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УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБЛАСТІ 

ПРОВЕДЕНО 2  ЗУСТРІЧІ 
 

• З головою “ARKKAN GROUP” Ніколасом Полякоффим, щодо перспектив 
будівництва заводу з переробки ТБО. 
 

• З почесним консулом України в Італійській Республіці Марко Тоссоном .  
Пріоритетними для подальшого партнерства визначили такі напрямки: 

-   Партнерство в рамках створення об’єкту поводження з ТПВ 
 

-  Реалізація освітнього проекту DESANKA , який спрямований на підготовку 
архітекторів та дизайнерів, що зможуть отримати диплом європейського 
зразка та пройти практику в Італії, а згодом працювати в Україні на 
італійську кампанію. 

ВИЗНАЧЕНO НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ 

• Зустріч з депутатами Сейму Латвійської Республіки з питань реалізації спільного проекту 
Дніпропетровської області та Латвійської Республіки „Обмін, реалізація та якісне 
використання досвіду поміж громадами України та Латвійської Республіки”  
 

• Зустріч з Надзвичайним і Повноважним послом Латвійської Республіки Юрісом Пойкансом.  
Підписано меморандум про всебічну співпрацю Дніпропетровщини з урядом Латвії та    
обговорено план заходів на майбутній рік.  
 

• Зустріч з представниками італійського проекту DESANKA (Лючіо Дотто – архітектор, арт-
директор проекту; Леонардо Рагаццо – виконавчий директор проекту та Мішель Лорензетто 
– фінансовий директор проекту) та провідними будівельними та дизайнерськими компаніями 
і професійними закладами освіти.  
Презентовано проект DESANKA та обговорено перспективи українсько-італійського 
співробітництва.  

Мета: розкриття потенціалу громад у напрямку створення преференцій для МСБ які працюють на 
території громади (або району/міста), підтримки власних інвесторів та залучення зовнішніх 
інвестиційних  ресурсів. 
 

Проведено: 4 заходи у Царичанському, Новомосковському, Криворізькому районах та  
м. Першотравенськ 
 
Цільова аудиторія: більш ніж 250 представників районних рад, громад, МСБ та фермерських 
підприємств. 

АКТИВНО РОЗВИВАЄТЬСЯ  
СТОРІНКА DIA У FACEBOOK  
 

 

 

Інформаційна підтримка 

Захід отримав значну підтримку ЗМІ як регіону так і 
України.  Основними інформаційними партнерами 
заходу виступили: 

• Європейська бізнес Асоціація 
• Дніпропетровська ТПП 
• Національна платформа малого та середнього 

бізнесу тощо 

Зворотний зв'язок  
Під час конференції було проведено анкетування з 
метою виявлення компаній, яким необхідна допомога 
фахова допомога Агентства.  
Більше 50 підприємств потребують  допомоги DIA у 
реалізації своїх проектів у таких сферах як: 

• Альтернативна енергетика 

• Сільске господарство 

• Переробка ТБО 

• Логістика 

• Розвиток транспортної інфраструктури 

 З німецької сторони, в рамках діючого з квітня 2016 року 
Меморандуму про співпрацю, домовилися об’єднати зусилля для 
створення регіональної платформи „Зелені рішення” бізнесу – 
єднання для сталого розвитку”. Учасниками проекту стануть 
суб’єкти господарської діяльності, учнівська молодь, населення 
Дніпропетровської області. 

Відкриття проекту „Зелені 
рішення” бізнесу – єднання для 
сталого розвитку” 

Проведено зустріч із 
заступником директора Офісу із 
залучення та підтримки 
інвестицій Уляною Хромяк 
Також на зустріч було запрошено 
керівників компаній 
«Южмашавіа» та «Елвас», 
проекти яких знаходяться на 
супроводі у DIA. 
На зустрічі було презентовано 
інвестиційний паспорт 
Дніпропетровської області, 
інвестиційні проекти та 
пропозиції, а також обговорено 
проблемні питання у роботі з 
інвесторами та подальші шляхи 
співробітництва DIA з Офісом із 
залучення та підтримки 
інвестицій. 

СЕМІНАРИ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАД РЕГІОНУ «ПІДТРИМКА МСБ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ТЕРИТОРІЙ» 

Мета: розкриття потенціалу громад у напрямку 
створення преференцій для МСБ які працюють на 
території громади (або району/міста), підтримки 
власних інвесторів та залучення зовнішніх 
інвестиційних  ресурсів. 
 

Проведено: 2 семінари у Петропавлівському 
районі та у м. Кам’янське. 

Цільова аудиторія: більш ніж 70 представників 
районних рад, громад, МСБ та фермерських 
підприємств. 

ПРОВЕДЕНО ЗУСТРІЧІ 

 
• Українсько-китайський економічний форум.  

