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Презентація економічного, інвестиційного, культурного та освітнього 
потенціалу Дніпропетровщини у м. Києві

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

Організатори: DIA, Дніпропетровська обласна рада,  
ТПП України.

25 квітня

23 травня

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

Учасники: понад 150 учасників, серед яких підприєм-
ства та компанії Дніпропетровщини та Волині які впро-
ваджують передові «зелені» рішення, представники 
органів влади та місцевого самоврядування двох обла-
стей.

Організатори: DIA, Дніпропетровська обласна рада,  
Дніпропетровська обласна організація роботодавців.

Захід проводився у рамках реалізації проекту «Зелені рішення» бізнесу – єднання для 
сталого розвитку», що впроваджується Дніпропетровською обласною організацією 
роботодавців у партнерстві з Дніпропетровським регіональним інвестиційним агент-
ством (DIA) і Дніпропетровською обласною радою та за підтримки Програми сприян-
ня зеленій модернізації української економіки, що впроваджується Німецьким товари-
ством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ.

Головна мета заходу полягала у прозорій та відкритій позиції органів влади у своїх від-
носинах з інвесторами, що зможе гарантувати безпеку бізнесу на нашій території».

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% промисло-
вого виробництва та 11,7% АПК.
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Участь у Дніпровському економічному форуму DEF’2018

Тема: : Головними завданнями форуму стали обгово-
рення найбільш актуальних для світу, України та 
регіону питань розвитку економіки й практичних 
навичок бізнесу та держави в межах широкої освітньої 
програми, що реалізується в рамках DEF.  В рамках 
заходу було проведено більше 30 подій – круглих 
столів, дискусій, конференцій, публічних лекцій і 
семінарів. DIA була презентована доповідь щодо 
інвестиційних можливостей регіону.

15-16 листопада

Презентація інвестиційного потенціалу Дніпропетровщини в рамках 
Білорусько-Українського форуму регіонів

Учасники: участь у Форумі взяли Президент України 
Петро Порошенко, Президент Республіки Білорусь 
Олександр Лукашенко, голова Білоруської ТПП 
Володимир Улаховіч, президент ТПП України 
Геннадій Чижиков, Посол Республіки Білорусь в Україні 
Ігор Сокол, Посол України в Республіці Білорусь  Ігор 
Кизим, представники більше 40 білоруських і 50 
українських підприємств і організацій.

25–26 жовтня

Обговорені основні напрямки торговельно-економічного міжрегіонального співробіт-
ництва, перспективи взаємного використання регіональних торгових майданчиків, а 
також розроблено проект угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Білорусі щодо 
затвердження Положення про створення та застосування електронної системи 
сертифікації походження товарів.
Дніпропетровщина була представлена виставочною експозицією «Dnipropetrovsk 
region. Open investment dialog», яка викликала значний інтерес у делегацій.
Всім зацікавленим було презентовано нове видання  Інвестиційного паспорту 
Дніпропетровської області.

Учасники: Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов, директорка DIA 
Валентина Затишняк, голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, 
посол Франції в Україні Ізабель Дюмен, заступник міністра промисловості та торгівлі 
Чеської республіки Іржі Гавлічек, старший експерт аналітичного Центру європейських 
політичних досліджень Майкл Емерсон, президент Американської ТПП Андрій Гундер 
та понад 150 спікерів і 1200 підприємців, науковців, експертів, державних службовців та 
діячів місцевого самоврядування. 
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Будівництво сонячної електростанції потужністью 10 МВт у м. Нікополь

26 січня 2018 року в місті Нікополі відбулося відкриття сонячної електростанції 
(компанії Екотехнік Нікополь) потужністю 10,5 МВт. Інвестором проекту виступила 
канадська компанія TIU Canada.

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. 

Учасники: співробітники, відповідальні за торго-
во-економічну співпрацю з Україною, посольства 
Китаю, Угорщини, Румунії, Канади, Норвегії, Сло-
ваччини, Аргентини, Малайзії, Бельгії, Іспанії, Азер-
байджану, Грузії, Польщі, Болгарії, Фінляндії, а 
також Представництва ЄС в Україні.

