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УЧАСТЬ У 
ЗАХОДАХ 

Четверта конференця Dnipro It BIZ Meetup 

Тема: питання цифрової трансформації 

бізнесу , інструменти для оцінки трендів 
та можливостей в бізнесі, вплив 
четвертої індустріальної революції на 
роботу малого та середнього бізнесу, 
міжнародних корпорацій, 
трансформація ринку виробництва, 
споживання товарів та послуг та інші. 
 

Організатори: IT спільнотою міста 

Дніпро (IT Dnipro Community). 

Тема: У рамках заходу було 
проведено бізнес-конференцію, 
кінофестиваль та низку культурно-
спортивних заходів. Також були 
охоплені теми  прозорості суспільства 
та розвитку демократії, рішення у 
сфері енергозбереження і ефективне 
управління відходами. 
 ДІА виступило співорганізатором 
заходу. 
 

Дні Данії у Дніпропетровській області 

Участь у Дніпровському економічному форуму DEF’2018 

Тема: Головними завданнями форуму 
стали обговорення 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. 
 

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.  



ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
РЕГІОНУ 

Презентація експортного потенціалу областей 
Білорусі та України, обговорено основні напрямки 
торговельно-економічного міжрегіонального 
співробітництва, 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: 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. 
 

Презентація інвестиційного потенціалу Дніпропетровщини в рамках 
Білорусько-Українського форуму регіонів 



РОБОЧІ 
ЗУСТРІЧІ 

Робоча зустріч з Надзвичайним та Повноважним  
Послом Франції в Україні 

Сторони висловили задоволення станом двосторонніх політичних відносин та 
підкреслили значний потенціал торговельно-економічного співробітництва, яке 
останнім часом демонструє тенденцію до зростання. 
Під час зустрічі французькій делегації було представлено оновлений 
Інвестиційний паспорт Дніпропетровської області. 
 
Учасники: Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, 
керівництво Дніпропетровської обласної ради та DIA, представники бізнесу у 
складі французьскої бізнес делегації: CCIFU, Auchan, Credit Agricole, Ukrsibbank, 
Mas Seeds, Alfagro, Agro Kmr, Egis, Global Distirution, Schneider Electric, Big Board, 
Lactalis. 

Тема: питання економічного розвитку  Дніпропетровщини з 
особливою увагою до малого і середнього бізнесу, реформа 
децентралізації та її вплив на розвиток регіону, участь 
Дніпропетровщини у програмах, що фінансуються ЄС. 
 

Учасники: делегація представництва Європейського Союзу в 
Україні на чолі з Хюго Мінгареллі, керівництво 
Дніпропетровської обласної ради, ДІА, керівники депутатських 
фракцій Дніпропетровської обласної ради. 

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



РОБОЧІ 
ЗУСТРІЧІ 

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

Тема: питання економічного розвитку  Дніпропетровщини з особливою увагою до 
малого і середнього бізнесу, реформа децентралізації та її вплив на розвиток 
регіону, участь Дніпропетровщини у програмах, що фінансуються ЄС. 
 

Учасники: делегація представництва ЄС в Україні на чолі з Хюго Мінгареллі, 
керівництво Дніпропетровської обласної ради, DIA, керівники депутатських 
фракцій Дніпропетровської обласної ради. 

Робоча зустріч з Послом Канади в України 

Тема: Питання та перспективи зміцнення 
торговельно-економічного співробітництва між 
Канадою та Дніпропетровською областю.  
Під час зустрічі канадській делегації було 
представлено Інвестиційний паспорт 
Дніпропетровської області. 

Учасники: Надзвичайний та Повноважний Посол 
Канади в Україні Роман Ващук, керівник 
комерційного відділу Посольства Адам Барболет, 
Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб 
Пригунов, директорка DIA Валентина Затишняк. 



РОБОЧІ 
ЗУСТРІЧІ 

Робоча зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Франції в Україні 

Робоча зустріч Голови Дніпропетровської обласної ради 
Гліба Пригунова із керівництвом УФСІ 

Тема: 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. 
Проект буде реалізовано згідно з підписаною 
Фінансовою та проектною угодою між Україною та 
Німеччиною.   

