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Тема: прозорість та відкритість позиції 
органів влади у своїх відносинах з 
інвесторами, що зможе гарантувати 
безпеку бізнесу на території 
Дніпропетровської області. 
 
 

Організатори: DIA, Дніпропетровська 
обласна рада,  ТПП України. 
 

Учасники: представники посольств 84 
країн, що знаходяться на території 
України, міжнародні організації та 
компанії. 
 

Дніпропетровська область є 
промисловим та діловим центром 
України. Це підтверджують 
економічні показники, але це ще й 9% 
– економічно активного населення 
країни, що мешкають в регіоні та 
формують 11% ВВП України; 15% 
промислового виробництва та 11,7% 
АПК. 

 

Презентація економічного, інвестиційного, культурного та освітнього потенціалу 
Дніпропетровщини.  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
РЕГІОНУ 
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Авторський семінар-тренінг, щодо презентації маркетингових інструментів для 
просування регіону. 
 
Тема: представлення механізмів, методик та інструментарію необхідних для 
маркетингового просування регіону на світовій арені та інтенсифікації інвестиційної 
діяльності на території області.. 
  

Організатори: DIA. 
 

Учасники: команда DIA, представники Донецької ОДА. 

ОБМІН 
ДОСВІДОМ 
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     Під час тренінгу командою DIA було надано практичні рекомендації щодо 
формування дієвих інформаційно-презентаційних матеріалів задля формування 
іміджу області як інвестиційно привабливої території. 
     Особливу увагу приділили процесу створення Інвестиційного паспорту «від ідеї до 
кінцевого продукту», оскільки саме інвестиційний паспорт є одним із головних та 
широковживаних інструментів посилення мотивації інвестування та, у свою чергу є 
відносно незалежним від формування інвестиційного клімату, і пов’язаний не лише з 
організаційними моментами. 



Міжрегіональна конференція:  
 
 «Зелені» рішення» бізнесу – єднання для сталого розвитку 
 

4 

СПІВРОБІТНИЦТВО 
 З МІЖНАРОДНИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

     Захід проводився у рамках реалізації 
однойменного проекту «Зелені рішення» 
бізнесу – єднання для сталого розвитку», 
який є втіленням ідеї створення 
регіональної платформи щодо сприяння 
поширення «зелених рішень» серед 
суб’єктів господарської діяльності, 
учнівської молоді та в цілому населення 
Дніпропетровської області. 
З метою досягнення цілей, в рамках 
проекту було створено базу даних 
«зелених» рішень регіону, до якої 
увійшли більше 400 підприємств області 
які у своїй діяльності націлені на 
мінімізацію негативного впливу на 
оточуюче середовище та використання 
вичерпних ресурсів. 
     Під час проведення заходу 15 з цих 
підприємств були нагороджені грамотою 
та сувеніром за найбільший вклад у 
майбутнє  нашого регіону.  
     Проект було реалізовано за підтримки 
Програми сприяння зеленій модернізації 
української економіки, що 
впроваджується Німецьким товариством 
міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ 
 
Організатори: DIA, Дніпропетровська 
обласна рада. 



Другий фінансовий ярмарок для малого та 
середнього бізнесу у м. Харків. 

Тема: обговорення питання подальшого розвитку 
малого та середнього бізнесу. 
 

Організатори: Німецько-Український Фонд. 
  

Учасники: Посольство ФРН в Україні 
Представництво ЄС в Україні, МСБ. 

Виставка китайських виробників у Стамбулі 
(China Homelife Show). 

Тема: зустріч з потенційними партнерами 
Дніпропетровського регіону. 

Організатори: Sinerji International Exhibitions Ltd  
 

Учасники: підприємці, імпортери та виробники. 

Одеський міжнародний інвестиційному форум 
 

Тема: питання зарубіжних інвестицій і їх 
безпеки в Україні, інтеграція України в 
Євросоюз, розвиток української фінансової 
сфери. 
 
Організатори: Компанія  РІА «МЕДІАКОМПАС» та 
ТОВ «МАЙГЕР». 
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     Директор DIA Валентина Затишняк презентувала механізми та інструменти підтримки 
МСБ, що діють на території Дніпропетровської області. Також  були продемонстровані 
результати роботи агентства направлені на розвиток МСБ в регіоні. 