Організатори: Дніпропетровська ТПП.

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 Дніпро- 
петровської області та діяльність DIA. Проведена 
зустріч з консулом України в Мюнхені.

Клуб існує вже понад 25 років. Він об’єднує радників з торгово-економічних питань 
посольств різних країн, представників міжнародних організацій, а його метою є 
інформування іноземних дипломатів про економічний потенціал України, у тому числі і 
Дніпропетровщини. Результат роботи – покращення іміджу та залучення нових 
інвестицій. Цьогоріч на засіданні були присутні співробітники, відповідальні за 
торгово-економічну співпрацю з Україною, посольств Китаю, Угорщини, Румунії, Канади, 
Норвегії, Словаччини, Аргентини, Малайзії, Бельгії, Іспанії, Азербайджану, Грузії, Польщі, 
Болгарії, Фінляндії, а також Представництва Європейського Союзу в Україні.

Це була перша Українсько-Баварська конференція з міжнародної молодіжної роботи. 
Захід мав на меті зміцнити молодіжно-політичні стосунки між Дніпро-
петровською областю та Баварією.
Під час конференції були обговорені теми що стосуються молодіжної політики в умовах 
децентралізації. Учасники також обмінялися досвідом роботи в ОТГ, реалізації проектів 
та можливостей розвитку громад.
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Обговорені проблеми, які турбують існуючих інвесторів на 
території регіону, та перешкоди з якими стикаются потенційні 
інвестори.   

Зустріч з директором заводу  «Капарол Дніпро»

Обговорена можливість реалізації низки соціальних проектів в гро-
мадах Дніпропетровської області.

Зустріч з представником компанії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Обговорена можливість будівництва сонячної електростанції на 
Дніпропетровщині.

Проведено зустріч з генеральним директором турецької компанії 
«Smart Energy»

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

Зустріч з генеральним директором «Sun Energy Group»

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.



Презентовано монографію 
«Зелена» економіка: від глобальної 

концепції до реалій місцевого розвитку»
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Випущено компактну версію 
інвестиційного паспорту 

Дніпропетровської області редакції 2017 

Випущено Сувенірний  альбом про 
петриківський декоративний розпис та 
козацькі пісні – 
які визнані UNESCO нематеріальною 

Випущено аналітичний довідник 
«Економічний огляд Фінляндії» 



Випущено оновлений буклет 
для іноземних делегацій 

про  функції, компетенції та діяльність 
Дніпропетровського інвестиційного агентства
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Випущено оновлену версію 
інвестиційного паспорту 

Дніпропетровської області 
англійською та російською мовами

Підготовлено оновлений каталог 
інвестиційних проектів та пропозицій 
Дніпропетровської області

Випущено 2 інформаційних 
дайджести актуальних грантових 
програм та комерційних пропозицій



Учаники: 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.
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Нарада з представниками агропромислового сектору регіону щодо 
перспективних напрямків інвестування

Організатори: DIA за підтримки управління агропромислового розвитку ОДА.

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.

 Робочі зустрічі
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Учаники: керівники провідних промислових підприємств регіону.

Нарада з керівниками провідних промислових підприємств регіону 
щодо пріоритетних напрямів інвестування

Організатори: DIA.

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. 



Учаники: представники Дніпропетровської обласної ради, 
голова м. Верхньодніпровська та керівництво компанії «ASTRA GROUP»
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Перспективи створення холодильного кластеру  у 
Дніпропетровській області

Організатори: компанія «ASTRA GROUP».

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», яка запросила 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.

 Робочі зустрічі
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Робоча зустріч керівництва DIA, ГО «Сільсько-
господарська 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
Презентовано проекти будівництва 

ІП «Павлоград» та «Industrial Forpost»

Обговорені способи та можливості покращення 
системи роботи «підприємства – контролюючі органи». 
Створення умов для комфортного ведення бізнесу в 
регіоні.

