ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ − ПРОМИСЛОВИЙ ТА
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ
БІЛОРУСЬ

ПОЛЬЩА

РОСІЯ
Чернігівська

Волинська
Рівненська

Сумська

Житомирська
Львівська

СЛОВАЧЧИНА

Закарпатська

Полтавська

Харківська

Черкаська

Дніпропетровська
Вінницька

Чернівецька

Миколаївська

РУМУНІЯ

Луганська



Область
перетинає
найбільших
водних
Європи – річка Дніпро.



В області налічується 22 райони та
20 міст (найбільші міста: Дніпро,
Кривий Ріг).

м. ДНІПРО

Кіровоградська

м. Кривий Ріг

УГОРЩИНА

Область розташована в центрі
України і межує з 7-ма областями.

Київська

Хмельницька

Тернопільська
Іванофранківська



м. КИЇВ

Запорізька

Одеська
Херсонська

Донецька

АР Крим

Один з найбільших регіонів за
площею і чисельністю населення

31,9 тис. км²

Промисловий та
інвестиційний центр України

16,8% експорту України

(5,3% площі країни)

3,3 млн осіб
(7,3% населення країни)
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одна
з
артерій

16,5% загального обсягу
інвестицій України

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Дніпропетровщина є центром
ракетобудування України.



Ключові підприємства галузі:

 ДП ВО "Південний машинобудівний
завод ім. О.М. Макарова" – один із
світових
виробників
сучасної
ракетно-космічної техніки;
 ДП "Конструкторське бюро "Південне"
ім. М. К. Янгеля" – світовий лідер з
розробки
космічних
комплексів,
ракет та апаратів.



Послуги
регіону:

аерокосмічних

підприємств

 інжинірингові послуги на космічному
ринку;
 повний цикл розробки та виготовлення
ракетно - космічної техніки;
 виробництво елементів аерокосмічної
техніки будь - якої складності;

50% корисних копалин України
(40 видів мінеральної сировини):
 100% марганцевої руди України;
 90% залізної руди України;

Понад 80% площі області зайнято під
сільськогосподарське виробництво
(6% сільгоспугідь України).



Загальна кількість суб'єктів сільського
господарства
Дніпропетровщини
–
більше 5 тис., які виготовляють
54 види сільгосппродукції;



Обсяги
виробництва
основної
сільгосппродукції в межах України:

 45% всіх розвіданих запасів вугілля
України.




На території області розташовані одні з
найбільших в Україні та Європі
родовища уранової руди;
Обсяги виробленої продукції гірничометалургійного комплексу
в межах
України:

 11% насіння соняшнику;
 9% м’яса.



Ґрунти майже на всій території
Дніпропетровщини – переважно родючі
чорноземи;



Є розвинена мережа
систем та каналів.

 76% труб;
 53% чавуну;
 40% сталі.

зрошувальних

 випробування аерокосмічної техніки
відповідно до світових стандартів.
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ЛОГІСТИКА ТА ТРАНСПОРТ

Розвинена мережа залізничних
магістралей,
що
з'єднують
промислові райони країни та
світу, перевищує 3 000 км.

Діють 2 міжнародні аеропорти
(м. Дніпро,
м. Кривий Ріг), які
пов'язують регіон з країнами
далекого і ближнього зарубіжжя.




3 залізничні вузли;





3 cтанції, відкритих для операцій з
великотоннажними контейнерами;



19 митних постів.
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8 вантажно - розвантажувальних
пунктів;

На головній водній артерії країни –
р. Дніпро діють 4 річкові термінали:



Річковий порт "Укррічфлот" (м. Дніпро);
Спеціалізація
–
перевантажування
металопрокату, великовагові, мінерально будівельні, зернові вантажі.



Приватний
контейнерний
термінал
"Таврія Лайн" (м. Дніпро);
Спеціалізація – обслуговування власних та
чартерних контейнерних судів, а також
судів типу "ріка – море".



