
Квартал 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ 

ІНВЕСТИЦІЙНЕ 

АГЕНТСТВО 



РЕАЛІЗОВАНІ 
ПРОЕКТИ 

БУДІВНИЦТВО СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (10 МВТ) У М. НІКОПОЛЬ  

26 січня 2018 року відбулося офіційне відкриття електростанції. 
 
Проект будівництва СЕС був ініційований ТОВ „Екотехнік Нікополь” та з 2013 року 
знаходився на супроводі DIA. 
 

• Обсяг інвестицій: 10,5 млн євро 

• Інвестор проекту: канадська компанія TIU Canada Ltd  

• Підрядчик будівництва: міжнародна компанія «Helios Strategia» 

• Фінансування проекту: кредитна програма АБ «Укргазбанк» 

• Площа ділянки: 15 га 

DIA продовжує супроводження аналогічних проектів компанії «Екотехнік» у 
Широківському та  Криворіжському районах. 
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Зустріч учасників Міжнародного Трейд-клубу з керівництвом та бізнесом 
регіону  

Тема: презентовано економічний потенціал Дніпропетровщини.  

Організатори: Дніпропетровська ТПП. 

Учасники: співробітники, відповідальні за торгово-економічну співпрацю з Україною, 
посольства Китаю, Угорщини, Румунії, Канади, Норвегії, Словаччини, Аргентини, 
Малайзії, Бельгії, Іспанії, Азербайджану, Грузії, Польщі, Болгарії, Фінляндії, а також 
Представництва ЄС в Україні. 

 

Участь у першій Українсько-Баварській 
конференції молодіжних лідерів (Мюнхен, 
Німеччина)  

Тема:  зміцнення молодіжно-політичних стосунків 
між Дніпропетровщиною та Баварією. 
 

Учасники: більше 20 організацій з України та Баварії. 

Було презентовано економічний потенціал 
Дніпропетровської області та діяльність DIA. 
Проведена зустріч з консулом України в Мюнхені. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
РЕГІОНУ 
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Cемінар з практичних аспектів залучення прямих 
іноземних інвестицій та супроводу інвесторів.   
 
Тема: світова практика та український досвід, а також 
стандарти залучення та супроводу інвестора на 
регіональному рівні. Презентовано досвід роботи DIA. 
  
Організатори: UkraineInvest у партнерстві з DIA  й  за 
підтримки Програми “U-LEAD” з Європою. 

 

Учасники: представники органів державної влади, 
місцевого самоврядування, інвестиційні агентства та 
агенції регіонального розвитку Дніпропетровської, 
Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, 
Харківської та Херсонської областей. 
 

V Всеукраїнський Форум інституцій місцевого 
розвитку CDI Forum 2018.  
 
Тема: актуальні тенденції інвестування, інституційні 
засади залучення іноземних інвестицій, досвід 
українських регіонів та зарубіжних партнерів. Було 
презентовано діяльність DIA.  
 

Організатори:  
Федерація канадських муніципалітетів (проект 
«Партнерство для розвитку міст»), UkraineInvest. 
 

Учасники: представники центральних та регіональних 
органів влади, організацій місцевого та регіонального 
розвитку, проектів міжнародної технічної допомоги, 
вчених і експертів. 

 

ОБМІН 
ДОСВІДОМ 
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СПІВРОБІТНИЦТВО 
 З МІЖНАРОДНИМИ 

ФОНДАМИ 

Участь у відкритті проекту «Аграрні розписки в Україні» (Проект Міжнародної 
фінансової корпорації (IFC) 

  

Мета проекту: покращення доступу до фінансових ресурсів для малих та середніх  
сільськогосподарських товаровиробників. 
 

Організатори: Дніпропетровська облдержадміністрація 
 

Учасники: представники проекту IFC, банків, профільних відділів ОДА, головного 
територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, представники 
приватного сектору Сингента, ПАТ «Аграрний Фонд». 

Участь у семінарі-презентації проектів, що 
реалізуються Німецьким товариством 
міжнародного співробітництва GIZ, Німецьким 
державним банком розвитку KfW та Німецько-
Українським фондом. 
 

