


РЕАЛІЗОВАНІ 
ПРОЕКТИ 

Тема: запуск нової лінії з виробництва сухих будівельних 
сумішей для систем теплоізоляції ТМ Caparol та Krautol на 
заводі «Капарол Дніпро» німецького концерну DAW SЕ. Було 
проведено екскурсію підприємством та презентацію його 
потужностей. 
 

• Робота над проектом тривала 18 місяців. 

• Обсяг інвестицій  - майже 20 млн. грн. 

• Потужність  нового виробництва  - понад 50 тонн 
будівельних матеріалів за одну зміну. 

• Підписані контракти з постачальниками локальної 
сировини, логістичними компаніями. 
 

Учасники:  

• Керівники німецької материнської компанії DAW SE;  

• Генеральний консул Німеччини Вольфганг Мьоссінгер; 

• Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов; 

• Директорка DIA Валентина Затишняк; 

• Представники громадських організацій; 

• Партнери та дистриб’ютори виробника; 

• Керівництво компанії «Сaparol»  в Україні. 

Запуск нової лінії з виробництва сухих будівельних сумішей «Caparol»  

В ДНІПРІ ПРОЙШЛА ІНФОРМАЦІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В 
ПРОМИСЛОВОСТІ» 
05.02.2019 
5 лютого 2019 р. в Дніпрі Німецько-Українська промислово-торговельна 
палата за дорученням Федерального Міністерства економіки та технологій 
Німеччини, в співпраці з компанією Energiewaechter GmbH та за 
інформаційною підтримкою Дніпропетровської торгово-промислової палати 
провела інформаційну конференцію на тему «Енергоефективність в 
промисловості» в рамках експортної ініціативи «Енергоефективність та 
відновлювальна енергетика в Україні». 

Німецько-Українська промислово-торговельна палата  – за дорученням 
Федерального Міністерства економіки та технологій Німеччини і у співпраці з 
компанією energiewaechter GmbH - провела у рамках експортної ініціативи 
„Енергоефективність та відновлювальна енергетика в   
 
Україні“ інформаційну конференцію у Дніпрі на тему«Енергоефективність в п
ромисловості». 
  
Конференція відбудлась у вівторок, 05 лютого 2019 року, у конференц-залі 
готелю «Райкартц Дніпро» за адресою: вул. Троїцька, 12А, м. Дніпро.  
 
 
Мета конференції – привернути увагу українських промислових підприємств, 
металургійних та енергетичних компаній до проблем енергозбереження та 
енергоефективності  та залучити їх до співпраці з німецькими компаніями, які 
мають відповідний досвід з  вирішення таких проблем та реалізації 
відповідних проектів.  
  
Програму конференції та презентації Ви можете завантажити нижче. 

В ДНІПРІ ПРОЙШЛА ІНФОРМАЦІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В ПРОМИСЛОВОСТІ» 

Участь 
нформаційній конференції  «Енергоефективність в промислов
ості». 

Солонянський р-н, с. Василівка 

Солонянський р-н, с. Василівка 



УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

Доповідь на виїзній нараді щодо оздоровчо-лікувального бізнесу в 
Дніпропетровському регіоні 
 

           Новомосковський р-н, с. Орлівщина.  

 
Тема: визначення та обговорення перспективних напрямків розвитку оздоровчо-лікувальної 
сфери Дніпропетровщини, рівня її інвестиційної привабливості, програм підтримки, а також 
відмінності роботи найманих працівників цієї галузі в регіоні,  в Україні та Німеччині. 
   

Учасники:  
• Координатор українсько-німецького Проекту «Розвинений соціальний діалог в 

Дніпропетровському регіоні» Генрі Ціммерман; 

• Директорка DIA Валентина Затишняк; 

• Голова Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини  Віктор Сергєєв; 

• Директор санаторію «Курорт Орловщина»  Андрієнко Олександр; 

• Голова Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок, член правління 
«Укрпрофоздоровниці» Віталій Дубіль. 

 

Доповідь на регіональному форумі «Український індустріальний день»  

Тема: презентація перспективних напрямків розвитку 
космічної, енергетичної, машинобудівної та металургійної 
індустрій регіону. DIA були представлені перспективні 
проекти для інвестування в промисловий, аграрний та 
будівельний сектори економіки України, що враховують 
потенціал споживання внутрішнього ринку, кадрове 
забезпечення та наявну індустріальну практику.  
 

