41;
сайт: www.doe.com.ua

Дніпропетровські магістральні
електричні мережі
ДП НЕК Укренерго у Дніпрі

м. Дніпро,
вул. Шосе Запорізьке, 20 А;
тел: +38 (056) 740 90 59

ПрАТ «Підприємство
з експлуатації електричних мереж
«Центральна енергетична компанія»

м. Дніпро,
вул. Дмитра Кедріна, 28; 
тел: +38 (056) 231 03 84,
Call-центр: 0 800 300 015
сайт: www.cek.dp.ua
e-mail: kanc@cek.dp.ua

4.5. ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ



73

Дозволи надаються на такі види користування надрами:
геологічне вивчення родовищ корисних копалин;
геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення;
видобування корисних копалин;
геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родо-
вищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);
будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, 
у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоро-
нення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітар-
но-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, 
лікувальні, оздоровчі заклади тощо);
виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.

Дозвіл на спеціальне водокористування надає сектор Державного агентства 
водних ресурсів України в Дніпропетровській області, зокрема:

Дозвіл на користування надрами здійснює Державна служба геології 
та надр України.

використання поверхневих вод використання підземних вод

використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних

Сектор Державного агентства водних ресурсів України у Дніпропетровській області: 
www.scwm.gov.ua/contact
Адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 39 А; тел.: +38 (056) 713 53 77;
e-mail: dnipro_to@scwm.gov.ua

Державна служба геології та надр України: www.geo.gov.ua
Адреса: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16;
Управління надрами: тел.: +38 (044) 536 13 20; e-mail: sekretar@geomail.kiev.ua;

СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
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5.1. МІЖНАРОДНІ ВАНТАЖНІ АВТОПЕРЕВІЗНИКИ

НАЙМЕНУВАННЯ ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДРЕСА

ТОВ «Самсон»
вантажний автомобільний
транспорт

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Лісового, 9-109
+38 (050) 458 06 78,
+38 (056) 401 19 91

ТОВ «Алавес Спецтранс»
вантажний автомобільний
транспорт

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, просп.
Cлобожанський, 35/503,
+38 (056) 790 32 77

ТОВ «Галактика-Транс»
вантажний автомобільний
транспорт

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Костюшка, 1,
+38 (067) 635 82 96,
+38 (056) 377 88 88

ТОВ «Юнайтед Вейз
Агенція»

інша допоміжна діяльність
у сфері транспорту

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Андрія Фарба, 5,
+38 (056) 745 38 41,
+38 (056) 763 93 57

ТОВ «Юніс»
інша допоміжна діяльність
у сфері транспорту

інша допоміжна діяльність
у сфері транспорту

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Січеславська
Набережна, 15А, оф. 76,
+38 (044) 496 69 50,
+38 (056) 371 70 38

ТОВ «Інтеркарголайн»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, Набережна
Перемоги, 44,
+38 (067) 517 08 08,
+38 (097) 175 41 48

інша допоміжна діяльність
у сфері транспорту

ТОВ «Азимут Логістик»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Сергія
Подолинського, 31Б,
+38 (056) 3712007,
+38 (056) 1472192

інша допоміжна діяльність
у сфері транспорту

ТОВ «Золотий Глобус»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. С. Ковалевської, 51,
+38 (056) 744 98 89,
+38 (095) 550 28 10
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5.2. ЗАЛІЗНИЧНІ ВАНТАЖНІ ТЕРМІНАЛИ

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ
ТЕРМІНАЛИ

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ВАНТАЖІ

м. Дніпро,
ст. Нижньодніпровськ,
вул. Юннатів, 15

козловий кран
вантажопідйомністю  10 т.;
вилочний навантажувач;
висока платформа для критих
вагонів.

⋅

⋅
⋅

⋅
⋅
⋅
⋅

прокат;
вантажі в бігбегах;
ліс;
штучні в критих вагонах.

м. Новомосковськ,
ст. Новомосковськ,
вул. Північна, 34А

підвищений шлях;
козловий кран
вантажопідйомністю 5 т.;
 підкрановий майданчик.

⋅
⋅

⋅

⋅

⋅
⋅
⋅

насипні вантажі (вугілля,
щебінь, пісок);
прокат;
вантажі в бігбегах;
ліс.

смт. Васильківка,         
ст. Ульянівка,
вул. Будівників, 143

підвищений шлях;
козловий кран
вантажопідйомністю 10 т.;
підкрановий майданчик.

⋅
⋅

⋅

⋅

⋅
⋅
⋅

насипні вантажі (вугілля,
щебінь, пісок);
прокат;
вантажі в бігбегах;
ліс.

м. Синельникове,
ст. Синельникове- 2,
вул. Залізнична, 3А

підвищений шлях;
козловий кран
вантажопідйомністю 10 т.;
підкрановий майданчик.

⋅
⋅

⋅

⋅

⋅
⋅
⋅

насипні вантажі (вугілля,
щебінь, пісок);
прокат;
вантажі в бігбегах;
ліс.

м. Кам’янське,
ст. Тритузна,
вул. Вокзальна, 23Б

козловий кран
вантажопідйомністю 10 т.;
вилочний навантажувач;
висока платформа для критих
вагонів.

⋅

⋅
⋅

⋅
⋅
⋅
⋅

прокат;
вантажі в бігбегах;
ліс;
штучні в критих вагонах.

пгт. Покровське,
ст. Мечетна,
вул. Залізнична, 3К

козловий кран
вантажопідйомністю 5 т.

⋅ ⋅
⋅

прокат;
вантажі в бігбегах;
ліс.

м. Павлоград,
ст. Павлоград,
вул. Урицького, 65

майданчик для переробки 3 т.
та 5 т. контейнерів;
кран КК-5; підвищений шлях;
козловий кран вантажопідйом-
ністю 10 т., 5т.;
підкрановий майданчик.

⋅

⋅
⋅

⋅

⋅

⋅
⋅
⋅

насипні вантажі (вугілля,
щебінь, пісок);
прокат;
вантажі в бігбегах;
ліс.

смт. Партизанске,
ст. Балівка,
вул. Заводська, 17А

підвищений шлях;
фронтальний
навантажувач;                      
підкрановий майданчик.

⋅

⋅
⋅

⋅ насипні вантажі
(вугілля, щебінь, пісок).

Залізничні вантажні термінали
Дніпровського відділення філії Центр транспортного сервісу «Ліски», ПАТ «Українська залізниця»

(м. Дніпро, вул. Б.Кротова, 3, тел. +38 (056) 376 71 77)

(Веб-сайт: http://www.liski.ua/ua/filial_na_pridneprovskoi.html)
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5.3. МЕРЕЖА ЕЛЕВАТОРІВ

ЕЛЕВАТОР АДРЕСА

АТЗТ «Агро-Союз»

Дніпропетровська обл.,
с. Майське,
вул. Радгоспна, 5,
+38 (056) 635 33 01

ЗАТ «Агрофірма «Контрактова»

Дніпропетровська обл.,
смт. Покровське,
вул. Пушкіна, 85,
+38 (056) 382 10 50

ЗАТ «Апостолове-Агро»

Дніпропетровська обл.,
м. Апостолове,
вул. Елеваторна, 1,
+38 (056) 565 87 68

ТОВ «Арго КОМ»

Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ,
вул. Тургенєва, 12а,
+38 (056) 935 83 90

ТОВ «АСТІ Новомиколаївський
елеватор»

Дніпропетровська обл.,
смт. Новомиколаївка,
вул. Суворова, 1,
+38 (056) 589 22 38

ТОВ «Аякс»

Дніпропетровська обл.,
с. Личкове,
вул. Привокзальна, 3,
+38 (056) 233-54- 70

ПрАТ «Божедарівський елеватор»

Дніпропетровська обл.,
с. Кудашівка,
вул. Шкільна, 48,
+38 (056) 542 31 33

ПрАТ «Васильківський
комбікормовий завод»

Дніпропетровська обл.,
с. Васильківка,
вул. Козацька, 72,
+38 (056) 399 22 99
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ЕЛЕВАТОР АДРЕСА

ТОВ «Верховцевський елеватор»

Дніпропетровська обл.,
м. Верховцево,
вул. Вокзальна, 19,
+38 (056) 589 11 67

ТОВ «Вікторія»

Дніпропетровська обл.,
м. Верхньодніпровськ,
вул. Тітова, 204,
+38 (056) 583 26 86

ДП «Вольногірський елеватор»

Дніпропетровська обл.,
м. Вільногірськ,
вул. Привокзальна, 1,
+38 (056) 533 56 94

ТОВ «Грейнфілд-А»

Дніпропетровська обл.,
с. Єлізарово,
вул. Привокзальна, 1,
+38 (056) 696 75 17

Девладівська дільниця ПрАТ
«Полтавське ХПП»

Дніпропетровська обл.,
с. Девладове,
вул. Чкалова, 5,
+38 (056) 322 43 75

ТОВ «Девладівський елеватор КП»

Дніпропетровська обл.,
с. Девладове,
вул. Привокзальна, 1б,
+38 (056) 502 41 95

ПАТ «Дніпровський
крохмалепатоковий комбінат»

Дніпропетровська обл.,
смт. Дніпровське,
вул. Островського, 11,
+38 (056) 584 71 09

ТОВ «Дніпропетровський
млиновий комбінат»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Княгині Ольги, 10/14,
+38 (056) 778 28 57
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ЕЛЕВАТОР АДРЕСА

ТОВ «Зернопром-Агро»

Дніпропетровська обл.,
с. Георгіївка,
вул. Агропромислова, 1а,
+38 (056) 634 08 71

ПрАТ «Комбікорм»

Дніпропетровська обл.,
с. Сурсько Михайлівка,
вул. Шкільна,1,
+38 (056) 693 01 42

ТОВ «Компанія Грейнфілд»
(Балівський елеватор)

Дніпропетровська обл.
с. Партизанське,
вул. Шкільна, 18,
+38 (056) 720 25 08

ТОВ «Лоекс»

Дніпропетровська обл.,
с. Китайгород,
вул. Тельмана, 30а,
+38 (056) 902 20 45

ТОВ, «Фермерське господарство
«Липневе»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Киснева, 3а,
+38 (056) 235 13 16