Тема: презентовано результати реалізованих 
проектів у 2017 році та запланована робота на 
2018 рік (головні напрями- 
енергоефективність, «зелена» економіка, 
допомога переселенцям, агробізнес, 
підтримка територіальних громад).  
 

Організатори: Дніпропетровська обласна 
рада, DIA. 
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Конференція Асоціації фермерів та приватних землевласників 
Дніпропетровської області. 
 

Тема: актуальні питання розвитку галузі, механізми державної 
підтримки та перспективні напрямки інвестування.  
 

Презентовано аналітичний матеріал DIA щодо структури аграрної 
сфери, її поточного економічного стану та перспективних напрямків 
експорту аграрної продукції. 

РОБОЧІ 
ЗУСТРІЧІ 

Робоча зустріч керівництва DIA,                                        
ГО «Сільськогосподарська консультаційна 
служба» та  членів Асоціації фермерів і 
приватних землевласників. 

Досягнуто домовленості щодо проведення 
круглого столу у Павлоградському районі з 
питань будівництва і роботи зернового 
елеватора. 

Робоча зустріч з німецькими експертами 
щодо реалізації проектів з будівництва 
індустріальних парків на Дніпропетровщині. 

Тема: презентовано проекти будівництва                         
ІП «Павлоград» та «Industrial Forpost». 
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УЧАСТЬ У 
ЗАХОДАХ 

Участь у регіональній конференції-виставці 
«Економія. Екологія. Ефективність. Співпраця 
заради сталого розвитку регіону». 

Тема: впровадження ефективних технологій та 
рішень в сфері зеленої економіки. 
 

Організатори: Дніпропетровська обласна рада, 
Дніпропетровська ТПП за підтримки Уряду 
Німеччини. 

 

Учасники: науковці, представники підприємств 
регіону, громадських організацій, місцевої влади.  

Участь у Львівському експортному форумі. 

Тема: вироблення ефективних механізмів 
підтримки експортної діяльності регіону та 
України, пошук нових ринків сбуту, ознайомлення 
з успішними кейсами / прикладами компаній. 
 

Організатори: Львівська, ОДА, Львівська ТПП. 
 

Учасники: понад 100 учасників (експерти, 
підприємці, представники державних установ та 
ділових кіл. 

Участь у семінарі щодо створення логістичних 
центрів післяврожайної обробки плодово-
ягідної або овочевої продукції (проекту USAID 
«Агросільрозвиток»). 
 

Було визначено цільові області грантової 
програми та можливості  долучення до проекту 
підприємств Дніпропетровської області. 
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Підготовлено оновлену, компактну 
версію інвестиційного паспорту 
Дніпропетровської області. 

У документі зібрана та структурована 
вичерпна інформація про 
Дніпропетровщину:  

• географічне положення; 

•  людські ресурси; 

•  структуру економіки; 

•  зовнішньоекономічну діяльність; 

•  аспекти ведення бізнесу; 

•  перелік інвестиційних проектів; 

•  а також довідкову інформацію для 
бізнесу на флеш-носії. 

IНФОРМАЦІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ 

  

Презентація обох видань відбудеться у ТПП України 23 травня 2018 року 
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Видано сувенірний  альбом про 
петриківський декоративний розпис та 
козацькі пісні – які визнані UNESCO 
нематеріальною культурною спадщиною 
всього людства. 
 

У альбомі висвітлені історія виникнення, 
розвитку та найкращі зразки цих 
культурних феноменів.   



САЙТ DIA 

КОМУНІКАЦІЇ 

727 

1 643 

2 075 2 168 

2 700 

Кількість відвідувань сайту 

2017  2018  

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

I 
квартал 

25% 

CТОРІНКА DIA У FACEBOOK 

За період  з січня по березень, кількість відвідувачів 
сторінки DIA збільшилась майже на 25%                                     
(260 користувачів).  
 

Сторінку вподобало 240 відвідувачів, кількість яких  
постійно зростає.  

2 нових проекти взято 
на супровід  

КОМУНІКАЦІЇ 
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9 звернень інвесторів 

1 новий партнер 

20 підготовлених листів 

15 проектів на стадії 
реалізації 

21 проект на супроводі 