Учасники: представники бізнесу, промислових 
підприємств, бізнес асоціацій та експертного середовища. 
 
Довідково: «Європейський індустріальний день» – 
загальноєвропейська концепція, ініційована Європейською 
Комісією (ЄК), та є головним заходом ЄС щодо промислової 
політики. 

 м. Дніпро 



Доповідь під час круглого столу «Інвестиційна конкурентоздатність  
м. Кривого Рогу» 

Тема: підвищення інвестиційної конкурентоздатності м. Кривого Рогу задля налагодження 
діалогу та розширення співпраці між представниками міської влади, бізнесу та експертів, що 
спеціалізуються на питаннях залучення інвестицій, а саме: Офісом із залучення та підтримки 
інвестицій, проектом «Партнерства для розвитку міст», DIA та Інститутом розвитку міста 
Кривого Рогу. 
 

Учасники:  
Керівництво міської влади м. Кривого Рогу, представники ДУ «Офіс із залучення та підтримки 
інвестицій», DIA та Інституту розвитку міста Кривого Рогу, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
МЕТІНВЕСТ, ТОВ «Полстар», Black Iron та ПрАТ «Надєжда», та інші. 

Доповідь на форумі «Грантові та інвестиційні можливості розвитку 
бізнесу» 

Тема: запровадження нових механізмів 
співпраці між представниками міської влади, 
бізнесу та експертів, що спеціалізуються у 
залученні інвестицій, та міжнародних грантових 
та кредитних програмах. 
 

DIA була підготовлена доповідь про актуальні 
напрямки інвестування, в тому числі 
для  місцевого інвестора та механізми підтримки 
МСБ, шляхом формування асоціацій, 
розроблення місцевих програм підтримки 
бізнесу, вивчення спеціалізованих кредитних та 
міжнародних грантових програм. 

Учасники: Павлоградський міський голова; представники Тернівської, Синельниківської, 
Першотравенської, Юр’ївської міських рад; експерти фондів ЄС, DIA, та Агенції 
економічного розвитку м. Павлоград; представники бізнесу та банківських установ тощо. 

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

 м. Кривий Ріг 

 м. Павлоград 



УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

Інвестиційна енергетична конференція 

Тема: проблеми та перспективи розвитку 
«зеленої» енергетики в Україні. У рамках 
конференції учасники взяли участь у панельній 
дискусії, на якій обговорили практику залучення 
інвестицій, грантових та кредитних коштів ЄС у 
відновлювальну енергетику України.  
 
Учасники: члени Клубу енергетики, інвестори, 
торговельно-економічні радники посольств 
іноземних держав в Україні, представники 
банків та міжнародних фінансових установ, 
керівники промислових, аграрних підприємств, 
а також територіальних громад. 

Виїзна нарада щодо реалізації проекту з будівництва ГЗК у 
Криворізькій області канадською компанією «Black Iron Inc» 

Тема: погодження напрямків можливої модернізації військового полігону 
військової частини, а також  прийняття рішення щодо створення робочої 
групи з вирішення проблемних питань у сфері земельних відносин, 
пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, за участі експертів DIA. 
 

Учасники: заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій 
Бровченко, представники військового командування Міністерства оборони 
України, керівництва компанії «Black Iron Inc»,  органи державної влади 
місцевої влади та DIA. 
 

м. Дніпро 

Протокольна нарада щодо реалізації  проекту з будівництва ГЗК канадською 
компанією «BlackIron Inc» стосовно вивчення та розробки Шиманівського 
родовища 

 
 

м. Кривий Ріг 

м. Київ 

Тема: обговорення проблемних питань щодо відведення земель під цілі проекту. 
 

Учасники: заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко, 
представники військового командування Міністерства оборони України, представники компанії 
«Black Iron Inc», представники міністерств та відомств, органів державної влади 
Дніпропетровської області, Широківської райдержадміністрації, Новолатівської ОТГ, DIA та інших  
 

 



УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

Доповідь на круглому столі «Інвестиційна конкурентоздатність  
м. Кривого Рогу» 

Тема: підвищення інвестиційної конкурентоздатності м. Кривого Рогу задля налагодження 
діалогу та розширення співпраці між представниками міської влади, бізнесу та експертів, що 
спеціалізуються на питаннях залучення інвестицій, а саме: Ukraine Investment Promotion Office, 
проект «Партнерства для розвитку міст», ДІА та Інститут розвитку міста Кривого Рогу. 
 