ТОВ «Мирівський елеватор»

Дніпропетровська обл.,
с. Мирове,
вул. Привокзальна, 2,
+38 (056) 683 51 40

ТОВ «Нікопольська зернова
компанія»

Дніпропетровська обл.,
с. Могилів,
вул. Дніпропетровська, 106,
+38 (050) 361 25 51

Новомосковська філія
ВАТ «Розівський елеватор»

Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ,
вул. Погрузна, 4,
+38 (056) 937 34 44

5.3. МЕРЕЖА ЕЛЕВАТОРІВ
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ЕЛЕВАТОР АДРЕСА

ТОВ «Агрофірма «Олімпекс-Агро»

Дніпропетровська обл.,
с. Кільчень,
вул. Привокзальна, 1,
+38 (056) 937 53 64

ПрАТ «Оріль-Лідер»

Дніпропетровська обл.,
с. Орлівщина,
вул. Шосейна, 2,
+38 (056) 938 06 01

ТОВ «Павлоградзернопродукт»

Дніпропетровська обл.,
с. Варварівка,
вул. Пристанційна, 26а,
+38 (056) 355 19 11

ДП ДАК «Хліб України»
«Павлоградський комбінат
хлібопродуктів»

Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград,
вул. Заводська, 1а,
+38 (056) 326 14 02

ПрАТ «Полтавське хлібоприймальне
підприємство»

Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ,
вул. Тургенєва, 16,
+38 (056) 935 87 77

ТОВ «Привільнянське
хлібозаготівельне підприємство»

Дніпропетровська обл.,
с. Жданове,
вул. Шосейна, 1,
+38 (056) 770 00 67

ВАТ «П´ятихатський елеватор»
Дніпропетровська обл.,
м. П´ятихатки,
вул. Клименка, 1,
+38 (056) 513 22 90

ТОВ «Роздорський елеватор»
Дніпропетровська обл.,
с. Роздори,
вул. Залізнична, 4,
+38 (056) 634 94 91
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ЕЛЕВАТОР АДРЕСА

ДП з іноземною інвестицією
«Сантрейд»

Дніпропетровська обл.,
смт. Просяна,
вул. Пролетарська, 1а,
+38 (056) 385 80 16

ТОВ «Сільськогосподарське
підприємство Новоінгулецьке ХПП»

Дніпропетровська обл.,
с Карпівка,
вул. Центральна, 1а,
+38 (056) 572 65 00

ТОВ «Стандарт Україна»

Дніпропетровська обл.,
с. Васильківка,
вул. Севастопольська, 129,
+38 (056) 399 24 31

ТОВ «Степовий елеватор»

Дніпропетровська обл.,
смт. Брагинівка,
вул. Польова, 33,
+38 (056) 312 24 31

ТОВ «Томаківський комбікормовий
завод»

Дніпропетровська обл.,
смт. Томаківка,
вул. Міжколгоспбудна, 1,
+38 (056) 683 53 44

ТОВ «Унірем-Сервіс»

Дніпропетровська обл.,
Криничанський р-н, смт. Щорськ,
вул. Виконкомівська, 29а,
+38 (056) 542 31 34

Філія «Чортомлицький
хлібоприймальний пункт»
ТОВ «Нікопольська зернова
компанія»

Дніпропетровська обл.,
м. Покров,
вул. Нахімова, 6,
+38 (056) 623 21 02

Філія «Межівський об´єднаний
хлібоприймальний пункт»
ТОВ «Нікопольська зернова компанія»

Дніпропетровська обл.,
смт. Межова,
вул. Проспект Незалежності, 5,
+38 (056) 623 21 02

5.3. МЕРЕЖА ЕЛЕВАТОРІВ
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ЕЛЕВАТОР АДРЕСА

Філія «Дмитрівське хлібоприймальне
підприємство»
ВАТ «Розівський елеватор»

Дніпропетровська обл.,
с. Дмитрівка,
вул. Станційна, 1,
+38 (056) 312 36 26

Державне підприємство «Хлібна база
№ 73» Державного агентства резерву
України

Дніпропетровська обл.,
с. Павлопілля,
вул. Колхозна, 64,
+38 (056) 502 32 87

ТОВ «Юнігрейн-Базис»

Дніпропетровська обл.,
с. Мишурин Ріг,
вул. Б. Хмельницького, 1,
+38 (056) 589 51 23

Сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив
«Зерновий»

Дніпропетровська обл.,
с. Васильківка,
вул. Партизанська, 160,
+38 (056) 399 19 50
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5.4. ГОТЕЛІ

НАЗВА КАТЕГОРІЯ КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Гранд Готель Україна

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Короленка, 2,
+38 (056) 790 14 41,
+38 (056) 740 10 10,
www.grand-hotel- ukraine.dp.ua

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Набережна Перемоги, 96,
+38 (095) 400 15 00,
www.bartolomeo.com.ua

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Мечникова, 14/44,
+38 (067) 150 44 44,
www.axelhofhotel.com

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, узвіз Ярмарковий, 1,
+38 (056) 722 21 33,
+38 (067) 922 98 88,
www.abrihotel.com.ua

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Сергія Єфремова, 21Д,
+38 (066) 952 55 96,
www.parkhotel.dp.ua

Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Шолом-Алейхема 4/26,
+38 (056) 717 70 01,
+38 (056) 717 70 02,
www.menorahotel.com

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Троїцька, 12А,
+38 (056) 790 74 00,
+38 (056) 790 74 01,
www.reikartz.com

м. Дніпро

Bartolomeo
Best River Resort

Axelhof Boutique Hotel

Premier Hotel Abri

Park Hotel

Menorah Hotel

Reikartz Дніпро
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м. Кривий Ріг

Готельно-ресторанний
комплекс «Заграва»

Дніпропетровська обл., м.Дніпро,
вул. Дарницька, 11A,
+38 (056) 734 88 00,
+38 (056) 734 86 11,
www.hotelzagrava.com.ua

Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 66,
+38 (056) 376 03 00,
+38 (067) 859 34 95,
www.astoria.com.ua

Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Театральна, 5,
+38 (056) 373 37 33,
+38 (096) 375 95 30,
www.sleeport.com.ua

Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Старакозацька, 26,
+38 (056) 726 50 30,
+38 (068) 528 60 97,
www.bonhotel.dp.ua

Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Старокозацька, 66A,
+38 (056) 375 55 75,
+38 (095) 467 69 59,
www.newport.dp.ua

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Дишинського,11,
+38 (056) 466 29 01,
+38 (067) 560 18 83,
www.parkhouse.net.ua

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Мусоргського, 16,
+38 (097) 984 25 75,
+38 (097) 405 85 09,
www.centrhotel.com.ua

Готель «Асторія»

Готель «Sleeport»

Bon Hotel

Готель «Newport»

Park House

Reikartz Дніпро
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Готельно-ресторанний
комплекс «Кодацький
Кош»

Дніпропетровська обл.,
с. Старі Кодаки,
пров. Переможний, 21,
+38 (067) 563 88 66,
www.kosh.biz.ua

Дніпропетровська обл.,
с. Пісчанка,
вул. Чкалова, 70,
+38 (056) 736 11 58,
www.goodzonehotel.com.ua

Дніпропетровська обл.,
м. Підгородне, вул. Дачна, 24,
+38 (056) 790 25 25,
+38 (056) 790 25 20,
www.sunray.dp.ua

Передмістя Дніпра

Business & Relax Hotel
GoodZone

Готельний комплекс
Sunray

НАЗВА КАТЕГОРІЯ КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

5.4. ГОТЕЛІ
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5.5. ПРОВАЙДЕРИ ЗЕЛЕНИХ РІШЕНЬ

КОМПАНІЯ ПОСЛУГИ АДРЕСА

НВП «Центр екологічного
аудиту та чистих
технологій»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Ясельна, 19/1,
+38 (056) 234 40 28,
www.ecoauditor.com.ua

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Троїцька, 21 г,
+38 (056) 375 72 64,
www.energopolis.net.ua

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Собінова, 1,
+ 38 (056) 732 06 38,
www.altek.ua

обстеження стану використання енергоресурсів
на підприємстві (об´єкті);
розробка організаційно-технічних заходів,
спрямованих на підвищення енергоефективності;
визначення потенціалу енергозбереження;
економічне обґрунтування заходів.

відстеження, моніторинг забруднень
і відновлення;
впровадження організаційних і технічних
заходів, спрямованих на зменшення
енерговитрат.

аналіз можливих технічних рішень щодо
використання відновлювальних джерел енергії;
обстеження об´єктів, проектування та монтаж.

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. В’ячеслава
Липинськогоа, 4,
+38 (056) 234 18 22,
www.esco-ee.com.ua

енергетичний аудит систем енергопостачання та
промислових об´єктів;
повний та інвестиційний енергоаудит;
розробка перспективних еколого-та
енергоефективних схем теплопостачання і
водопостачання міст

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Криворіжсталі, 10
офіс 412,
+38 (056) 405 37 31,
www.ecoexpert.in.ua

проведення екологічного аудиту;
встановлення відповідності об´єктів екологічного
аудиту вимогам законодавства;
оцінка впливу діяльності об´єкта на стан
навколишнього природного середовища;
оцінка ефективності.

Дніпропетровська обл.,
м. Кам'янске, вул.
Миколи Лисенка, 56/30,
+38 (050) 363 64 49,
www.ekonis-centr.prom.ua

екологічний аудит;
екологічні послуги;
екологічний супровід підприємств;
оцінка впливу на навколишнє середовище.

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Рибінська, 11,
+38 (095) 485 97 14,
www.teplomir.com.ua

езастосування енергозберігаючих технологій
для систем життєзабезпечення будівель і споруд;
імпорт, поставка, проектування, монтаж теплових
насосів і Led-освітлення.

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Старокозацька, 52,
+38 (056) 732 09 70,
www.technoecos.com

інвентаризація викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря;
розробка документів, щодо отримання дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферу
стаціонарними джерелами викидів для підприємств;
розробка індивідуальних балансових норм
водоспоживання та водовідведення.