Учасники: Голова Дніпропетровської обласної ради 
Гліб Пригунов, директорка DIA Валентина Затишняк, 
заступник виконавчого директора УФСІ  
Олег Овчинников, директор Східного представництва 
УФСІ Сергій Кадигроб. 

Робоча зустріч з Надзвичайним та 
Повноважним Послом Румунії в Україні 

Тема: 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. 
 

Задля формування позитивного іміджу 
Дніпропетровщини, як надійного партнера Послу 
Румунії в Україні було презентовано Інвестиційний 
паспорт Дніпропетровської області. 

Учасники: Надзвичайний та Повноважний Посол 
Румунії в Україні Крістіан-Леоном Цуркану, Голова 
Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов, 
директорка DIA Валентина Затишняк.  



РОБОЧІ 
ЗУСТРІЧІ 

Тема: питання економічного розвитку  Дніпропетровщини з 
особливою увагою до малого і середнього бізнесу, реформа 
децентралізації та її вплив на розвиток регіону, участь 
Дніпропетровщини у програмах, що фінансуються ЄС. 
 

Учасники: делегація представництва Європейського Союзу в 
Україні на чолі з Хюго Мінгареллі, керівництво 
Дніпропетровської обласної ради, ДІА, керівники депутатських 
фракцій Дніпропетровської обласної ради. 

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

Круглий стіл «Вимоги інспекції – європейські підходи» 

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

Учасники: Голова Дніпропетровської обласної ради 
Гліб Пригунов, директорка DIA Валентина 
Затишняк, представники бізнесу області, керівники 
11 контролюючих інспекцій та профспілки. 
 

Організатори: Дніпропетровська обласна рада. 

 Робоча зустріч з з директором підприємства  
“Škoda Transportation Ukraine 

Тема: налагодження взаємодії з муніципалітетами 
щодо запровадження новітніх технологій у 
міському електротранспорті, 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. 
 
Учасники: заступник голови Дніпропетровської 
обласної ради Володимир Тюрін, директорка DIA 
Валентина Затишняк, директором підприємства 
“Škoda Transportation Ukraine” Костянтин Жижко. 
 



Тема: Імплементація проекту з покращення соціального діалогу, створення робочих 
місць та безпечних умов праці та впровадження європейських стандартів освіти з 
урахуванням компоненту дуальності  Дніпропетровської обласної організації 
роботодавців та німецьких партнерів. Проект є пілотним для України та 
запроваджується вперше саме у Дніпропетровській області . 
   
Організатори: Федерація роботодавців Дніпропетровщини Дніпропетровська обласна 
рада,  DIA, німецька організація роботодавців NORDMETAL, а також Фонд Фрідріха 
Еберта. 

Форум «Соціальний діалог на регіональному рівні».  
Сутність, переваги та перспективи дуальної освіти в сучасних 

українських реаліях.  

СПІВРОБІТНИЦТВО 
 З МІЖНАРОДНИМИ 

ФОНДАМИ 



Тема: проблеми і перспективи запровадження 
сучасних технологій сільгоспвиробництв, 
державне регулювання та фінансова підтримка 
агропромислової галузі, географія експорту у 
поточному сезоні тощо. 
   

Організатори: Дніпропетровська ТПП за 
підтримки ЄБРР в рамках ініціативи EU4Business 
Європейського Союзу. 
 

Учасники: керівництво Дніпропетровської ТПП, 
Дніпропетровської обласної ради, представники 
асоціації фермерів та приватних землевласників, 
ОТГ та райдержадміністрацій, майже 200 
представників агробізнесу. 
 

Агроконференція  ̶  Dnipro Agro Day 2018 

УЧАСТЬ У 
ЗАХОДАХ 

Четверта конференця Dnipro It BIZ Meetup 

Тема: питання цифрової трансформації 

бізнесу , інструменти для оцінки трендів 
та можливостей в бізнесі, вплив 
четвертої індустріальної революції на 
роботу малого та середнього бізнесу, 
міжнародних корпорацій, 
трансформація ринку виробництва, 
споживання товарів та послуг та інші. 
 