Учасники:  
Керівництво міської влади м. Кривого Рогу, Ukraine Investment Promotion Office, ДІА та 
Інституту розвитку міста Кривого Рогу, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», МЕТІНВЕСТ,  
ТОВ «Полстар», Black Iron та ПрАТ «Надєжда», та інші. 

Доповідь на форумі «Грантові та інвестиційні можливості розвитку 
бізнесу» (м. Павлоград) 

Тема: запровадження нових механізмів 
співпраці між представниками міської влади, 
бізнесу та експертів, що спеціалізуються у 
залученні інвестицій, та міжнародних грантових 
та кредитних програмах. 
 

ДІА була підготовлена доповідь про актуальні 
напрямки інвестування, в тому числі 
для  місцевого інвестора та механізми підтримки 
МСБ, шляхом формування асоціацій, 
розроблення місцевих програм підтримки 
бізнесу, вивчення спеціалізованих кредитних та 
міжнародних грантових програм. 

Учасники: Павлоградський міський голова, представники Тернівської, Синельниківської, 
Першотравенської, Юр’ївської міських рад; експерти фондів ЄС, ДІА, та Агенції 
економічного розвитку м. Павлоград; представники бізнесу та банківських установ тощо. 

Участь у конференції «Трамплін для стрибка в горіховий бізнес. Основні 
драйвери розвитку та перспективи горіхового бізнесу в Україні і в світі» 

Організатор: УКРАЇНСЬКА 
ГОРІХОВА АСОЦІАЦІЯ  

Тема: обговорення перспектив розвитку горіхової 
галузі в Україні та на Львівщині зокрема. Розгляд 
новітніх підходів до технології створення 
інтенсивних садів та їх подальшого 
обслуговування. Передові технології, агроприйоми 
та практичні програми збільшення рентабельності 
та окупності вкладень. 
 

Учасники: спеціалісти галузі горіхівництва України, 
фермери Львівщини, представники Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, 
Всеукраїнської громадської організації «Українська 
горіхова Асоціація», агенції економічного 
розвитку, фахівці DIA тощо. 
 

В ході проведення конференції прийняли участь спеціалісти галузі горіхівництва 
України, фермери Львівщини, представники Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, Всеукраїнської громадської організації «Українська 
горіхова Асоціація», представники громадськості, науковці. 
Після закінчення семінару учасники обмінялись думками, поділились досвідом, 
було зрозуміло, що захід не пройшов даремно. 
Здобуті знан 

Участь у міжнародній конференції «Місце України у світі: муніципальний 
маркетинг і брендинг», в рамках проекту ПРОМІС «Партнерство для 
розвитку міст» 

Тема: Обмін кращими практиками, знаннями та досвідом у сфері національного брендингу, 
муніципального маркетингу та ребрендингу. В рамках конференції було проведено ряд 
групових дискусій і майстер-класів з питань муніципального брендингу та маркетингу від 
провідних міжнародних і українських експертів щодо залучення інвестицій і просування 
туристичних продуктів. 
 

Учасники: представники центральних і регіональних органів влади десятків міст, 
організацій місцевого  регіонального розвитку, а також досвідчених міжнародних і 
українських експертів та фахівців-практиків. 

м. Київ 

м. Львів 



УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

В ДНІПРІ ПРОЙШЛА ІНФОРМАЦІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В 
ПРОМИСЛОВОСТІ» 
05.02.2019 
5 лютого 2019 р. в Дніпрі Німецько-Українська промислово-торговельна 
палата за дорученням Федерального Міністерства економіки та технологій 
Німеччини, в співпраці з компанією Energiewaechter GmbH та за 
інформаційною підтримкою Дніпропетровської торгово-промислової палати 
провела інформаційну конференцію на тему «Енергоефективність в 
промисловості» в рамках експортної ініціативи «Енергоефективність та 
відновлювальна енергетика в Україні». 

Німецько-Українська промислово-торговельна палата  – за дорученням 
Федерального Міністерства економіки та технологій Німеччини і у співпраці з 
компанією energiewaechter GmbH - провела у рамках експортної ініціативи 
„Енергоефективність та відновлювальна енергетика в   
 
Україні“ інформаційну конференцію у Дніпрі на тему«Енергоефективність в п
ромисловості». 
  