ТОВ «Енергополіс»

ТОВ «Аліста»

ПП «НВЦ «Техноекос»

ПП «Енергосервісна
компанія
«ЕнергоІнжиніринг»

ТОВ «НДП «Екоексперт»

ТОВ «НВП «Еконіс-центр»

ТОВ «Тепломир Дніпро»
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5.6. ДИПЛОМАТИЧНІ ТА КОНСУЛЬСЬКІ УСТАНОВИ

ДИПЛОМАТИЧНА
УСТАНОВА

ОЧІЛЬНИК АДРЕСА

Генеральне консульство
Федеративної
Республіки Німеччина

Генеральний консул
Німеччини
д-р Вольфганг Мьоссінгер

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, просп. Дмитра
Яворницького, 1A,
+38 (056) 756 89 60,
www.donezk.diplo.de

Ізраїльський культурний
центр у м. Дніпро при
Посольстві Держави
Ізраїль в Україні

Другий секретар
Посольства Ізраїль в Україні,
директор Центру
В’ячеслав Смоткін

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Шолом-Алейхема, 4,
+38 (056) 370 32 05,
www.il4u.org.il

Почесне консульство
Литовської Республіки
в м. Дніпро

Почесний консул
Віталій Півняк

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Запорізьке шосе, 23,
+38 (056) 233 72 32,
www.dnepr-lt.com.ua

Почесне консульство
Чеської Республіки
у Дніпрі

Почесний консул
Сергій Дирдін

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Володимира
Вернадського, 37,
+38 (056) 785 35 50,
http://www.mzv.cz/kiev

Почесне консульство
Королівства Бельгії

Почесний консул
Олексій Морщагін

Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
просп. Дмитра Яворницького, 5,
+38 (056) 376 71 38,
www.ukraine.diplomatie.belgium.
beukhon orary-consulates

Почесне консульство
Республіки Австрія в
м. Дніпро

Почесний консул
Валерій Кіптик

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Лабораторна, 45,
+38 (056) 787 00 88,
www.austria.dp.ua

Почесне консульство
Федеративної
Республіки Бразилія
в м. Дніпро

Почесний консул
Олег Василенко

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Володимира
Вернадського, 35Б,
+38 (067) 772 12 00

http://ukraine.diplomatie.belgium.be/fr
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5.7. ВІЗОВІ ЦЕНТРИ

КРАЇНА КОМПАНІЯ АДРЕСА

Італія

Греція

Литва

Польща

Німеччина

Угорщина

Болгарія

Австрія

Данія

Фінляндія

Чехія

Естонія

Швеція

Словенія

Хорватія

Філія Візового центру Італії в Україні
ТОВ «Віза Менеджмент Сервіс»

Компанія VFS Global Group

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро
вул. Січових Стрільців, 18,
+38 (044) 220 32 00,
www.italy-vms.com.ua

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
просп. Дмитра
Яворницкого, 22,
ТДЦ «Атриум», 2 поверх
www.vfsglobal.com
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5.8. НАЙБІЛЬШІ ПІДПРИЄМСТВА ОБЛАСТІ

ПАТ «Дніпропетровськгаз»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Шевченка, 2,
+38 (056) 247 17 01,
dp.104.ua

Розподілення газоподібного
палива через місцеві
(локальні) трубопроводи

Виробництво коксу
та коксопродуктів

Розподілення електроенергії

Дніпропетровська обл.,
м. Кам´янське,
вул. Колеусівська, 1,
+38 (056) 956 79 83,
www.dkhz.com.ua

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, Запорізьке Шосе, 22,
+38 (056) 372 50 59,
+38 (056) 373 53 41,
www.doe.com.ua

Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Соборна, 76,
 +38 (044) 581 45 39,
 +38 (044) 503 59 78,
www.dtek.com

НАЙМЕНУВАННЯ ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДРЕСА

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ПАТ «ЄВРАЗ
Дніпродзержинський
коксохімічний завод»

ПАТ
«ДТЕК Дніпрообленерго»

Добування кам´яного вугілля
ПАТ
«ДТЕК Павлоградвугілля»

Дніпропетровська обл.,
м. Нікополь,
вул. Електрометалургів, 310,
+38 (056) 668 0 13,
www.nzf.com.ua

Виробництво чавуну, сталі
та феросплавів

ПАТ «Нікопольський завод
феросплавів»

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47,
+38 (056) 407 63 09,
+38 (056) 407 63 11,
ingok.metinvestholding.com

Добування залізних руд
ПАТ «Інгулецький гірничо
збагачувальний комбінат»

Дніпропетровська обл.,
м. Марганець, вул. Радянська, 62,
+38 (056) 656 00 22,
+38 (056) 652 30 31,
www.mgok.dp.ua

Добування руд інших
кольорових металів

ПАТ
«Марганецький гірничо
збагачувальний комбінат»

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

https://dp.104.ua/ua/
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ПАТ «Орджонікідзевський
гірничо збагачувальний
комбінат»

Дніпропетровська обл.,
м. Покров, вул. Калініна, 11,
+38 (492) 435 32 11,
+38 (492) 434 40 43,
www.ordgok.com

Добування руд інших
кольорових металів

Добування залізних руд

Добування залізних руд

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
+38 (056) 410 53 01,
+38 (056) 451 32 82,
https://cgok.metinvestholding.com

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
+38 (056) 440 42 01,
+38 (056) 407 73 09,
www.ugok.info

ПАТ «Центральний гірничо
збагачувальний комбінат»

ПАТ «Південний гірничо
збагачувальний комбінат»

Добування залізних руд

Добування залізних руд

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
+38 (056) 400 63 01,
+38 (056) 400 70 62,
sevgok.metinvestholding.com

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а,
+38 (056) 444 23 00,
+38 (0564) 95 84 18,
www.krruda.dp.ua

ПАТ «Північний гірничо
збагачувальний комбінат»

ПАТ «Криворізький
залізорудний комбінат»

Добування залізних руд

Відновлення відсортованих
відходів

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Конституційна, 5,
+38 (056) 794 86 41,
www.ukr.evraz.com

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Липова,1,
+38 (056) 747 42 43,
www.vtorm.interpipe.biz

ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка»

ПАТ «Інтерпайп
Дніпропетровський
втормет»

НАЙМЕНУВАННЯ ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДРЕСА
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Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград,
вул. Достоєвського, 6/1,
www.anticor.all.biz

Оброблення металів та
нанесення покриття
на метали

Виробництво чавуну, сталі
та феросплавів

Виробництво чавуну, сталі
та феросплавів

Виробництво труб,
порожнистих профілів
і фітингів зі сталі

Дніпропетровська обл.,
м. Кам´янське, вул. Соборна, 18 Б,
+38 (056) 951 67 77,
+38 (056) 953 16 36,
www.dmkd.dp.ua

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Маяковського, 3,
+38 (056) 794 83 01, 
www.dmz-petrovka.dp.ua

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Комінтерну, 7,
+38 (056) 787 28 91, 
www.kominmet.com.ua

ПАТ «Дніпровський
металургійний комбінат»

ПАТ «ЄВРАЗ Дніпровський
металургійний завод»

ПАТ «Дніпропетровський
металургійний завод
імені Комінтерну»

Виробництво труб,
порожнистих профілів
і фітингів зі сталі

Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ,
вул. Сучкова, 115,
+38 (056) 9934 28 12,
+38 (056) 934 23 92,
www.nmpp.interpipe.biz

ПАТ «Інтерпайп
Новомосковський
трубний завод»

Виробництво труб,
порожнистих профілів
і фітингів зі сталі

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Столєтова, 21,
+38 (056) 235 92 50,
+38 (056) 234 90 99,
www.nizhnodniprovskiy-
truboprokatniy-zavod.business-
guide.com.ua

ПАТ «Інтерпайп
Нижньодніпровський
трубопрокатний завод»

5.8. НАЙБІЛЬШІ ПІДПРИЄМСТВА ОБЛАСТІ

НАЙМЕНУВАННЯ ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДРЕСА

ТОВ «Науково виробниче
підприємство
«Укрхімзахист»
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НАЙМЕНУВАННЯ ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДРЕСА

Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
просп. Слобожанський, 20,
+38 (056) 376 25 25,
+38 (056) 376 26 26,
www.dneprometiz.com.ua

Холодне волочіння дротуПАТ «Дніпрометиз»

Дніпропетровська обл.,
м. Жовті Води, вул. Горького, 2,
+38 (056) 525 51 71,
+38 (056) 523 30 05, 
www.vostgok.com.ua

Добування уранових
і торієвих руд

ДП «Східний гірничо
збагачувальний комбінат»

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Криворіжсталі, 1,
+38 (056) 499 85 50, 
www.ukraine.arcelormittal.com.ua

Виробництво чавуну,
сталі та феросплавів

ПАТ «Арселорміттал
Кривий Ріг»

Дніпропетровська обл.,
м. Нікополь,
просп. Трубників, 56,
+38 (056) 663 01 00,
www.centravis.com

Виробництво труб,
порожнистих профілів
і фітингів зі сталі

ПАТ «Сентравіс
Продакшн Юкрейн»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Винокурова, 4,
+38 (056) 371 50 40

Виробництво чавуну,
сталі та феросплавів

ТОВ «Металургійний
завод «Дніпросталь»

Дніпропетровська обл.,
м. Нікополь,
просп. Трубників, 56,
+38 (056) 663 84 04,
www.nikotube.interpipe.biz

Виробництво труб,
порожнистих профілів
і фітингів зі сталі

ТОВ «Інтерпайп НікоТьюб»

Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Шолом Алейхема, 5,
+38 (056) 790 01 22,
+38 (056) 790 73 00,
www.avmg.com.ua

Оптова торгівля металами
та металевими рудами

ТОВ «АВ Метал Груп»
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5.8. НАЙБІЛЬШІ ПІДПРИЄМСТВА ОБЛАСТІ

ДП «Конструкторське
бюро «Південне»
ім. М. К.Янгеля»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Криворізька, 3,
+38 (056) 372 00 22,
+38 (056) 770 01 25,
www.yuzhnoye.com

Дослідження й
експериментальні
розробки у сфері інших
природничих і технічних наук

Виробництво повітряних
і космічних літальних
апаратів, супутнього
устатковання

Виробництво повітряних
і космічних літальних
апаратів, супутнього
устатковання

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Криворізька, 1,
+38 (056) 234 40 07,
+38 (056) 239 95 00,
www.yuzhmash.com

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Московська, 6,
www.lajp.org.ua

Дніпропетровська обл.,
с. Кільчень,
вул. Привокзальна, 1а,
+380 800 40 78 87,
www.nfm.com.ua

НАЙМЕНУВАННЯ ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДРЕСА

МАШИНОБУВАННЯ

ДП «Виробниче
об´єднання південний
машиноівний завод
імені О. М. Макарова»

ТОВ «Лабораторія
перспективних ракетних
двигунів»

Оптова торгівля
сільськогосподарськими
машинами й устаткуванням

ТОВ з іноземними
інвестиціями
«Новофарм»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Камська, 64,
+38 (080) 030 00 01,
www.tot.biz.ua

Оптова торгівля деталями
та приладдям для
автотранспортних засобів

ТОВ «Технооптторг Трейд»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Собінова, 1,
+38 (056) 732 22 33,
www.agrotek.in.ua

Оптова торгівля
сільськогосподарськими
машинами й устаткуванням

ТОВ «Агротек»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Киснева, 1,
+380 800 30 51 15,
www.linde-gas.com.ua

Виробництво
промислових газів
(основний)

ПАТ «Лінде Газ Україна»

ХІМІЧНА ТА НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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НАЙМЕНУВАННЯ ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДРЕСА

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Кротова, 24,
+38 (056) 298 40 61,
+38 (056) 296 15 13.