УЧАСТЬ У 
ЗАХОДАХ 



Міжнародна конференція «Діяти разом: 
Партнерство та діалог». 

Тема: взаєморозуміння у співробітництві, до 
розв’язання наявних викликів і до перспектив 
українсько-німецької співпраці. 
 
Організатори: Німецько-Український Фонд. 

  

Учасники: Посольство ФРН в Україні 
Представництво ЄС в Україні, МСБ. 

II Українсько-китайський форум економічного 
співробітництва. 

Тема: зустріч з потенційними партнерами 
Дніпропетровського регіону. 

 
Організатори:  Китайська асоціація з розвитку 
підприємств за кордоном , ТПП  України. 
 
Учасники: підприємці, імпортери та виробники. 

6 

Національний Форум Розвитку МСБ 2018: Час 
Зростати!  

Тема:  знайомство з міжнародними проектами 
підтримки МСБ, фінансовими установами, та 
механізмами розвитку бізнесу. 

Організатори:  ТПП України,  FORBIZ|EU4Business 

 
Учасники: представники МСБ, організації підтримки 
бізнесу,  представники уряду та фінансових установ. 

УЧАСТЬ У 
ЗАХОДАХ 



Презентовано оновлений інвестиційний 
паспорт Дніпропетровської області та 
сувенірний  альбом про петриківський 
декоративний розпис та козацькі пісні – які 
визнані UNESCO нематеріальною 
культурною спадщиною всього людства. 

Видання були презентовані: 

• на міжнародній конференції FAUBAI у  
Ріо-де-Жанейро; 

• під час заходу “Dnipropetrovsk region: 
Open investment dialog”, який відбувся у 
Києві; 

• Надзвичайному та Повноважному послу 
Республіки Індія; 

• представникам країн Вишеградської 
четвірки. 
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Презентовано монографію  
«Зелена» економіка: від глобальної 
концепції до реалій місцевого розвитку» 
 
Монографію присвячено дослідженю різних 
аспектів розвитку «зеленої» економіки як на 
глобальному, так і на місцевому рівні. 
Видання буде цікавим для широкого загалу: 
студентів, викладачів, науковців, 
бізнесменів, урядовців та державних 
службовців. 

IНФОРМАЦІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ 

  



ЗУСТРІЧІ З 
ІНВЕСТОРАМИ 

Володимир Піпа 
Директор заводу ТОВ «Капарол Дніпро» 
 

Обговорені проблеми, які турбують існуючих 
інвесторів на території регіону, та перешкоди з якими 
стикаються потенційні інвестори.    

Також з питань інвестицій у Дніпропетровську область були 
проведені зустрічі з представниками: 
 

• Китайської асоціації з розвитку підприємств за кордоном;  

• Китайської національної асоціації з поновлюваних ресурсів; 

• Компанії China Zhongheng Financial Holding Group. 

Халіл Демірдаг 
Директор турецької компанії  «Smart Energy»  

Обговорена можливість будівництва сонячної 
електростанції на Дніпропетровщині. 
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Представники ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

Обговорена можливість реалізації низки соціальних 
проектів в громадах Дніпропетровської області. 

Воошко Олександр 
Генеральний директор ТОВ «Sun Energy Group» 

Агентством надана інформація щодо пропозицій з 
продажу земельних ділянок під будівництво 
сонячних електростанцій. 



САЙТ DIA 

1500 

CТОРІНКА DIA У FACEBOOK 

За період  з січня по березень, кількість відвідувачів 
сторінки DIA збільшилась майже на 15%                                     
(300 користувачів).  
 

Сторінку вподобало 280 відвідувачів, кількість яких  
постійно зростає.  

КОМУНІКАЦІЇ 
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7 започаткувань реалізації 
потенційних проектів. 

24 проекти на супроводі. 15 проектів на стадії реалізації. 

15 нових проектів взято на  
супровід. 

 відвідувань сайту на місяць 

Більше 

Кількість відвідувань сайту DIA постійно зростає в середньому на 25% кожного місяця 

КОМУНІКАЦІЇ 