Конференція відбудлась у вівторок, 05 лютого 2019 року, у конференц-залі 
готелю «Райкартц Дніпро» за адресою: вул. Троїцька, 12А, м. Дніпро.  
 
 
Мета конференції – привернути увагу українських промислових підприємств, 
металургійних та енергетичних компаній до проблем енергозбереження та 
енергоефективності  та залучити їх до співпраці з німецькими компаніями, які 
мають відповідний досвід з  вирішення таких проблем та реалізації 
відповідних проектів.  
  
Програму конференції та презентації Ви можете завантажити нижче. 

В ДНІПРІ ПРОЙШЛА ІНФОРМАЦІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В ПРОМИСЛОВОСТІ» 

Тема: привернення уваги українських промислових підприємств, металургійних та 
енергетичних компаній до проблем енергозбереження та енергоефективності. Залучення їх до 
співпраці з німецькими компаніями, які мають відповідний досвід з  вирішення таких проблем 
та реалізації відповідних проектів.  

 

Учасники: представники німецьких компаній RICO-WERK Eiserlo & Emmrich GmbH, Ermen-
Engineering, Dr. Tanneberger GmbH, PPSI Ingenieurbüro Peter Vespermann, українських 
промислових, машинобудівних, енергетичних та металургійних підприємств, фахівців DIA та 
інших. 

Участь 
нформаційній конференції  «Енергоефективність в промислов
ості». 

Інформаційна конференція «Енергоефективність в промисловості»  

м. Дніпро 



ОБМІН ДОСВІДОМ 

Участь у семінарі «Залучення інвестицій в економічний розвиток регіонів» 

Тема: обговорення цілей і завдань у сфері залучення ПІІ, шляхів посилення співпраці на 
центральному й місцевому рівнях, активізації територіального маркетингу та підготовки 
інвестиційних майданчиків, визначення пріоритетних напрямків та форм співпраці. 
 

Учасники: понад 100 представників центральних і регіональних органів влади, 
організацій місцевого, регіонального розвитку та експертів. Серед ключових спікерів 
семінару – як існуючі інвестори, так і ті, що нещодавно ухвалили рішення про інвестиції в 
Україну. 

 

Участь у тренінгу спільно з Організацією роботодавців Дніпропетровщини та 
з німецькою організацією «NORDMETALL» щодо запровадження дуальної 
освіти на Дніпропетровщині 

Тема: обговорення можливості залучення більшої кількості  підприємств-роботодавців 
до процесу дуальної освіти у регіоні. До кінця травня планується розширення списку до 
150 підприємств.  

 

Учасники:  
Представники Дніпропетровської обласної ради, DIA, Організації роботодавців 
Дніпропетровщини, організацій та підприємств- «NORDMETALL», ДТЕК, Придніпровської 
залізної дороги, КБ «Південне», ТОВ «Астра»,  та інших. 
 



ОБМІН ДОСВІДОМ 

Доповідь на семінарі для ОТГ Дніпропетровської області «Актуальні грантові 
програми для громад»  
 

Тема: DIA презентувало учасникам особливості 
формування оптимальних умов розвитку громади, 
наявні механізми підтримки та джерела фінансування 
бізнесу, а також актуальні грантові програми для МСБ. 
Представники Інвестиційно-інноваційного підготували 
інформацію щодо актуальних грантових програм. 
 

Учасники: спікери DIA, Інвестиційно-інноваційного 
центру, представники об’єднаних територіальних 
громад  Дніпропетровської області.  

семінар «Державні та прямі 
іноземні інвестиції» 

Доповідь на семінарі «Державні та прямі іноземні інвестиції» для ОТГ регіону 
 

Тема: DIA  було підготовлено доповідь щодо етапів та 
механізмів створення привабливих інвестиційних 
територій, а також про можливість створення місцевих 
преференцій шляхом залучення державних коштів на 
розвиток інфраструктури та види місцевих преференцій, 
які може сформувати громада. 
 

Учасники: представники Дніпропетровського «Центру 
розвитку місцевого самоврядування», DIA, офісу 
UkraineInvest у Східній Україні, об’єднаних 
територіальних громад  Дніпропетровської області 

Семінар «Формування та запровадження місцевих преференцій з метою 
підвищення інвестиційної привабливості громад» 

Тема: особливості впровадження  фінансових та 
податкових преференцій органами місцевого 
самоврядування, засади формування місцевих 
преференцій, через використання ресурсів та 
можливостей громади з метою поліпшення 
інвестиційної привабливості території. 
 