Виробництво гумових шин,
покришок і камер;
відновлення протектора
гумових шин і покришок

ПАТ «Дніпрошина»

Дніпропетровська обл.,
м. Кам´янське,
вул. Горобця, 1,
+38 (056) 953 93 66,
www.azot.com.ua

Виробництво добрив
і азотних сполук

ПАТ«Дніпроазот»

Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Заводська, 44,
+38 (056) 321 10 00,
+38 (056) 321 10 02,
+38 (056) 326 60 01

Виробництво
вибухових речовин

ДП «Науково виробниче
об’єднання
«Павлоградський
хімічний завод»

Дніпропетровська обл.
смт. Солоне, вул. Радянська, 1а,
+38 (097) 944 87 79,
+38 (095) 004 10 03,
www.soloplast.com.ua

Виробництво івельних
виробів із пластмас

ТОВ «Полімердеталь»

Дніпропетровська обл.,
с. Єлизаветівка,
вул. Хмельницького, 1,
+38 (044) 207 00 00,
+38 (044) 207 00 02,
www.mhp.com.ua

Розведення свійської птиціПАТ «Оріль Лідер»

Дніпропетровська обл.,
смт Магдалинівка,
вул. Радянська, 2,
+38 (056) 233 45 90,
www.agrooven.com.ua

Виробництво м´яса
свійської птиці

ТОВ «Агро Овен»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО
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Дніпропетровська обл.,
с. Першотравневе,
вул. Калініна, 15,
+38 (056) 62343 01,
+38 (056) 62320 72

Розведення свійської птиці

5.8. НАЙБІЛЬШІ ПІДПРИЄМСТВА ОБЛАСТІ

НАЙМЕНУВАННЯ ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДРЕСА

ТОВ «Птахокомплекс
«Дніпровський»

Дніпропетровська обл.,
с. Хутірське,
+38 (067) 903 93 31,
+38 (050) 481 12 81,
www.eco-sad.com

Вирощування
сільськогосподарської
продукції

ФГ «Відродження»

Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Барикадна, 15а,
+38 (056) 238 75 00,
+38 (056) 238 75 87,
http://www.heidelbergcement.
ua/uk/contacts

Виробництво цементу
ПАТ «Хайдельбергцемент
Україна»

Дніпропетровська обл.,
смт. Слобожанське,
вул. Байкальська, 2б,
+38 (056) 790 10 16, 
+38 (056) 790 10 17,
www.intercerama.dp.ua

Виробництво керамічних
плиток і плит

ПАТ «Підприємство з
іноземними інвестиціями
«Інтеркерама»

Дніпропетровська обл.,
місто Павлоград, вул.
Достоєвського, 6/1,
+38 (050) 606 96 41,
+38 (056) 320 77 46,
www.anticor.all.biz

Будівництво житлових
і нежитлових будівель

ТОВ «Науково виробниче
підприємство
«Укрхімзахист»

Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро,
проспект Пушкіна, 36а,
+38 (056) 778 12 29,
+38 (056) 746 46 61,
www.trr.dp.ua

Будівництво житлових
і нежитлових будівель

ТОВ «Трест
реконструкції
та розвитку»

БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

http://www.heidelbergcement.ua/uk/contacts
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НАЙМЕНУВАННЯ ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДРЕСА

Дніпропетровська обл.,
с. Партизанське,
вул. Леніна, 25,
+38 (066) 764 64 64,
+38 (097) 126 47 47,
www.bbk.dp.ua

Будівництво житлових
і нежитлових будівель

ТОВ «Балівська будівельна
компанія»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Виконкомівська, 24,
+38 (056) 767 20 00,
www.greenwood.ua

Будівництво житлових
і нежитлових будівель

ТОВ «Грінвуд»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вулиця Суворова, 17,
+38 (097) 657 05 05,
+38 (095) 657 05 05,
www.atmosfera-dnepr.com

Будівництво житлових
і нежитлових будівель

ТОВ «Райз Інвест»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
ул. Влодимира Вернадського, 35,
корп. 2,
+38 (097) 657 05 05,
+38 (095) 657 05 05,
www.perspectiva.dp.ua

Будівництво житлових
і нежитлових будівель

ТОВ «Корпорація
Перспектива»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
просп. Дмитра Яворницького, 89,
 +38 (056) 778 54 15,
 +38 (056) 778 54 16,
www.sozidatel.dp.ua

Будівництво житлових
і нежитлових будівель

ПАТ «Науково виробниче
об’єднання «Созидатель»
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5.8. НАЙБІЛЬШІ ПІДПРИЄМСТВА ОБЛАСТІ

ТОВ «АТБ маркет»

Дніпропетровська обл.,
СМТ Слобожанське,
вул. Радгоспна, 76,
+380 800 50 04 15,
www.atbmarket.com

Роздрібна торгівля в
неспеціалізованих магазинах
переважно продуктами
харчування, напоями та
тютюновими виробами

Дніпропетровська обл., м.
Вільногірськ,
вул. Промислова, 31,
+38 (056) 535 28 78,
www.vlnglass.com

Виробництво
порожнистого скла

НАЙМЕНУВАННЯ ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДРЕСА

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОВ «Вільногірське Скло»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Панікахи, 15,
+38 (056) 787 33 00,
www.varus.ua

Роздрібна торгівля в
неспеціалізованих магазинах
переважно продуктами
харчування, напоями та
тютюновими виробами

ТОВ «Омега»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Героїв Сталінграда, 122,
+38 (056) 373 03 01,
www.schedro.ua

Виробництво маргарину
і подібних харчових жирів

ТОВ «Торговий Дім
«Щедро»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
просп. Богдана Хмельницького,
122, корп. Е 5, кім. 17.

Виробництво олії
та тваринних жирів

ТОВ «Оптімус плюс»

Дніпропетровська обл.,
смт. Слобожанське,
вул. Сухомлинського, 76,
+380 800 50 04 15,
www.mffavorit.dp.ua

Виробництво м´ясних
продуктів

ТОВ «М´ясна фабрика
«Фаворит плюс»
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5.9. ВИРОБНИКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА ТЕХНІКА ТЕЛЕФОН

+38 (056) 234 38 41
трактори ПМЗ
класу 1,4 тс,
запчастини

ДП «ВО «Південний машинобудівний завод»
«Дніпропетровський тракторний завод»

+38 (056) 732 32 66
оприскувачі ОМ-2720,
ОМ-2020, ОМШ-400,
ОМ-5, запчастини

ТОВ «Агромодуль»

+38 (050) 340 45 25
культиватори марки
КМСО-4; КМСО-8

ПП «Арлан»

+38 (056) 234 40 62
мотоблоки «Дніпро»
і обладнання до них

ТОВ «Агросервістрактор»

+38 (099) 569 77 07,
+38 (056) 902 61 18

насіннєвоочисна техніка
ОВС-25; ПЗМ-90;
ПЗМ-90 с; ПЗМ-100

ТОВ «Завод сільгоспмашин»

+39 (067) 567 14 57,
+38 (056) 732 22 29

с/г техніка іноземного
виробництва

ТОВ «Агротек»

+38 (067) 563 81 16
культиватори,
плоскорізи, трактори

ВАТ «Агромаш»

+38 (050) 340 03 21
комбайни, жниварки,
візки

ТОВ «Техник Машинес Интернешнл»

+38 (056) 235 33 00культиваториТОВ «Агро-Союз»

+38 (056) 736 74 54,
+38 (050) 342 09 90

посівні комплекси,
універсальні дискові
сівалки, універсальні
жниварки

ТОВ «Виробниче підприємство
«Агро-Союз»
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5.10. ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

ЦНАП ГРАФІК РОБОТИ КОНТАКТИ

м. Апостолове понеділок, вівторок, четвер:
08:00–17:00,
середа:
08:00–20:00;
п’ятниця:
08:00–16:00.

Дніпропетровська обл.,
м. Апостолове,
вул. Визволення, 31а,
+38 (056) 569 55 82,
apostolove_cnap@ukr.net

м. Вільногірськ понеділок, середа, п’ятниця:
8:00 – 17:00,
вівторок, четвер:
8:00 – 20:00,
субота: 8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
м. Вільногірськ,
вул. Варена, 15,
+38 (056) 535 15 14,
+38 (056) 535 15 86,
cnap.vilnogirsk@gmail.com,
www.vilnogirsk.dp.ua

м. Жовті Води понеділок, середа:
8:00 – 17.15,
вівторок, четвер:
8.00 – 20.00,
п’ятниця:
8:00 – 16:00,
субота:
8:00 – 14:00.

Дніпропетровська обл.,
м. Жовті Води,
буд. Свободи, 56,
+38 (056) 522 47 37,
+38 (056) 522 32 85,
zajats67@ukr.net,
www.zhovtivody.dp.ua

м. Дніпро понеділок, вівторок, четвер:
9:00 – 18:00,
середа:
9:00 – 20:00,
п’ятниця:
9:00 – 16:45,
субота:
9:00 – 16:00.