Мета заходу - розвиток партнерства між українськими та китайськими підприємцями, 
забезпечення діалогу з представниками підприємств Дніпропетровщини. Презентовано 
інвестиційний та економічний потенціал Дніпропетровської області. 
 

• Четвертий українсько-німецький форум харчових продуктів.  
 

Захід відбувся за підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні, 
Німецько-української промислової торговельної палати та проекту «Агроторгівля України».  
Фахівці DIA презентували німецьким бізнесменам інвестиційний паспорт Дніпропетровської 
області та інвестиційні проекти, які знаходяться на супроводі DIA, що викликало 
зацікавленість з боку іноземних партнерів.  
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• Другий міжнародний форум з кооперації територіальних громад і бізнесу «InCoForum 2017» та 
якісне використання досвіду поміж громадами України та Латвійської Республіки”. 

Під час роботи форуму працювали три практичні панелі: «Посилення спроможності громад: 
європейський досвід і програми міжнародної технічної допомоги», «Підвищення енергетичної 
ефективності територій» та «Інтеграція у світове співтовариство та розвиток міжнародних 
коопераційних зв’язків». 
 

• Міжнародний економічний форум DEF 2017 

У перший день учасники форуму обговорили стратегічні реформи в Україні, інвестиційні пріоритети та 
формування інвестиційної привабливості, програми підтримки малого бізнесу. 
Другий день форуму складався з семінарів, круглих столів, дискусій, де можна було отримати практичні 
поради щодо податкової реформи, інструментів успіху в експорті, нових можливостей в 
агропромисловому комплексі, побудови інноваційної економіки, успішної взаємодії бізнесу, держави і 
громад в процесі децентралізації. 

 

• В рамках Тижнів Німеччини проведення  конференції з питань енергоефективності, 
енергозбереження, відновлювальної енергії та „зелених” технологій.  

• Своїм досвідом поділились українські та німецькі експерти у сфері енергоефективності та „зелених” 
рішень, серед яких були представники німецьких проектів GIZ та IWO e.V., німецькі компанії „REHAU” та 
„Хенкель Баутехнік”. 
Також на конференції було презентовано проект ТОВ ПК „Дніпровський” зі створення підприємства з 
вироблення енергії з відновлювальних джерел, який знаходиться на супроводі DIA. 
Комплекс призначений для: 
• вироблення теплової енергії; 
• зниження витрат природного газу; 
• вироблення електричної енергії; 
• утилізації відходів основного виробництва ТОВ “Дніпровський”. 
Вироблення теплової та енергетичної енергії передбачається шляхом спалювання біопалива, що є 
відходом основного виробництва. 
 

• В рамках реалізації проекту «Зелені рішення» бізнесу – єднання для сталого розвитку», 
партнером якого виступає DIA, проведено ряд виїздних заходів на базі таких провідних 
підприємств області як ПрАТ «Оріль-Лідер»,  СФГ «Лелеки»,  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 
Мета заходів – популяризація цілей сталого розвитку та впровадження «зелених» рішень на 
підприємствах області. 
 

• Зустріч із керівництвом ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна». 
Обговорено можливості підтримки ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» з керівництвом обласної ради  
та DIA у вирішенні проблемних питань з Державною службою геології та надр України. 

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ. ОБМІН ДОСВІДОМ 

• «Презентація економічного потенціалу Бразилії та можливостей розвитку українсько-бразильського 
співробітництва»  
 

Захід був проведений у рамках офіційного візиту пана Освалдо Біата Джуніора Надзвичайного і 
Повноважного Посла ФР Бразилія в Україні до Дніпропетровської області. 
 

Цільова аудиторія: понад 100 представників малого та середнього бізнесу регіону. 
 

• Навчальна поїздка працівників Волинської обласної адміністрації та Дніпропетровської обласної 
ради до Берліну та Потсдаму. 

Ознайомлення  з кращим досвідом Німеччини у  розробці та управлінні реалізацією  Національної стратегії 
сталого розвитку. 
 

• Конференція «Розвиток Німецько-української економічної співпраці в Східній Україні» 

Захід відбувся в рамках роуд-шоу Німецько-Української торгово-промислової палати за участі Генерального 
консула ФРН Вольфгана Мьоссінгера. Під час Конференції було презентовано поточний стан німецько-
українських економічних відносин та пріоритетні сектора економіки у контексті експорту з Дніпропетровської 
області. 
Цільова аудиторія: представники німецького та українського бізнесу. 
 

• Освітня поїздка до Німеччини (м. Гамбург) 

Ознайомлення з дуальною освітньою системою та досвідом місцевих ВНЗ та ПТУ у комплексній взаємодії з 
Торгово-промисловою та Ремісничою палатами, федерацією роботодавців , центрами зайнятості у підготовці 
фахвівців. 

 

• Інвестиційний Форум міста Києва в сфері туристичної інфраструктури. 