Представники Павлоградської та Тернівської міських 
рад поділилися власним досвідом та результатами. 
Також були представлені місцеві преференції, 
запровадження яких направлено на стимулювання 
розвитку МСБ. 
 

Учасники: спікери ДІА, Інвестиційно-інноваційного 
центру, представники об’єднаних територіальних 
громад  Дніпропетровської області.  

Доповідь на засіданні Правління Федерації організацій роботодавців 
Дніпропетровщини та Дніпропетровської обласної організації роботодавців, за 
участі німецьких партнерів з організації роботодавців NORDMETALL 

Тема: ДІА були надані пропозиції щодо подолання кризи на ринку праці шляхом впровадження 
дуальної системи професійного навчання та охарактеризовані особливості реалізації 
українсько-німецького проекту «EXAM Дніпро». 
 
 
 
 

Учасники: заступник голови Дніпропетровської обласної 
ради Володимир Тюрін, голова постійної комісії обласної 
ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку та 
благоустрою Олексій Андрійченко, Директорка DIA 
Валентина Затишняк представники  Дніпропетровської 
обласної організації роботодавців  та організації 
роботодавців «NORDMETALL». 



ОБМІН ДОСВІДОМ 

семінар «Державні та прямі 
іноземні інвестиції» 

Семінар «Формування та запровадження місцевих преференцій з метою 
підвищення інвестиційної привабливості громад» 

Тема: особливості впровадження  фінансових та 
податкових преференцій органами місцевого 
самоврядування, засади формування місцевих 
преференцій, через використання ресурсів та 
можливостей громади з метою поліпшення 
інвестиційної привабливості території. 
 

Представники Павлоградської та Тернівської міських 
рад поділилися власним досвідом та результатами. 
Також були представлені місцеві преференції, 
запровадження яких направлено на стимулювання 
розвитку МСБ. 
 

Учасники: спікери ДІА, Інвестиційно-інноваційного 
центру, представники об’єднаних територіальних 
громад  Дніпропетровської області.  

Участь у дискусії «Інсайти від KPMG: Можливості для зростання. Комплексні 
практичні рекомендації» 

Тема: презентація інсайдів Всесвітнього економічного форуму в Давосі 2019 щодо формування 
глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції. Під час презентації, були 
представлені сучасні світові тенденції із зазначеної проблематики. А  під час панельної дискусії 
щодо ефективної трансформації компаній, було розглянуто широке коло питань щодо 
проблематики кадрового забезпечення та зовнішніх запозичень для промислового сектору 
економіки, оптимізації та діджиталізації технологічних процесів, аутсорсингу та перспективних 
напрямків для інвестування. 
 
Учасники: Представники KPMG  в Україні, за участю Володимира Бублея, генерального 
директора ПрАТ «Керамет», Ірини Нестеренко, фінансового директора компанії «Біосфера» та 
Аліма Молодана, заступник директора DIA.  
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQg8_c9bXhAhUkyKYKHWJWBuIQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/KPMG&psig=AOvVaw0_k7dIxqXpErclDLQqg8yr&ust=1554449477761705


ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ 

Семінар «Формування та запровадження місцевих преференцій з метою 
підвищення інвестиційної привабливості громад» 

Тема: особливості впровадження  фінансових та податкових преференцій органами місцевого 
самоврядування, засади формування місцевих преференцій, через використання ресурсів та 
можливостей громади. Також був представлений досвід та результати Павлоградської та 
Тернівської міських та місцеві преференції, запровадження яких направлено на стимулювання 
розвитку МСБ та досвід. 
 

Учасники: керівництво DIA, представники міських рад, ОТГ, інвестиційних установ та агенцій 
економічного розвитку регіону. В якості спікерів до семінару долучились фахівці з питань 
податкового та антимонопольного законодавства. 



РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ 

Робоча зустріч з регіональним координатором проекту GIZ: «Професійна 
інтеграція внутрішньо переміщених осіб в Україні» 

Тема: обговорення напрямків співробітництва у 
напрямку підготовки кваліфікованих кадрів ПТУ з 
можливостями використання дуальної системи 
навчання. Налагодження взаємодії з підприємствами 
щодо об’єднання зусиль у формуванні та покращенні 
кадрової політики регіону. 
 