Організатори: IT спільнотою міста 

Дніпро (IT Dnipro Community). 

Тема: У рамках заходу було 
проведено бізнес-конференцію, 
кінофестиваль та низку культурно-
спортивних заходів. Також були 
охоплені теми  прозорості суспільства 
та розвитку демократії, рішення у 
сфері енергозбереження і ефективне 
управління відходами. 
 ДІА виступило співорганізатором 
заходу. 
 

Дні Данії у Дніпропетровській області 

XVIII Міжнародний Економічний форум 
 «Львівщина – хаб можливостей» 

Тема: заходи у сферах агропромислового та 
промислового розвитку, експорту, інвестицій 
туризму, дорожнього господарства, 
міжнародно-технічної допомоги та 

енергозбереження. 
  
 

Учасники: представники дипломатичних та 
бізнес-делегацій з України та закордону з понад 
20-ти країн світу та більше 1 500 учасників. 



УЧАСТЬ У 
ЗАХОДАХ 

Четверта конференця Dnipro It BIZ Meetup 

Тема: питання цифрової трансформації 

бізнесу , інструменти для оцінки трендів 
та можливостей в бізнесі, вплив 
четвертої індустріальної революції на 
роботу малого та середнього бізнесу, 
міжнародних корпорацій, 
трансформація ринку виробництва, 
споживання товарів та послуг та інші. 
 

Організатори: IT спільнотою міста 

Дніпро (IT Dnipro Community). 

Тема: У рамках заходу було проведено бізнес-
конференцію, кінофестиваль та низку культурно-
спортивних заходів. Також були охоплені теми  
прозорості суспільства та розвитку демократії, 
рішення у сфері енергозбереження і ефективне 
управління відходами. 
 ДІА виступило співорганізатором заходу. 
 

Тема: питання цифрової трансформації бізнесу, 
інструменти для оцінки трендів та можливостей 
в бізнесі, вплив четвертої індустріальної 
революції на роботу малого та середнього 
бізнесу, міжнародних корпорацій, 
трансформація ринку виробництва, споживання 
товарів та послуг та інші. 
 
Організатори: IT спільнотою міста Дніпро (IT 
Dnipro Community). 

Конференція Dnipro It BIZ Meetup #4 

Дні Данії у Дніпропетровській області 



Пакет містить основну структуровану 
інформацію про 13 найбільш 
перспективних інвестиційних проектах 
та пропозицій Дніпропетровскої області  
у сферах:  

• промисловості 

•  сільського господарства 

•  інновацій 

•  будівництва 

• Інфраструктури, тощо. 

 

IНФОРМАЦІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ 

  

Випуск оновленого буклету для 
іноземних делегацій (на англійській 
мові) про  функції, компетенції та 
діяльність Дніпропетровського 
Інвестиційного Агенства. 

Підготовлено оновлений пакет інвестиційних 
проектів та пропозиції Дніпропетровської області. 



САЙТ DIA 

КОМУНІКАЦІЇ 

CТОРІНКА DIA У FACEBOOK 

КОММУНІКАЦІЇ 

Нових проекта взято на 
супровід  13 

Проекти на супроводі 

Започаткувань реалізації 
інвестиційних проектів 

Проектів на стадії реалізації 

15 

Пакет містить основну структуровану 
інформацію про 13 найбільш 
перспективних інвестиційних проектах 
та пропозицій Дніпропетровскої області  
у сферах:  

• промисловості 

•  сільського господарства 

•  інновацій 

•  будівництва 

• Інфраструктури, тощо. 

 

Випуск оновленого буклету для 
іноземних делегацій (на англійській 
мові) про  функції, компетенції та 
діяльність Дніпропетровського 
Інвестиційного Агенства. 

Підготовлено оновлений пакет інвестиційних 
проектів та пропозиції Дніпропетровської області. 

7 50 

2 800  
 

Більше  

відвідувань сайту на місяць 

Більше  

Більше               вподобань   

350 

300 

Користувачів слідкують за сторінкою 