Кам’янський річковий порт;
Спеціалізація
–
перевантажування
металопрокату, залізної руди, піску.



Нікопольський річковий порт;
Спеціалізація
–
перевантажування
мінеральних та будівельних матеріалів.
Можливе обслуговування судів типу "ріка –
море".

Діє транспортний авіатермінал
авіатранспортної компанії "Южмашавіа".

Спеціалізація:
 вантажні авіаперевезення негабаритних і
надважких вантажів у країни СНД, Азії,
Африки, Європи;
 перевезення гуманітарних вантажів за
програмами ООН та МНС України.

ОСВІТА ТА КУЛЬТУРА

В області зосереджено значний
науково - технічний потенціал.




У ВНЗ області щорічно навчаються більше
120 тис. студентів (8% від загальної
чисельності студентів України);
Дніпропетровщина
галузей:









готує

фахівців

для

гірничо - металургійного комплексу;
ракетобудування;
IT;
медицини;
хімічної промисловості;
будівництва, тощо.

У рейтингу "ТОП-20 Україна" З ВНЗ
Дніпропетровщини посідають лідерські
позиції:
 Національний гірничий університет;
 Дніпропетровський
національний
університет ім. О. Гончара;
 Національна
України.

металургійна

академія

Дніпропетровщина є
осередком культури.



унікальним

В області розташовано 6 академічних
театрів;



Дім органної та камерної музики;




Філармонія;





 пам'ятник архітектури національного
значення
–
Дніпропетровський
національний
історичний
музей
ім. Д.І. Яворницького.
Нематеріальна
UNESCO:

культурна

спадщина

 Петриківський розпис (2013 р.);
 Козацькі пісні (2016 р.).

114 природно - заповідних територій;

Мінеральні джерела та лікувальні грязі;
Багата культурно - історична спадщина:
 скіфські кургани IV ст. до н.е.;
 історичні пам'ятники козацького періоду;
 унікальний римсько - католицький костел
Святого Миколая XIX ст.

7 музеїв (історичних, етнографічних,
художніх), у тому числі:

 один із найстаріших в Україні –
Дніпропетровський художній музей;



Дніпропетровщина має туристичний
потенціал.



Найбільший у світі єврейський комплекс
"Менора", аналогів якому немає у світі.



Розвинений промисловий туризм:
 залізорудний кар’єр "Південного гірничо збагачувального комбінату" у м. Кривий
Ріг (ширина 2,6 км, глибина 339 м);
 металургійний завод Interpipe у м. Дніпро,
відомий своїми арт - об’єктами;
 Національний центр аерокосмічної освіти
молоді ім. О. М. Макарова, парк ракет.
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ДОПОМОГА БІЗНЕСУ

iGov
Система вiдкритих електронних державних
закупівель ProZorro.

 Система дозволяє брати участь у відкритих тендерах



80% адміністративних послуг переведено в
електронний формат (у 2017 році планується
100%).

 Нерезидент України може взяти участь у торгах на



На сьогодні це 394 послуги у сферах:

прозоро
через
електронні
(веб - портал системи – www.prozorro.gov.ua)

торги

підставі Закону України "Про публічні закупівлі".
Згідно з цим законом:

 реєстрації бізнесу

 вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності
та організаційно - правових форм беруть участь у
процедурах закупівель на рівних умовах;

 ліцензування

 центральні органи виконавчої влади здійснюють
закупівлю через систему ProZorro, якщо вартість
товарів і послуг перевищує 200 тис грн, а робіт –
1,5 млн грн.

 земельних відносин

 Для держпідприємств - монополістів обов'язкові
межі для товарів і послуг – 1 млн грн, для робіт –
5 млн грн.
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Портал державних послуг www.igov.org.ua.