ЦНАП «Правобережний»
м. Дніпро,
пр. Д. Яворницького, 75, 1
поверх, оф. 105;
+38 (056) 745 30 26;

ЦНАП «Лівобережний»
м. Дніпро,
пр. Слобожанський, 31Д,
+38 (099) 602 10 02,
+38 (068) 237 52 76,
dneprcnap@ukr.net,
cnap.dniprorada.gov.ua
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ЦНАП ГРАФІК РОБОТИ КОНТАКТИ

м. Зеленодольськ
(Апостолівський
район)

понеділок - четвер:
08:00 – 17:15,
п’ятниця:
08:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Апостолівський район,
м. Зеленодольськ,
вул. Енергетична, 10,
+38 (056) 556 22 92,
gorsovetvk@ukr.net,
www.zelenodolsk.com.ua

м. Кам’янське понеділок, середа, п’ятниця:
8:00 – 17:00,
вівторок, четвер:
8:00 – 20:00,
субота:
9:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
м. Кам‘янське,
пр. В. Стуса, 10/12,
+38 (056) 922 61 50,
+38 (056) 922 73 03,
dozvildndz@ukr.net,
www.dndz.gov.ua

м. Кривий Ріг понеділок - п’ятниця:
8:30 – 20:00,
субота:
8:30 – 16:00

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
пл. Молодіжна, 1м,
+38 (056) 492 13 77,
+38 (056) 492 25 94,
viza@ukrpost.ua,
www.kryvyirih.dp.ua;
www.krogerc.info

м. Марганець понеділок, середа:
8:00 – 18:00,
вівторок, четвер:
8:00 – 20:00,
п´ятниця:
8:00 – 17:00.

Дніпропетровська обл.,
м. Марганець,
вул. Єдності, 29а,
+38 (056) 652 20 17,
+38 (056) 652 15 27,
mncentr@i.ua, mgik@ukrpost.ua,
www.marganetsrada.dp.ua

м. Нікополь понеділок - п’ятниця:
9:00 – 20:00,
субота:
9:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
м. Нікополь,
вул. Електрометалургів, 3,
+38 (056) 625 15 36,
nikopol.admin@ukr.net,
www.portal.nikopol.net
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м. Новомосковськ понеділок - четвер:
8.00 - 17.15,
п’ятниця:
08:00 – 16:00,
субота:
8:00 – 14:00.

Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ,
вул. П. Калнишевського, 1,
+38 (056) 937 12 57,
+38 (056) 937 98 33,
+38 (056) 937 81 06,
cras_nov@meta.ua,
www.admcenternovom.dp.ua

м. Павлоград понеділок - четвер:
8:00 – 20:00,
п’ятниця:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград,
вул. Т. Шевченко,132,
+38 (056) 326 35 86,
+38 (056) 326 48 72,
pavladmin@meta.ua,
www.pavlogradofficial.org

м. Першотравенськ понеділок - п’ятниця:
8:00 – 20:00,
субота:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
м. Першотравенськ,
вул. Шахтарської Слави, 30,
+38 (056) 337 10 65,
cnap.persh@gmail.com,
www.pershotravensk.dp.ua

м. Покров понеділок - п’ятниця:
8:00 – 20:00,
субота:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
м. Покров,
вул. Центральна, 48,
+38 (056) 674 20 31,
+38 (056) 674 17 61,
clochkovskaya.inna@ukr.net,
www.ordzhonikidze.org

м. Синельникове понеділок, середа:
8:00 – 17:00,
вівторок, четвер:
8:00 – 20:00,
п’ятниця, субота:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
м Синельникове,
вул. В. Богми, 3а,
+38 (056) 634 00 81,
cnapsin@ukr.net,
www.rada.sinelnikovo.net



103

ЦНАП ГРАФІК РОБОТИ КОНТАКТИ

м. Тернівка понеділок, середа:
8:00 – 17:00,
вівторок, четвер:
8:00 – 20:00,
п’ятниця, субота:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
м. Тернівка,
вул. О. Пушкіна, 5а,
+38 (056) 367 46 75,
+38 (056) 367 46 8,6
adm.poslugy.ternivka@gmail.com,
www.ternrada.dp.ua

смт. Слобожанське
(Дніпровського
району)

понеділок, середа, четвер:
8:00 – 17:00,
вівторок:
8:00 – 20:00,
п’ятниця:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Дніпровський район,
смт. Слобожанське,
вул. Будівельників, 18,
+38 (056) 753 61 23.
+38 (056) 753 61 63,
adminposluga.uvil@ukr.net

с. Богданівка
(Павлоградського
району)

понеділок - п’ятниця:
8:00 – 17:00,
субота:
8:00 – 15:00.

Дніпропетровська обл.,
Павлоградский район,
с. Богданівка,
вул. Жовтнева, буд. 35А

с. Вакулове
(Софіївського
району)

понеділок - п’ятниця:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Софіївський район,
с. Вакулове,
вул. 40 років перемоги, 30,
+38 (056) 502 31 77,
sofgovtsil@ukr.net,
www.sofgovtsil.dp.gov.ua

с. Вербки
(Павлоградського
району)

понеділок, середа:
8:00 – 17:00,
четвер:
8:00 – 19:00,
п’ятниця:
8:00 – 15:45.

Дніпропетровська обл.,
Павлоградський район,
c. Вербки,
вул. О. Матросова, 26,
+38 (056) 325 81 30,
verbkicnap@ukr.net
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с. Іверське
(Солонянського
району)

понеділок - четвер:
8:00 – 17:00,
п’ятниця:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.
Солонянський район,
с. Іверське,
вул. Кооперативна 26,
+38 (056) 699 34 18,
dzerzinovka@meta.ua,
www.soldzerjsil.dp.gov.ua

с. Ляшківка
(Царичанського
району)

понеділок - п’ятниця:
8:00 – 15:00.

Дніпропетровська обл.,
Царичанський район,
с. Ляшківка ,
вул. Центральна,1,
+38 (056) 906 26 10,
lsilr@ukr.net,
www.gromada.org.ua

смт. Могилів
(Царичанського
району)

понеділок, вівторок, четвер,
п’ятниця:
8:00 – 16:00,
середа:
12:00 – 20:00.

Дніпропетровська обл.,
Царичанського району,
с. Могилів,
вул. М.Панікахи,3,
+38 (096) 219 06 30,
mogilevcnapo@gmail.com,
www.mogylivska.gromada.org.ua

с. Олександропіль
(Солонянського
району)

понеділок - четвер:
8:00 – 17:00,
п’ятниця:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Солонянський район,
с. Олександропіль
вул. Ю.Гагаріна, 74,
+38 (056) 699 22 41
oleksandropilska@ukr.net
www.sololekssil.dp.gov.ua

с. Письмечеве
(Солонянського
району)

понеділок - четвер:
8:00 – 17:00,
п’ятниця
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Солонянський район,
с. Письмечеве,
вул. Шкільна, 65,
+38 (056) 699 37 24,
www.solpysmechsil.dp.gov.ua
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смт. Привільне
(Солонянського
району)

понеділок, вівторок, середа,
четвер:
08.00 17.00;
п’ятниця:
08.00 - 16.00;

Дніпропетровська обл.,
Солонянський район,
с. Привільне,
вул. Т. Шевченка, 8а,
+38 (056) 696 83 17,
pryvilne@gmail.com

cмт.
Сурсько–Литовське
(Дніпровського
району)

понеділок, вівторок, четвер,
п’ятниця, субота:
8.00 – 15.00;
середа: 12.00 – 19.00;

Дніпропетровська обл.,
Дніпровський район,
с. Сурсько-Литовське,
вул. Центральна, 10б,
+38 (056) 711 21 75,
surlit@i.ua,
www.surskolitovska.gromada.org.ua

с. Топила
(Томаківського
району)

понеділок - п’ятниця:
8:00 – 17:00.

Дніпропетровська обл.,
Томаківського району,
с. Топила,
вул. Правобережна, буд. 2

Апостолівський район понеділок - п’ятниця:
9:00 – 20:00,
субота:
9:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Апостолівський район,
м. Апостолове,
вул. Набережна,18, каб. 14,
+38 (056) 569 42 71,
+38 (056) 569 16 31,
info@aprda.dp.ua,
www.apostrn.dp.gov.ua

Васильківський
район

понеділок - п’ятниця:
8:00 – 20:00,
субота:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
смт. Васильківка,
вул. Партизанська, 150,
кім. №20,20а,
+38 (056) 399 20 87,
+38 (056) 399 10 36,
adminvasilkovka@ukr.net,
www.vasilkrn.dp.gov.ua

ЦНАП РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ



106

5.10. ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

ЦНАП ГРАФІК РОБОТИ КОНТАКТИ

Верхньодніпровський
район

понеділок - п’ятниця:
9:00 – 20:00,
субота:
9:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Верхньодніпровський район ,
м. Верхньодніпровськ ,
пр. Т. Шевченка, 21,
+38 (056) 586 00 10,
vdcnap@ukr.net,
www.verhrn.dp.gov.ua

Дніпровський район понеділок - п’ятниця:
8:00 – 20:00,
субота:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Дніпровський район,
смт. Слобожанське,
вул. Теплична, 19,
+38 (056) 753 90 83,
centr_ap@ukr.net,
www.dnipr.dp.gov.ua

Криворізький район понеділок , середа:
8:00 – 15:00.
вівторок , четвер:
8:00 – 20:00.
п’ятниця, субота:
8:00 – 15:00.

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. В. Кобилянського, 152,
+38 (056)426 08 11,
dozvil11@ukr.net,
www.krivrn.dp.gov.ua

Криничанський район понеділок, середа, четвер:
9:00 – 18:00,
вівторок:
9:00 – 20:00,
п’ятниця:
9:00 – 17:00.