Обговорення питаннь залучення інвестицій для розвитку Дніпровських островів як рекреаційної зони, 
реконструкції історичної частини Подолу та розвитку інвестиційного потенціалу м. Києва. Ознайомлення з 
досвідом у залученні інвестицій у туристичну сферу на прикладі Дніпровських островів та їх розвитку як 
рекреаційної зони, реконструкції історичної частини Подолу та розвитку інвестиційного потенціалу м. Києва 
розвитку туристичного потенціалу територій на 

Цільова аудиторія: понад 600 учасників, з них понад 200 потенційні інвесторів. 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДАХ 

• Навчальна поїздка до Берліну (Німеччина) за програмою „План дій 2030” – сталий розвиток країн 
в рамках програми «зеленої» модернізації економіки України.  
 

• Інформаційно-освітня поїздка до Німеччини (земля Мекленбург-Передня Померанія) у рамках 
співпраці з проектом «Економіка освітньої системи землі Мекленбург-Передня Померанія» та 
регіональними асоціаціями роботодавців Дніпропетровської області. 

 
 



СТОРІНКА DIA У FACEBOOK  

DIA 
За період  з жовтня по грудень, кількість відвідувачів сторінки DIA збільшилась більш ніж на 60%.  

Сторінку вподобало більше 200 відвідувачів, кількість яких  постійно зростає.  

САЙТ DIA 

I квартал 
2017 р.  

II квартал 2017 р.  

Кількість відвідувань сайту 

II квартал 
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• П’ятнадцятий Європейський тиждень регіонів та міст у Брюсселі (European Week of Regions 
and Cities), який є одним із найбільших знакових заходів в ЄС, в рамках якого європейські міста 
та регіони отримують можливість продемонструвати свій потенціал розвитку, інновації та 
прогрес у створенні робочих місць, підкреслюючи важливість розвитку місцевого та 
регіонального управління.  
 

Основні теми, які розглядались: 
 

• створення стійких регіонів та міст;  
• інтегрована інвестиційна політика регіонів;  
• політика сталого розвитку на засадах «зеленої економіки»;  
• регіони та міста як агенти змін;  
• обмін знаннями для досягнення результатів. 

 
• Навчальна поїздка до Польщі з метою вивчення досвіду реформування системи ЖКГ в умовах 

децентралізації за підтримки програми «U-LEAD з Європою». 
 

• «Презентація економічного потенціалу Бразилії та можливостей розвитку українсько-бразильського 
співробітництва»  
 

Захід був проведений у рамках офіційного візиту пана Освалдо Біата Джуніора Надзвичайного і 
Повноважного Посла ФР Бразилія в Україні до Дніпропетровської області. 
 

Цільова аудиторія: понад 100 представників малого та середнього бізнесу регіону. 
 

• Навчальна поїздка працівників Волинської обласної адміністрації та Дніпропетровської обласної 
ради до Берліну та Потсдаму. 

Ознайомлення  з кращим досвідом Німеччини у  розробці та управлінні реалізацією  Національної стратегії 
сталого розвитку. 
 

• Конференція «Розвиток Німецько-української економічної співпраці в Східній Україні» 

Захід відбувся в рамках роуд-шоу Німецько-Української торгово-промислової палати за участі Генерального 
консула ФРН Вольфгана Мьоссінгера. Під час Конференції було презентовано поточний стан німецько-
українських економічних відносин та пріоритетні сектора економіки у контексті експорту з Дніпропетровської 
області. 
Цільова аудиторія: представники німецького та українського бізнесу. 
 

• Освітня поїздка до Німеччини (м. Гамбург) 

Ознайомлення з дуальною освітньою системою та досвідом місцевих ВНЗ та ПТУ у комплексній взаємодії з 
Торгово-промисловою та Ремісничою палатами, федерацією роботодавців , центрами зайнятості у підготовці 
фахвівців. 

 

• Інвестиційний Форум міста Києва в сфері туристичної інфраструктури. 

Обговорення питаннь залучення інвестицій для розвитку Дніпровських островів як рекреаційної зони, 
реконструкції історичної частини Подолу та розвитку інвестиційного потенціалу м. Києва. Ознайомлення з 
досвідом у залученні інвестицій у туристичну сферу на прикладі Дніпровських островів та їх розвитку як 
рекреаційної зони, реконструкції історичної частини Подолу та розвитку інвестиційного потенціалу м. Києва 
розвитку туристичного потенціалу територій на 

Цільова аудиторія: понад 600 учасників, з них понад 200 потенційні інвесторів. 

 

Місцезнаходження основних 
іноземних відвідувачів сайту: 

727 

1 643 

3 782 

2 168 

IV квартал 
2017 р.  

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДАХ 

Кількість відвідувань та переглядів контенту сайту DIA за період жовтень-грудень: 