Учасники: керівництво DIA, регіональний координатор 
проекту GIZ, представники Дніпропетровської обласної 
організації роботодавців «Дніпрохарчпром», Навчально-
методичного центу професійно-технічної освіти у 
Дніпропетровській області. 

Робоча зустріч із представниками «Škoda Transportation Ukraine» 

Тема: обговорення перспективних напрямків співробітництва, а саме: підготовка кваліфікованих 
інженерних кадрів закладами вищої освіти з можливостями використання дуальної системи 
навчання, налагодження взаємодії з підприємствами та муніципалітетами щодо запровадження 
новітніх технологій у міському електротранспорті. 
 

Учасники: керівництво DIA, представниками компанії «Škoda Transportation Ukraine». 
 

Довідково: Компанія «Škoda Transportation Ukraine» є інжиніринговим та конструкторським бюро 
чеської групи «Škoda Transportation» та орієнтована на виконання конструкторських робіт з 
проектування транспортних засобів та їх інсталяції в залізничну та міську інфраструктуру. 

 



Робоча зустріч з представниками Німецького банку розвитку KfW щодо 
можливості кредитування проектів у сфері водопостачання 

Тема: визначення пріоритетних проектів у сфері водопостачання та водовідведення, які будуть 
фінансуватися кредитними коштами Банку KfW у розмірі 20 млн євро.  
Для узгодження, KfW було відібрано низку перспективных проектів КП «Аульський водовід», 
Солонянської та Криничанської ОТГ, які обговорювались під час робочої зустрічі. 
 

Учасники: Представники Дніпропетровської обласної ради, DIA, Банку KfW, КП «Аульський 
водовід», Солонянської та Криничанської ОТГ. 
 

РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ 

Робоча нарада щодо будівництва біогазової електростанції у  
м. Кривий Ріг 

Тема: презентація проекту з будівництва біогазового комплексу переробки мулових 
відкладень Центральної станції аерації №1 Кривбасводоканалу. Оцінка досвіду успішної 
реалізації аналогічного інвестиційного проекту компанією «Технолоджі АПС в Україні» у м. 
Дніпро та визначення необхідних передумов для успішної реалізації проекту.  
 

Учасники: заступник голови обласної ради по виконавчому апарату, керівництво Інституту 
розвитку міста Кривого Рогу, ДІА, представники «Технолоджі АПС в Україні». 



Подготовлен туристический путеводитель по 
Днепропетровской области который сосоит из 5-
п буклетов по основным туристическим 
направлениям региона …/ 

Тож, аби популяризувати регіон 
серед туристів та екскурсантів 

У ньому представлені головні туристичні та інфраструктурні 
об’єкти області, а також туристичні маршрути. Для зручності 
туристів інформація в буклеті супроводжується якісними фото 
туристичних об’єктів. 
– Оновлений туристичний буклет розповсюджуватиметься 
серед на національних і міжнародних виставкових заходах та 
фестивалях.  

З метою популяризації регіону в Україні та світі DIA 
був підготовлений путівник по 5-и основним напрямкам туризму 
Дніпропетровської області, в який увійшла інформація про 
унікальні місця регіону, що є обов'язковими для відвідування 
туристами - це музеї, культові місця, пам'ятники архітектури, 
природи, об'єкти культурно-розважального і промислового 
туризму, а також місця активного відпочинку. 
 
Путівник буде представлений на національних і міжнародних 
виставкових зустрічах, заходах та фестивалях. 
До друку готується англомовна версія видання. 

 
 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ 

Туристичний путівник Дніпропетровської області 



КОМУНІКАЦІЇ 

WEB – портал ДІА 

www.dia.dp.gov.ua 

2000 
відвідувань на місяць 

Більше 

Сторінка ДІА на Facebook 

www.facebook.com/dia.investment/ 

360 +  
вподобань 

400 
користувачів  
слідкують за сторінкою 

1 Реалізований проект 

5 Проектів на стадії 
релізації 

9 
Започаткувань реалізації 
інвестиційних проектів 

26 Проектів на супроводі 

2 
Нові проекти взяті на 
супровід 

Започаткування реалізації 
інвестиційних проектів 