 будівництва, нерухомості

 ВЕД та інвестицій
 оподаткування
 торгівлі, тощо.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Міжнародні компанії, які вже обрали Дніпропетровщину

Співробітництво з міжнародними проектами
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ІНВЕСТИЦІЇ
Серед областей України Дніпропетровський регіон стабільно є лідером із залучення
іноземних інвестицій
7,2 млрд дол. США – обсяг прямих іноземних
інвестицій, залучених в економіку регіону (з них
6,7 млрд дол. США надійшло з країн ЄС).

Інвестиції в торгівлю
Інвестиції в операції
з нерухомістю

2,2 тис дол. США
–
обсяг іноземних
інвестицій
на одного мешканця області
(у 2 рази більше показника по Україні).

Інвестиції
в інші сфери

Інвестиції надійшли з 60 країн світу (лідерами
є Німеччина, Нідерланди, Австрія).

Інвестиції
у промисловість

11,1%
3,8%
10,3%

74,8%

Від експортних операцій підприємств регіону
надійшло понад 5,2 млрд дол. США

Приклади іноземних інвестицій у підприємства області
Будівництво інноваційного насіннєвого заводу з обсягом інвестицій більше 5,8 млн дол. США
у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

8,4 млн дол. США інвестовано у підприємства з виробництва труб, профілів та фітингів
ТОВ "ВСМПО Титан Україна" (м. Нікополь).
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СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ОБЛАСТІ
Лідер серед областей України за такими показниками:

Позитивний
зовнішньоторговельний баланс
3,1 млрд дол. США

Товарна структура експорту

3,6%

Товарна структура імпорту

8,8%

12,8%

2,3%

$ 560 млн

$ 414 млн

$ 149 млн

Інші

2,3%
$ 76 млн

Транспорт

$ 228 млн

2,6%

Рослинні олії

$ 1 422 млн

Мінеральні
продукти
(руди, шлаки)

Транспорт

$ 84 млн

4,3%

22,2%

Інші

Текстиль

9,5%

$ 276 млн

Хімія

Обсяг зовнішньої торгівлі
10,2 млрд дол. США
(11,3% загального обсягу України)

$ 6,4 млрд
16,8%
Експортних
операцій України

$ 311 млн

58,8%
$ 3 765 млн

Вироби з
чорних металів

$ 3,3 млрд
8,7%

Недорогоцінні
метали

Імпортних
операцій України

10,1%

38%
$ 1 242 млн

Мінеральні
продукти
(нафта)

$ 330 млн

Машини та
механізми

10,1%
$ 330 млн

Полімери

Хімія
$ 478 млн (фармацевтика)

14,6%
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DIA ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Функції
Ініціює створення перспективних інвестиційних проектів відповідно до потреб регіону і
заінтересованості потенційних інвесторів;

Формує й надає первинну аналітичну інформацію, необхідну для ухвалення рішень
про інвестування;

Здійснює первинний підбір майданчика відповідно до потреб інвесторів (база
агентства нараховує понад 400 ділянок сумарною площею 13,8 тис. га);

Допомагає у виборі потенційних партнерів, компетентних у різних аспектах розвитку
інвестиційного проекту (створена база компаній регіону з різних сфер діяльності);

Надає послуги персонального інвестиційного менеджера. Cкладає “дорожню карту”
інвестора.
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Дніпропетровська обласна
державна адміністрація

Дніпропетровська обласна рада
Адреса:

49004, Україна, м. Дніпро,
проспект, О. Поля, 2

Адреса:

49004, Україна, м. Дніпро,
проспект О. Поля, 1

Тел.:

+38 056 742 85 24

Тел.:

+38 056 742 89 80

E-mail:

oblrada@oblinfo.dp.ua

E-mail:

info@adm.dp.gov.ua

Web:

www.oblrada.dp.gov.ua

Web:

www.adm.dp.gov.ua

Дніпропетровське інвестиційне агентство
Адреса:

49004, Україна, м. Дніпро,
пр. О. Поля, 2, каб. 538

Тел.:

+38 056 742 86 87
+38 056 742 86 21

E-mail:

info@dia.dp.ua

Web:

www.dia.dp.ua