Дніпропетровська обл.,
Криничанський район,
смт. Кринички,
вул. Центральна, 13,
+38 (056) 549 17 46,
info@knrda.dp.ua,
www.krinichrn.dp.gov.ua

Магдалинівський район понеділок, середа:
8:00 – 17:00,
вівторок, четвер:
8:00 – 20:00,
субота:
9:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Магдалинівський район,
смт. Магдалинівка,
вул. Центральна, 46,
+38 (056) 912 12 63,
+38 (066) 646 52 73,
tsnapmagrda@ukr.net,
www.magdrn.dp.gov.ua
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Межівський район понеділок, четвер:
9:00 – 20:00,
вівторок, середа:
9:00 – 18:00,
п’ятниця:
9:00 – 16:45,
субота: 8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Межівський район,
смт. Межова,
вул. М. Грушевського, 7
+38 (056) 306 04 73
mezova_rda@meta.ua
www.megevrn.dp.gov.ua

Нікопольський район щоденно:
8:00 – 20:00.

Дніпропетровська обл.
м. Нікополь
вул. Т. Шевченка, 130,
+38 (056) 624 19 77,
+38 (056) 625 13 38,
cnap_nikrda@ukr.net,
solncediver@ukr.net,
www.nikopolrn.gov.dp.ua

Новомосковський район понеділок, середа:
09:00 – 20:00,
вівторок, четвер:
09:00 – 18.00,
п’ятниця:
09:00 – 16:45,
субота:
09:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ,
вул. Т. Шевченка, 7, І поверх.
+38 (056) 937 54 31,
+38 (056) 937 89 60,
nmoskrda@i.ua,
www.novomoskrn.dp.gov.ua

Павлоградський район понеділок - п’ятниця:
8:00 – 20:00,
субота:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград,
вул. Центральна, 98,
+38 (056) 326 14 88,
dozvilpg@gmail.com,
cnap.rda.dp.ua

Петриківський район понеділок, середа,
п’ятниця, субота:
8:00 – 16:00,
вівторок, четвер:
13:00 – 20:00.

Дніпропетровська обл.,
Петриківський район,
смт. Петриківка,
вул. П. Калнишевського, 69,
+38 (056) 342 27 69,
adm118@meta.ua



108

5.10. ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

ЦНАП ГРАФІК РОБОТИ КОНТАКТИ

Петропавлівський понеділок, середа:
8:00 – 20:00,
вівторок, четвер,
п´ятниця, субота:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Петропавлівський район,
смт. Петропавлівка,
вул. Героїв України, 62, к.101
+38 (056) 313 13 67,
+38 (056) 313 05 53,
natali.grechcko@ukr.net,
www.petropavlrn.dp.gov.ua

Покровський район понеділок - п’ятниця:
8:00 – 20:00,
субота:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Покровський район,
смт. Покровське,
вул. Д. Яворницького, 119,
+38 (056) 385 00 37,
natalya_tishhenko@ukr.net
www.pokrovrn.dp.gov.ua

П´ятихатський район понеділок - п’ятниця:
8:00 – 20:00,
субота:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
м. П’ятихатки,
вул. Садова, 104,
+38 (056) 513 07 36,
d_adm@ukr.net,
www.pyatih_rn.dp.gov.ua

Синельниківський район понеділок, середа, п’ятниця:
8:00 – 17:00,
вівторок, четвер:
8:00 – 20:00,
субота:
8:00 – 15:00.

Дніпропетровська обл.,
м. Синельникове,
вул. В.Богми, 3а, оф., 5,
+38 (056) 634 37 94,
+38 (056) 634 23 92,
info@snrda.dp.ua;
tsnapsinray@ukr.net,
www.sinel.dp.gov.ua

Солонянський район понеділок, четвер:
8:00 – 17:00,
п’ятниця, субота:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Солонянський район, смт. Солоне,
вул. Ю. Гагаріна, 20.
+38 (056) 693 02 34,
+38 (056) 692 11 44,
+38 (056) 692 10 86,
cnap.solone.dp@gmail.com,
www.solonrn.dp.gov.ua
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Софіївський район понеділок, четвер:
8:00 – 20:00,
вівторок, середа:
8:00 – 17:00,
п’ятниця:
8:00 – 15:45,
субота: 8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Софіївський район,
смт. Софіївка,
вул. Жовтнева, 58,
+38 (056) 502 86 75,
info@sofirda.dp.ua,
www.sofiivrn.dp.gov.ua

Томаківський район понеділок, середа:
8:00 – 17:00,
вівторок, четвер:
8:00 – 20:00,
п’ятниця:
8:00 – 15:45,
субота: 9:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Томаківський район,
смт. Томаківка,
вул. Шосейна, 3,
+38 (056) 683 14 69,
tomak_ac@ukr.net,
www.tomak.dp.gov.ua

Царичанський район понеділок - п´ятниця:
8:00 – 20:00,
субота:
8:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Царичанський район,
смт. Царичанка,
вул. Театральна, 16г,
+38 (056) 903 26 81,
tsar.alternatyva@gmail.com,
www.tsarichrn.dp.gov.ua

Широківський район понеділок, середа:
8:00 – 20:00,
вівторок, четвер:
8:00 – 17:00,
п’ятниця, субота:
8:00 – 16.00.

Дніпропетровська обл.,
Широківський район,
смт. Широке,
вул. Соборна, 107,
+38 (056) 572 93 62,
+38 (056) 572 90 72,
adm_dc_shiroke@ukr.net,
www.shirokrn.dp.gov.ua

Юр´ївський район понеділок - п’ятниця:
8:00 – 20:00,
субота:
9:00 – 16:00.

Дніпропетровська обл.,
Юр’ївський район,
смт. Юр’ївка,
вул. Центральна, 114,
yr.cnap@ukr.net,
www.yuryevrn.dp.gov.ua
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НАЗВА АДРЕСА ТЕЛЕФОН

+38 (056) 937 59 81
Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ,
вул. Микити Головка, 30

Новомосковська ОДПІ

+38 (056) 912 13 37
Дніпропетровська обл.,
смт. Магдалинівка, 
вул. Центральна, 44

Магдалинівське відділення
Новомосковської ОДПІ

+38 (056) 624 54 29
Дніпропетровська обл.,
м. Нікополь, 
просп. Трубників, 27

Нікопольська ОДПІ

+38 (056) 655 16 42
Дніпропетровська обл.,
м. Марганець, 
вул. Павла Тичини, 11

Марганецьке відділення
Нікопольської ОДПІ

+38 (056) 676 61 95
Дніпропетровська обл.,
м. Покров, 
вул. Горького, 7

Покровське відділення
Нікопольської ОДПІ

+38 (056) 399 22 39
Дніпропетровської обл.,
смт. Васильківка,
вул.Партизанська, 150

Васильківське відділення
Західно-Донбаської ОДПІ

+38 (056) 306 05 46
Дніпропетровська обл.,
смт. Межова, 
вул. Фрунзе,1 

Межівське відділення
Західно-Донбаської ОДПІ

+38 (056) 313 12 53
Дніпропетровська обл.,
смт. Петропавлівка, 
вул. Героїв України, 62

Петропавлівське відділення
Західно-Донбаської ОДПІ

+38 (056) 337 24 01
Дніпропетровська обл.,
м. Першотравенськ, 
вул. Шкільна, 35

Першотравенське відділення
Західно-Донбаської ОДПІ

+38 (056) 682 21 01
Дніпропетровська обл.,
смт. Томаківка, 
вул. Л.Українки, 41

Томаківське відділення
Нікопольської ОДПІ
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НАЗВА АДРЕСА ТЕЛЕФОН

+38 (056) 502 93 33
Дніпропетровська обл.,
смт.Софіївка, 
вул. Меліоративна, 3 

Софіївське відділення
Криворізької північної ОДПІ

+38 (056) 490 37 97
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, 
вул. Пушкіна, 4а

Криворізька південна ОДПІ

+38 (056) 572 18 84
Дніпропетровська обл.,
смт. Широке, 
вул. Вишнева, 1

Широківське відділення
Криворізької південної ОДПІ

+38 (056) 569 50 77
Дніпропетровська обл., 
м. Апостолово, 
вул. Центральна, 63

Апостолівське відділення
Криворізької південної ОДПІ

+38 (056) 404 06 69
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,  просп.
Героїв-підпільників, 42

Криворізька північна ОДПІ

+38 (056) 535 17 76
Дніпропетровська обл.,
м. Вільногірськ, 
вул. Миру, 15

Вільногірське відділення
Кам’янської ОДПІ

+38 (056) 523 36 91
Дніпропетровська обл.,
м. Жовті Води, 
вул. Першотравнева, 24 А 

Жовтоводське відділення
Кам’янської ОДПІ

+38 (056) 923 86 33
Дніпропетровська обл.,
м.Кам’янське, 
вул. Медична, 9

Кам’янська ОДПІ

+38 (056) 9032195
Дніпропетровська обл.,
смт. Царичанка, вул. 
4 Гвардійської дивізії, 8

Царичанське відділення
Кам’янської ОДПІ

+38 (056) 42 628 15
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, 
вул. Кобилянської, 148 А

Криворізьке відділення
Криворізької північної ОДПІ
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5.11. ЦЕНТРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

НАЗВА АДРЕСА ТЕЛЕФОН

+38 (056) 342 29 43
Дніпропетровська обл.,
смт. Петриківка,  просп.
Петра Калнишевського, 38

Петриківське відділення
Кам’янської ОДПІ

+38 (056) 374 88 28
Дніпропетровська обл.,
смт. Слобожанське,
вул. Теплична, 13

Дніпровська ОДПІ

+38 (056) 692 32 39
Дніпропетровська обл.,
смт. Солоне, 
вул. Гагаріна, буд. 12 A

Солонянське відділення
Дніпровської ОДПІ

+38 (056) 320 33 50
Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград,  вул.
Верстатобудівників,14 A

Західно-Донбаська ОДПІ

+38 (056) 355 11 60
Дніпропетровська обл.,
с. Варварівка, 
вул. Пристанційна, 4 A 

Юр`ївське відділення
Західно–Донбаської ОДПІ

+38 (056) 760 72 30
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
пров. Універсальний, 12

ОДПІ Амур-Нижньодніпровського
району  м. Дніпра  

+38 (056) 236 96 54
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,  просп.
Богдана Хмельницького, 25

ОДПІ Шевченківського
району  м. Дніпра  

+38 (056) 776 80 83
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Високовольтна, 24

