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Тема: обрання пріоритетних напрямків 

економічного розвитку громад, питання 

залучення інвестицій і праці  з інвесторами.  

Презентовано досвід роботи DIA. 

  

Учасники: представники громад з 

Дніпропетровської, Харківської та 

Кіровоградської областей. 

Тема: практичні рекомендації DIA щодо 

формування дієвих інформаційно-

презентаційних матеріалів задля 

формування іміджу кожної окремої громади 

та області в цілому як інвестиційно 

привабливої території. 

Також було презентовані авторські 

напрацювання DIA - «Інвестиційний 

інструментарій «від ідеї до кінцевого 

продукту». 
 

Організатори: Дніпропетровський центр 

розвитку місцевого самоврядування 
 

Учасники: представники громад 

Дніпропетровської області 

 



Серед пріоритетів для інвестування представники агробізнесу регіону 

відзначили будівництво холодильно-заморожувальних комплексів, пакування 

та ємкості для фруктів, ягід та харчової промисловості, виробництво 

заморожених овочевих сумішей, розвиток садівництва та вирощування горіхів, 

а також розвиток вітчизняного тваринництва й сільськогосподарського 

машинобудування. 

 

Організатори: DIA за підтримки управління агропромислового розвитку 

Дніпропетровської ОДА. 

 

Учасники: представники Асоціації фермерів та землевласників 

Дніпропетровської області, Асоціації роботодавців агропромислового 

комплексу, Асоціації роботодавців харчової та переробної промисловості, 

Асоціації хлібопекарської, переробної та елеваторної промисловості, 

Української горіхової Асоціації й представники аграрного бізнесу. 



В рамках визначення пріоритетних напрямків інвестування, DIA було проведено 

маркетинговий аналіз промислового сектору економіки регіону та України. Серед ніш 

для інвестування у машинобудівній галузі визначено компресори, вентиляційне та 

холодильне обладнання. Відповідні висновки були підтримані профільним 

підприємством «ASTRA GROUP», яке запросило DIA на своє виробництво. 
 

Під час наради було досягнуто угоди щодо започаткування роботи зі створення 

холодильного кластеру, що передбачає створення профільних підприємств, нових 

робочих місць та  інвестиції у виробництво продукції, яка зараз імпортується. 

 

Організатори: компанія «ASTRA GROUP» 

 

Учасники: представники Дніпропетровської обласної ради, міський голова  

м. Верхньодніпровська та керівництво компанії «ASTRA GROUP» 

 



Індикатором успішності такої наради став відкритий діалог між представниками 

влади та промисловості метою якого було визначення пріоритетних напрямів 

інвестування у Дніпропетровській області та чітке розуміння подальших кроків 

розвитку промислових галузей регіону.  

 

Організатори: DIA 

 

Учасники: керівники провідних промислових підприємств регіону 



Тема: тенденції та складнощі, з якими має 

справу український виробник при виході на 

зарубіжні ринки.  А також шляхи подолання 

бар'єрів для вітчизняного виробника та 

інструменти, які роблять цей процес більш 

прозорим і ефективним. 

Організатори: Центр підтримки бізнесу  

м. Дніпро за підтримки ЄБРР в рамках 

ініціативи U4Business. 

 

 

• Інвестиційний паспорт Дніпропетровської області; 

• Сувенірний альбом про петриківський декоративний розпис та козацькі пісні. 

•

•

Під час заходів презентовані друковані видання підготовлені  

Дніпропетровським інвестиційним агентством: 



В інформаційно-аналітичному виданні 

міститься вичерпна інформація про 

інвестиційний клімат регіону, аналіз 

економічної структури, ключові 

особливості та пріоритетні напрямки 

інвестування, інвестиційні проекти і 

пропозиції, а також території для 

реалізації інвестиційних проектів. 

У документі зібрана інформація щодо 

актуальних грантових програм у 

сферах: 

• транскордонного співробітництва; 

• культури; 

• регіонального розвитку; 

• комерційні пропозиції іноземних 

компаній. 
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