


ІНФОРМАЦІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ 

«Путівник інвестора 2019» це вдосконалена версія інвестиційного паспорту 
Дніпропетровської області. В інформаційно-аналітичному виданні 
представлена  лаконічна та вичерпна інформація про інвестиційний клімат 
регіону, аналіз його економічної структури, ключові особливості та 
пріоритетні напрямки для інвестування, а також території для реалізації 
інвестиційних проектів.  

Презентовано «Путівник інвестора 2019»  



Робоча зустріч з керівництвом корейської компанії SAMWHAN Power щодо 
обговорення реалізації інвестиційного проекту 

Тема: Обговорення інвестиційної пропозиції від корейської компанії SAMWHAN Power 
(CO.LTD) щодо впровадження енергоефективних систем освітлення населених пунктів 
Дніпропетровського регіону (портфель компанії нараховує більше 10 успішних історій у сфері 
міського освітлення). Використання корейських LED технологій дозволить заощаджувати до 
60% витрат на електроенергію. 

За результатами зустрічі корейській стороні було запропоновано направити комерційну 
пропозицію щодо механізму співпраці інвестор-громада для вивчення можливої кооперації 
з містами області. У свою чергу DIA передала компанії SAMWHAN Power інформацію про 
законодавчу основу роботи енергосервісних контрактів в Україні. 

Учасники:  

• Валентина Затишняк, директорка DIA; 

• Алім Молодан, заступник директорки DIA; 

• Петро Пак, голова корейської організації ГО «КО «Асадаль»; 

• Юн Джон Кун, директор компанії SAMWHAN Power (CO.LTD);  

• Кім Йонг Чан, заступник директора компанії SAMWHAN Power, (CO.LTD). 

РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ 



Робоча зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Турецької 
Республіки в Україні 

Тема: Візит ввічливості Посла Туреччини в Україні з метою обговорення питань подальшого 
поглиблення двостороннього співробітництва. 

 
Учасники:  

• Гліб Пригунов , Голова обласної ради; 

• Ягмур Ахмет Гюльдере, Надзвичайний та Повноважний Посол Турецької Республіки в 
Україні; 

• Валентина Затишняк, директорка DIA,; 

• Ірина Грицай, заступниця голови Дніпропетровської ОДА; 

• Представники турецького бізнесу. 

РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ 



УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

Семінар щодо формування інвестиційних ресурсів Троїцької ОТГ 

Тема: Розвиток сектору с/г переробки та кооперативного руху. Аналіз наявності переваг і 
ресурсів громади та їх можливе використання. Під час зустрічі було наголошено на 
необхідності відповідної промоції пропозицій територіальної громади (земельні ділянки, 
будівлі, преференції). 

Фахівцями DIA були презентовані інформаційні ресурси та зазначені ті інструменти, які 
громада вже може застосувати для сприяння бізнес-ініціативам та залученню зовнішніх 
інвестицій.  
 

Учасники:  

• Керівництво та фахівці DIA; 

• Керівництво компанії Agro KMR; 

• Фахівці Кооперативної Академії сільськогосподарської дорожньої служби;  

• Представники та голова Троїцької ОТГ. 



УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 

IT Dnirpo Conference 

Тема: Обговорення найбільш актуальних питань IT галузі: стан IT-бізнесу на сьогоднішній день 
в світі і регіонах, податкової та законодавчій базі розвитку галузі в Україні, практичні поради в 
сфері IT та маркетингу, залучення інвестицій у регіон та вихід на іноземні ринки та багато 
іншого.  

Також IT Dnipro Community спільно з соціологічним агентством «Фама» представили 
дослідження IT-ринку Дніпра і регіону.  

Учасники:  
Більше 200 фахівців, керівників IT компаній і IT департаментів, а також представників 
навчальних закладів, посольств і інвестиційних агентств України та світу. 

Тренінг «Інструменти аналізу міжнародного торгового центру» (ITC) 

Тема: ознайомлення з первинними 
інструментами аналізу ринків міжнародного 
торгового центру (Trade Map, Market Access 
Map, Standards Map, Export Potential Map) та 
методами їх застосування на практиці: 

• визначення структури  та аналіз торгових 
потоків за країною/товаром; 

• визначення тарифних/нетарифних методів 
регулювання міжнародної торгівлі, тощо. 

 

Учасники:  

• Представники DIA; 

• Консультанти проекту ITC;  

• Дніпропетровська ТПП. 

 



КОМУНІКАЦІЇ 

WEB – портал DIA 

www.dia.dp.gov.ua 

3000 
відвідувань на місяць 

Більше 

Сторінка DIA на Facebook 

www.facebook.com/dia.investment/ 

400 +  
вподобань 

450 + 
користувачів  
слідкують за сторінкою 

4 Проекти на стадії 
релізації 

7 
Започаткувань реалізації 
інвестиційних проектів 

28 Проектів на супроводі 

2 
Нові проекти взяті на 
супровід 