ОДПІ Соборного району  м. Дніпра  

+38 (056) 374 70 91
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, 
вул. Княгині Ольги, 22

ОДПІ Центрального району м. Дніпра  

+38 (056) 36 731 05
Дніпропетровська обл.,
м. Тернівка, 
вул. І. Петрова, 9

Тернівське відділення
Західно-Донбаської ОДПІ



113

НАЗВА АДРЕСА ТЕЛЕФОН

+38 (056) 377 46 08
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, 
вул. Театральна, 1А

ОДПІ Чечелівського району
м. Дніпра  

+38 (056) 37 746 14
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, 
вул. Театральна, 1А

ОДПІ Новокодацького району 
м. Дніпра  

+38 (056) 725 50 14
Дніпропетровська обл.,
м.Дніпро,  просп.
Слобожанський, 95А

Лівобережна ОДПІ м. Дніпра

+38 (056) 586 05 58
Дніпропетровська обл.,
м. Верхньодніпровськ, 
пл. Олександра Поля, 2

Верхньодніпровське відділення
Кам'янської ОДПІ

+38 (056) 519 13 88
Дніпропетровська обл.,
смт. Кринички, 
вул. Нагірна, 2

Криничанське відділення
Кам'янської ОДПІ

+38 (056) 513 01 85
Дніпропетровська обл.,
м. П’ятихатки, 
вул. Шевченка, 11

П’ятихатське відділення
Кам'янської ОДПІ
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5.12. МИТНІ ПОСТИ

НАЗВА ОРГАНУ ДФС ТА ЙОГО
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ

ЗОНА ДІЯЛЬНОСТІ
ПОШТОВА АДРЕСА
МИТНИХ ПОСТІВ

ТЕЛЕФОНИ

Дніпропетровська
митниця ДФС

Дніпропетровська
область

+38 (056) 373 19 10Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Княгині Ольги, 22

Митний пост
«Дніпродзержинськ»

Територія зон
митного контролю,
створених у межах
діяльності
Дніпропетровсько
ї митниці ДФС

Територія зон
митного контролю,
створених у межах
діяльності
Дніпропетровсько
ї митниці ДФС

Територія зон
митного контролю,
створених у межах
діяльності
Дніпропетровсько
ї митниці ДФС

Територія зон
митного контролю,
створених у межах
діяльності
Дніпропетровсько
ї митниці ДФС

+38 (056) 239 56 36Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське,
3-й Травневий провулок,
22

Митний пост
«Новомосковськ»

+38 (056) 934 27 98Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ,
вул. Сучкова, 115

Митний пост
«Кривий Ріг»

+38 (056) 404 19 60Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 20

Митний пост
«Південний»

+38 (056) 376 77 19
+38 (056) 376 77 20

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Бориса Кротова, 3
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Територія зон
митного контролю,
створених у межах
діяльності
Дніпропетровсько
ї митниці ДФС

НАЗВА ОРГАНУ ДФС ТА ЙОГО
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ

ЗОНА ДІЯЛЬНОСТІ
ПОШТОВА АДРЕСА
МИТНИХ ПОСТІВ

ТЕЛЕФОНИ

Митний пост
«Нікополь»

+38 (056) 956 61 81м. Нікополь,
вул. Героїв Чорнобиля,
106Г

Територія зон
митного контролю,
створених у межах
діяльності
Дніпропетровсько
ї митниці ДФС

Митний пост
«Північний»

+38 (056) 763 01 27Дніпропетровська обл.,
смт. Слобожанське,
вул. Нижньодніпровська,
1Б

Територія зон
митного контролю,
створених у межах
діяльності
Дніпропетровсько
ї митниці ДФС

Митний пост
«Центральний»

+38 (056) 234 27 06Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Новоселівська, 23

Територія зон
митного контролю,
створених у межах
діяльності
Дніпропетровсько
ї митниці ДФС

Митний пост
«Спеціалізований»

+38 (056) 721 90 51Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
площа Десантників, 5
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5.13. ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ МСБ

ЛОГОТИП НАЗВА САЙТ КОНТАКТИ АДРЕСА

КП «Центр
підтримки
малого та
середнього
бізнесу» ДОР

www.cpmsbdor.dp.
gov.ua

www.facebook
.com/RRPDO

+38 (056) 778 08 99
cpmsbdor@gmail.com

Дніпропетровська
обл., м. Дніпро,
вул. Старокоза-
цька, 56, 6
поверх, офіс 9

Регіональна
рада
підприємців
при Дніпро-
петровській
ОДА

+38 (056) 742 90 35
nshef@ukr.net

Дніпропетровська
обл., м. Дніпро,
просп. О. Поля 1,
офіс 308

www.dia.dp.gov.uaДніпропет-
ровське
регіональне
інвестиційне
агентство

+38 (056) 742 86 87
+38 (056) 742 86 21
info@dia.dp.ua

Дніпропетровська
обл., м. Дніпро,
просп. О. Поля 2,
офіс 538

www.dda.dp.uaАгентство
розвитку
Дніпра

info@dda.dp.ua Дніпропетровська
обл., м. Дніпро,
вул. Воскресе-
нська, 14

www.aer-pavlograd.
org.ua

Агенція
Економічного
розвитку
м. Павлоград

+38 (056) 320 08 02
+38 (099) 630 37 49
pavlograd.aer@ukr.net

Дніпропетровська
обл., м. Павлоград,
вул. Шевченка,
132

http://www.cpmsbdor.dp.gov.ua/
https://www.facebook.com/RRPDO
http://www.aer-pavlograd.org.ua/
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ЛОГОТИП НАЗВА САЙТ КОНТАКТИ АДРЕСА

Інститут
розвитку
міста Кривого
Рогу

www.irm.kr.ua

www.facebook.com/
dniproinvestproject

+38 (056) 492 29 79
info@irm.kr.ua

Дніпропетровська
обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Героїв АТО,
30

КП «Дніпро-
інвестпроект»
ДОР»

+38 (056) 742 75 31
dniproinvestproject
@gmail.com

Дніпропетровська
обл., м. Дніпро,
вул. Староко-
зацька, 52,
оф. 265.

www.nard.org.uaНікопольська
агенція
регіонального
розвитку

+38 (056) 625 06 58
+38 (099) 959 28 09
bizcentr0713
@gmail.com

Дніпропетровська
обл., м. Нікополь
вул. Електроме-
талургів, 3,
офіс 51

www.iic.in.uaДП
Інвестиційно-
інноваційний
центр

info@dda.dp.ua Дніпропетровська
обл., м. Дніпро,
вул. Воскресе-
нська, 14

www.cci.dp.uaЦентр
підтримки
підприємництва
Дніпропетров-
ської торгово
-промислової
палати

+38 (056) 374 94 11 
+38 (056) 374 94 13 
jurist@dcci.org.ua,
mes@dcci.org.ua

Дніпропетровська
обл., м. Дніпро,
вул. Шевченка,
4, офіс 103

https://www.facebook.com/dniproinvestproject
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5.14. ПРОГРАМИ ФІНАНСОВОЇ
ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

НАЗВА УСТАНОВИ НАЗВА ПРОГРАМИ СТАВКА САЙТ

АТ «ОЩАДБАНК» програма «Cоціальне
підприємство».
кредитування малого
бізнесу по програмі
Ощадбанку та фонду
«Wnisef»

www.oschadbank.uaвід 5% річних

кредитування
Ощадбанком спільно
з Європейським
інвестиційним банком

UAH - знижена не
менше ніж на 1,25%
річних;
USD, EUR - знижена
не менше ніж на 0,5%
річних

кредити Ощадбанку
для мікро-, малого та
середнього бізнесу
для формування парку
техніки та обладнання

від 12%

CREDIT AGRICOLE
(Франція)

придбання с/г техніки
з авалюванням
векселю

www.credit-agricole.uaсередня 13,3%
(встановлюється
відповідно до
тарифів, діючих на
момент видачі
кредиту)

ПАТ
«УКРСІББАНК»

кредит на придбання
обладнання
спецтехніки

www.ukrsibbank.com13,9% річних
у гривні

PROCREDIT BANK
(Німеччина)

програма Innovfin www.procreditbank.
com.ua

знижена (визнача-
ється індивідуально
за кожним кредитним
проектом)

http://www.procreditbank.com.ua/
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НАЗВА УСТАНОВИ НАЗВА ПРОГРАМИ СТАВКА САЙТ

Німецько-
Український
фонд (НУФ)

програма
мікрокредитування

www.guf.gov.uaмаx % ставка для
мсп – 16%
(визначається
банками-партнерами
Укргазбанк,
Прокредит банк,
Мегабанк, Ощадбанк,
Кредобанк,
Кредитвест банк)

USAID програма
«Агросільрозвиток»

www.facebook.com/
usaid.ards

грант на обладнання
і тільки на нове;
маx 3,000,000 грн
міn 650,000 грн
(проект має
відповідати умовам
запиту на гранти)

ПАТ «БАНК
КРЕДИТ
ДНІПРО»

партнерська програма
кредитування на
купівлю всіх видів
техніки
банк «Кредит Дніпро»
спільно з компанією
«Агро-темп»

www.creditdnepr.com.
ua

від 11,3% річних,
терміном до 5 років

вигідні кредити на
купівлю агротехніки

програма кредитування
під купівлю

ставки
встановлюються
індивідуально і
залежать від
фінансового стану
бізнесу клієнта.