Круглий стіл «Вимоги інспекції –
європейські підходи»

Конференція Асоціації фермерів та приватних 
землевласників Дніпропетровської області.

Обговорені 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
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Робоча зустріч з Послом Канади в України
Обговорені питання та перспективи зміцнення 
торгівельно-економічного співробітництва між Канадою 
та Дніпропетровською областю. 
Під час зустрічі канадській делегації було представлено 
Інвестиційний паспорт Дніпропетровської області.

Робоча зустріч з делегацією Представництва Європейського Союзу в 
Україні на чолі з Хюго Мінгареллі

Презентовано проекти будівництва ІП «Павлоград» та «Industrial Forpost»

Обговорені можливості поглиблення економічного 
співробітництва Румунії з регіонами України. Послом було 
зазначено що дієвим інструментом зближення між 
Дніпропетровщиною та Румунією   стане відкриття  
Почесного Консульства на території регіону.

Робоча зустріч з Надзвичайним та 
Повноважним Послом Румунії в Україні

Робоча зустріч Голови Дніпропетровської 
обласної ради Гліба Пригунова із керівництвом УФСІ

Старт нового проекту  «Сприяння розвитку соціальної 
інфраструктури, ініціатором якого виступив Український 
фонд соціальних інвестицій (УФСІ). 
Проект спрямовано на створення житла для внутрішньо 
переміщених осіб шляхом відновлення (реконструкції) 
існуючих будівель.

 Робочі зустрічі
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Налагодження взаємодії з муніципалітетами щодо запровадження новітніх технологій у 
міському електро- транспорті, вивчення проблематики оновлення електричного 
рухомого складу гірничодобувних підприємств та підготовка кваліфікованих 
інженерних кадрів закладами вищої освіти. Було досягнуто домовленостей щодо 
організації у 2019 році низки спільних заходів, спрямованих на залучення компанії в 
інфраструктурні проекти муніципалітетів за підтримки міжнародних фінансових 
інституцій.

Зустріч з директором підприємства «Škoda Transportation Ukraine»

Сторони висловили задоволення станом двосторонніх політичних відносин та 
підкреслили значний потенціал торговельно-економічного співробітництва, яке 
останнім часом демонструє тенденцію до зростання.

Зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Франції в Україні

 Робочі зустрічі
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Львівський експортний форум
Регіональній конференція- 

виставка «Економія. Екологія. 
Ефективність. Співпраця заради 

сталого розвитку регіону»

Семінар щодо створення 
логістичних центрів 

післяврожайної обробки плодово- 
ягідної або овочевої продукції

Другий фінансовий ярмарок для 
малого та середнього бізнесу у 

м. Харків

Виставка китайських виробників у 
Стамбулі (China Homelife Show)

Одеський міжнародний 
інвестиційний форум

Участь у заходах
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II Українсько-китайський форум 
економічного співробітництва

Міжнародна конференція 
«Діяти разом: Партнерство та 

діалог»

Національному Форумі Розвитку 
МСБ 2018: Час Зростати! 

Щорічна Експортна конференція 
Annual Dnipro Export Conference 

2018

Презентація Інвестиційного 
паспорту Дніпропетровської 

області в Американській 
торгівельній палаті в Україні

XVIII Міжнародний Економічний 
форум 

«Львівщина – хаб можливостей»

Участь у заходах
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Конференція
Dnipro It BIZ Meetup #4

Агроконференція
Dnipro Agro Day 2018

Дні Данії у 
Дніпропетровській області

Щорічна Експортна конференція 
Annual Dnipro Export Conference 

2018

Презентація нового офісу туризму 
в м. Дніпро в Американській тор-

гівельній палаті в Україні

Бізнес форум «Україна-Палестина. 
Міжнародний виклик в контексті 

Україно-Арабських відносин»



Тема: Імплементація проекту з покращення соціального діалогу, створення робочих 
місць та безпечних умов праці та впровадження європейських стандартів освіти з ураху-
ванням компоненту дуальності Дніпропетровської обласної організації роботодавців та 
німецьких партнерів. Проект є пілотним для України та запроваджується вперше саме у 
Дніпропетровській області 
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Співробітництво з міжнародними фондами
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Форум «Соціальний діалог на регіональному рівні». Сутність, переваги 
та перспективи дуальної освіти в сучасних українських реаліях

Організатори: Організатори: Федерація роботодавців Дніпропетровщини Дніпро-
петровська обласна рада,  DIA, німецька організація роботодавців NORDMETAL, а також 
Фонд Фрідріха Еберта.

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

Участь у семінарі-презентації проектів, що реалізуються Німецьким 
товариством міжнародного співробітництва GIZ, Німецьким держав-

ним банком розвитку KfW та Німецько-Українським фондом

Організатори: Дніпропетровська обласна рада, DIA.

ФЕДЕРАЦІЯ
ОРГАНІЗАЦІЙ
РОБОТОДАВЦІВ
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

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

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

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

Організатори: Дніпропетровська облдержадміністрація.



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

Організатори: DIA.

Учасники: команда DIA, представники Донецької ОДА.

Під час тренінгу командою DIA було надано практичні 
рекомендації щодо формування дієвих інформаційно- 
презентаційних матеріалів задля формування іміджу 
області як інвестиційно привабливої території.

Тренінг «Розробка інвестиційного паспорту громади»

Організатори: Дніпропетровський центр розвитку місцевого самоврядування.

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 були презентовані авторські напрацювання DIA - 
«Інвестиційний інструментарій «від ідеї до кінцевого 
продукту».

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.

Учасники: представники громад Дніпропетровської області



Тема: світова практика та український досвід, а також 
стандарти залучення та супроводу інвестора на регіо-
нальному рівні. Презентовано досвід роботи DIA.
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Cемінар з практичних аспектів залучення прямих іноземних інвестицій 
та супроводу інвесторів

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.

Тема: актуальні тенденції інвестування, інституційні 
засади залучення іноземних інвестицій, досвід українсь-
ких регіонів та зарубіжних партнерів. Було презентовано 
діяльність DIA. 

V Всеукраїнський Форум інституцій місцевого розвитку CDI Forum 2018

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.

Тема: обрання пріоритетних напрямків економічного 
розвитку громад, питання залучення інвестицій і праці  з 
інвесторами.  Презентовано досвід роботи DIA.

Тренінг з практичних аспектів залучення прямих іноземних інвестицій 

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

Учасники: представники громад з Дніпропетровської, 
Харківської та Кіровоградської областей.

Обмін досвідом
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Проекти знаходяться на стадії реалізації

Супровід та підтримка реалізованих проектів

Будівництво заводу з виробництва тротуарної плитки у Дніпровському районі
Компания «Brukland»

Будівництво мережі елеваторів у Дніпропетровській області
Дніпропетровська обласна рада 
Асоціація фермерів приватних землевласників

Будівництво СЕС, потужністю 2,3 МВт у Софіївському районі
Компанія «Енергосонце»

Будівництво СЕС, потужністю 10 МВт у Широківському районі
Чешська компанія «Екотехнік Широке»

ТОВ «Єкотоехнік-Нікополь»
СЕС потужністю 10 МВт, м.Нікопол

Завод компанії «Glas Trösch»
Виробництво склопакетів, м. Кам’янське

Завод компанії «Maisadour Semences»
Виробництво насіння в Царичанському районі

Компанія «Граніт Групп»
Розробка родовищ граніту, Криворізький район

Компанія «Оріль-Лідер»
Виробництву біогазу в Петриківському районі

Агропромислова група компаній «Дніпровська»
Будівництво бойлера на біомасі, Нікопольський район

Компанія «Агро-Овен»
Виробництво біопаливних гранул – пелет з біологічних відходів
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http://www.dia.dp.gov.ua

3000

WEB портал агентства

відвідувань на місяць

340+

Сторінка DIA на Facebook.com

360+

http://www.facebook.com/dia.investment/

Майже

Вподобань

Користувачів 
слідкують за сторінкою