1,8% річних, за умови
50-відсоткового
першого внеску

https://www.facebook.com/usaid.ards
https://creditdnepr.com.ua/
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5.14. ПРОГРАМИ ФІНАНСОВОЇ
ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

НАЗВА УСТАНОВИ НАЗВА ПРОГРАМИ СТАВКА САЙТ

техніки
банк «Кредит Дніпро»
та офіційний дилер
«Versatile» в
Одеській, Черкаській,
Вінницькій,
Полтавській і
Кіровоградській
областях «Агро-груп»

партнерська програма
кредитування під
купівлю техніки для
аграріїв
банк «Кредит Дніпро»
і компанія
«Ukrfarming» –
дистриб’ютор
провідних брендів
агротехніки Case,
Lemken, Maschio
Gaspardo, Fantini

від 11,3% річних,
терміном до 60
місяців

партнерська програма
кредитування під
купівлю техніки для
аграріїв
банк «Кредит Дніпро»
і компанія «Агрістар»

від 11,3% річних,
терміном до 60
місяців

кредитна програма
аграріїв: кредит на
виріст банк «Кредит
Дніпро», IFC, Basf та
«Бершадь агроплюс»

за пільговою
кредитною
ставкою
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НАЗВА УСТАНОВИ НАЗВА ПРОГРАМИ СТАВКА САЙТ

OTP Bank
(Угорщина)

проект
«ОТП Агро-фабрика»
«ОТП» банком
спільно з
міжнародною
фінансовою
корпорацією «IFC»

www.otpbank.com.uaза продуктом
агрокредит
«Миттєвий»,
за ставкою від
17% річних.
Програма «агро-
фабрика»
передбачає:
• можливість
кредитування
агровиробників під
фінансову аграрну
розписку;
• в якості застави
може
використовуватися
майбутній урожай.
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5.15. КОВОРКІНГ ТА БІЗНЕС-ЦЕНТРИ

НАЗВА ПЛОЩА М² ПАРКІНГ АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

«Континент» 3500
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 105к,
+38 (096) 670 51 00

Відкритий

«МЕНОРА» 50 000
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, 4,
+38 (056) 717 77 82

Підземний

«Атріум» 12900
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 22,
+38 (056) 374 91 92

Підземний

«Призма» 8200
Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Глінки, 7,
+38 (067) 632 21 88

Відкритий

«Босфор» 13650
Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
Катеринославський бульвар, 2,
+38 (056) 238 83 88

Підземний
Відкритий

«Енігма» 8200
Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Шевченка 53,
+38 (067) 632 21 88

Підземний
Відкритий

«МОСТ
Бізнес-центр»

16 000
Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Шевченка 53,
+38 (067) 632 21 88

Наземный
Багаторівневий
Закритий

«МФК Славія» 30 000
Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
просп. Дмитра Яворницького, 1а,
+38 (068) 762 17 61

Підземний

«Славутич» 13066
Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Олександра Поля, 104А,
+38 (056) 787 37 17

Відкритий

«Куб» 4900
Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Набережна Перемоги 2,
+38 (056) 794 51 04

Відкритий

Бізнес-центри
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НАЗВА ГРАФІК
РОБОТИ

КОНФЕРЕНЦ
ЗАЛ

АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

«Spalah»

ПН-СБ
9:00-22:00,
НД
11:00–20:00

Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
просп. Дмитра Яворницького, 5,
+38 (067) 987 96 44

+

«Resourse» 10:00-17:00
Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
площа Героїв Майдану, 1,
+38 (099) 560 82 94

-

«NUMO Work» 10:00-22:00
Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
просп. Дмитра Яворницького, 17,
+38 (063) 565 14 05

-

«Коворкинг 365» 9:00-19:00
Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
просп. Дмитра Яворницького, 49,
+38 (067) 777 73 65

+

«Coworking
Dostup»

9:00-19:00
Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Поля, 2,
+38 (050) 458 82 97

+

«I Coworking
Hub»

09:00-00:00
Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Чернишевського, 37,
+38 (096) 216 28 95

+

Коворкінг-центри
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5.16. КОМПАНІЇ-ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТОРИ

КОМПАНІЯ,
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ

ГАЛУЗЬ,
НАПРЯМКИ ІЯЛЬНОСТІ АДРЕСА

ТОВ «Procter &
Gamble Ukraine»,
США

Товари побутової хімії Дніпропетровська обл.,
м. Покров,
вул. Уральська, 1А,
www.pg.com.ua

ТОВ «Glas Trösch
Dnipropertovsk»,
Швейцарія

Вирощування зернових,
бобових і насіння олійних
культур

Виробництво цементу

Високоякісні дріжджі
для харчової промисловості.
Сертифіковано згідно
міжнародних стандартів
HACСP

Виробництво склопакетів,
фасадного скла,
загартованого скла,
триплексу

Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське,
вул. Січеславський шлях, 27В,
https://www.glastroesch.ua/
o-kompanii/predprijatija-gruppy/
dnepr.html

LESAFFRE,
ПРАТ «НАДЄЖДА»,
Франція

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Олександра Станкова, 10,
www.lesaffre.ua

ПРАТ
«HeidelbergCement
Ukraine»,
Німеччина

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Барикадна, 15А,
http://www.heidelbergcement.
ua/uk/contacts

ТОВ «MAISADOUR
Semences  Ukraine»,
Франція

Дніпропетровська обл.,
м. Днiпро,
пр. Дмитра Яворницького, 22,
www.maisadour-semences.fr/ua

https://www.glastroesch.ua/o-kompanii/predprijatija-gruppy/dnepr.html
http://www.heidelbergcement.ua/uk/contacts
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КОМПАНІЯ,
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ

ГАЛУЗЬ,
НАПРЯМКИ ІЯЛЬНОСТІ АДРЕСА

ТОВ «Caparol
Dnipro»,
Німеччина

Виробництво фарб, лаків,
друкарської фарби
та мастик

Дніпропетровська обл.,
с. Василівка, вул. Переможна, 1-3,
http://www.caparol.ua/
pro-kompaniju/kaparol-v-ukrajini/
zavod-kaparol-dnipro.html

Elme Messer Gaas,
ДП MESSER
UKRAINE,
Німеччина

Вирощування зернових,
бобових і насіння олійних
культур

Підприємство з повним
металургійним циклом, яке
включає коксохімічне вироб-
ництво, гірничодобувне
виробництво (відкриті розро-
бки та підземне видобування
руди) і металургійне вироб-
ництво, у складі якого діють
аглодоменний, сталеплави-
льний та прокатний департа-
менти.

Виробництво молочних
продуктів харчування.
Впроваджена система
НАССР

Виробництво хімічних
речовин і хімічної продукції
сертифікованій на
відповідність стандарту
безпеки харчових продуктів
FSSC 22000 і HACCP

м. Дніпро,
вул. Дніпросталівська, 22К,
www.elmemesser.com.ua

Lactalis group
«Молочний дім»,
Франція

Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград,
вул. Харківська, 1в,
www.lactalis.com.ua

ПАТ «ArcelorMittal
Kryvyi Rih»,
Німеччина

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
вул. Криворіжсталі, 1,
www.ukraine.arcelormittal.com

Bunge Ukraine
ПАТ
«Дніпропетровський
олійноекстракційний
завод», ТМ «Олейна»,
США

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро,
вул. Князя Ярослава Мудрого, 46
www.oleina.ua

http://www.caparol.ua/pro-kompaniju/kaparol-v-ukrajini/zavod-kaparol-dnipro.html
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5.17. КОМПАНІЇ-ІНВЕСТОРИ 2016 РОКУ

КОМПАНІЯ ГАЛУЗЬ АДРЕСА

ПАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг»

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Кріворіжсталі, 1,
www.ukraine.arcelormittal.com

Гірничо-металургійна

ПАТ «Північний
гірничо-збагачувальний
комбінат»

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
sevgok.metinvestholding.com

Підземний

ТОВ «Металургійний
завод «Дніпросталь»

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 4,
www.interpipesteel.biz

Металургійна

ПАТ «Цнтральний
гірничо-збагачувальний
комбінат»

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
cgok.metinvestholding.com

Гірничо-металургійна

ТОВ «АТБ-ІНВЕСТ»
Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Січових стрільців, 21А,
www.atbmarket.com

Роздрібна торгівля

ТОВ «Вільногірське
скло»

Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ,
вул. Промислова, 31,
vlnglass.com

Виробництво ємностей
зі скла

ПАТ «Криворізький
залізорудний комбінат»

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Симбірцева, 1А,
www.krruda.dp.ua

Гірничо-металургійна

ТОВ «АГРОТЕК»
Дніпропетровська обл.,
м. Підгородне, вул. Шосейна, 48,
www.agrotek.in.ua

Оптова торгівля
сільськогосподарською
технікою

ПАТ «ДТЕК
Павлоградвугілля»

Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Соборна, 76,
www.dtek.com

Добувна промисловість

ТОВ «ВСМПО Титан
Україна»

Дніпропетровська обл.,
смт. Солоне, вул. Гагаріна, 26,
www.tw-vsmpoavisma.com

Виробництво сталевих
труб

https://sevgok.metinvestholding.com/ua
https://cgok.metinvestholding.com/ua
http://vlnglass.com/ua/index-ua.html?nr=1


ПРО ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ 
РЕГІОНАЛЬНЕ 
ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНСТВО
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ПРО ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНСТВО

Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство (DIA) створено в 2011 році за підтримки 
регіональної влади. Агенство має значний досвід із супроводу компаній-інвесторів, розробки інф-
раструктурних проектів, виступає комунікатором між інвестором та регіоном.

Супровід і сприяння діяльності потенційних інвесторів на території регіону – від вибору земельної 
ділянки і проходження дозвільних процедур до будівництва нового об’єкта та введення його в екс-
плуатацію.

Ініціює створення перспективних інвестиційних проектів та інвестиційно-привабливих терито-
рій громад.
Формує й надає первинну аналітичну інформацію, необхідну для ухвалень рішень про інвесту-
вання.
Здійснює первинний підбір земельної ділянки відповідно до потреб інвесторів (база агенства 
нараховує понад 400 територій сумарною площею 13,8 тис.га).
Допомагає у виборі потенційних партнерів компетентних у різних аспектах розвитку інвестицій-
ного проекту (створено базу компаній регіону з різних сфер діяльності).
Надає послуги персонального інвестиційного менеджера. Складає «дорожну карту» інвестора.

МЕТА

ФУНКЦІЇ
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Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, просп. О. Поля, 1

Контактний телефон: +38 0 800 505 600
Веб-сайт: www.adm.dp.gov.ua

E-mail: info@adm.dp.ua

Дніпропетровська обласна рада

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, просп. О. Поля, 2

Контактний телефон: +38 (056) 742 85 24
Веб-сайт: www.oblrada.dp.gov.ua

E-mail: oblrada@oblinfo.dp.ua

Дніпропетровське регіональне інвестиційне агенство (DIA)

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, просп. О. Поля, 2, каб. 538

Контактний телефон: +38 (056) 742 86 87
Веб-сайт: www.dia.dp.gov.ua

E-mail: info@dia.dp.ua

www.energee.com.ua
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