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Шановні колеги та партнери! 

Керівництво області гарантує інвесторам прозорі правила 

ведення бізнесу, рівний доступ до адміністративних послуг, 

земельних, транспортних та енергетичних ресурсів. 

На регіональному рівні ми здійснюємо комплексну й 

системну підтримку інвестиційних проектів. Для цього з 

2011 року діє Дніпропетровське регіональне 

інвестиційне агентство (DIA), ефективність якого визнано 

компаніями-інвесторами та представниками бізнес-

асоціацій.  

Функція DIA – якнайкраще представити потенційним 

інвесторам усю повноту можливостей регіону, 

супроводжувати і надавати сприяння на всіх етапах 

реалізації інвестиційного проекту – від вибору майданчика і 

проходження дозвільних процедур до будівництва нового 

об'єкта та початку роботи. 

DIA дозволяє налагодити ефективний міжнародний діалог і зробити процес співпраці максимально комфортним для 

потенційних партнерів.  

Щиро будемо раді бачити вас у Дніпропетровській області, гарантуємо підтримку й супровід кожного інвестиційного 

проекту, разом будемо працювати для досягнення успіху! 

 

З повагою 

 

Голова Дніпропетровської  

обласної ради              Гліб ПРИГУНОВ 

 

 

Голова Дніпропетровської   

обласної державної адміністрації          Валентин РЕЗНІЧЕНКО 
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ − ПРОМИСЛОВИЙ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ 

м. Кривий Ріг 

м. Дніпро м. Кам’янське 

м. Синельникове 

 розвинена мережа автомобільних доріг; 

 потужна залізнична система; 

 наявність магістральних газопроводів; 

 наявність річкових портів на ключовому водному  
шляху країни (р. Дніпро); 

 наявність 2-х міжнародних аеропортів. 

 2,5 млн га с/г угідь; 

 Помірно-континентальний клімат; 

 Мережа зрошувальних систем та каналів;  

 Розвинена система елеваторів. 

 50% корисних копалин України;  
(40 видів мінеральної сировини); 

 56% виробництва феросплавів; 

 33% виробництва коксу/напівкоксу. 

В області зосереджено: 

 7 з 10 найбільших підприємств промисловості; 

 4 з 10 найбільших підприємств сектору будівництва; 

 4 з 10 найбільших підприємств сектору с/г. 

 

Один з найбільших регіонів за площею й чисельністю 

населення 

Один з найбільших промислових центрів України: 

1 місце в Україні за обсягом корисних копалин: 

Сприятливі умови для сільського господарства: 

Розвинена інфраструктура: 

Розвинена система освіти: 

 70 вищих навчальних закладів; 

 60 навчальних закладів професійно-технічної освіти;  

 90 організацій і підприємств науково-технічної діяльності. 

3,3 млн осіб  

(7,3% населення країни) 31,9 тис. км² 

 7,2 млрд дол. США – обсяг прямих іноземних інвестицій, 
залучених в економіку регіону; 
 

 I місце за залученням іноземних інвестицій серед областей 
України.  

 

Привабливий регіон для інвестування:  

Головні галузі регіону : 

Хімічна 

Металургійна Переробна 

Будівельна 

Сільсько- 

господарська 

Ракетно- 

космічна 

Гірничодобувна Вугільна 

м. Нікополь 
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ПРЕФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ 

 Устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії; 

 Енергозбережного обладнання, комплектуючих та матеріалів; 

 Виробництва електроенергії з альтернативних джерел, яке не 

має аналогів в Україні; 

 Розробки IT - продуктів. 

Діючі державні та місцеві преференції: 

Звільнення від сплати  
ПДВ (20%) 

 Інвесторів, які діють у рамках угод про розподіл продукції; 

 Обладнання для облаштування індустріальних, наукових, 

технічних парків, що не виробляється в Україні; 

 Устаткування, яке працює на відновлювальних джерелах енергії 

та енергозбережного обладнання, що не виробляється в Україні; 

 Матеріалів, вузлів та агрегатів для агропромислового комплексу, 

які не виробляються в Україні. 

 

 

Звільнення від  

оподаткування  
ввізним митом 

Місцеві преференції 

(за рішенням органів 

місцевого самоврядування) 

 Преференції щодо сплати податку на нерухоме майно; 

 Преференції стосовно сплати податку на землю; 

 Преференції щодо сплати орендної плати за землю. 
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ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ 

ПОТУЖНОСТЕЙ ТА ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ 

Характеристика ділянок * 

Загальна 

площа 
Більше 1 200 га 

Загальна 

кількість 

ділянок 

Більше 70  

Цільове 

призначення 
Землі промисловості 

Механізм 

надання прав 

• Аукціон на право оренди. 

•  Конкурс на керуючу 

компанію 

 

Розпорядник 

• В межах населеного 

пункту - Дніпропетровська 

обласна державна 

адміністрація. 

• За межами населеного 

пункту – місцеві ради. 

Земельна ділянка 

м. Жовті Води 

Площа 16 га 

П’ятихатський 

район 

Верхньодніпровський 

район 

Земельна ділянка 

м. Вільногірськ 

Площа 22,3 га 

Земельна ділянка 

м. Синельникове 

Площа 28 га 

Індустріальний парк 

”Кривбас” 

м. Кривий Ріг 

Площа 26,03 га 

Синельниківський 

район 

Павлоградський 

район 

Індустріальний парк 

”Павлоград” 

Площа 250 га 

м. Дніпро 
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Криворізький 

район 

* На карті наведені приклади найбільших 

земельних ділянок (яких більше 70 по 

області).  



ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ 

 

Характеристика ділянки 

Площа 250 га 

Кадастровий номер 1223581800:03:001:0010 

Ініціатор проекту Дніпропетровська облдержадміністрація 

Інженерна інфраструктура 

Водопостачання Підключення до мереж м. Павлограда 

Водовідведення  
Підключення до очисних споруд  

м. Павлограда 

Газопостачання  
Під’єднання у точці вузла обліку ПМЗ 

(резерв близько 7 000 м³/годину) 

Електропостачання 
Під’єднання до підстанції ПАТ “ЦЕК” 

 ПС 150/6/6 кВ (зарезервовано 14 МВт) 

Характеристика ділянки 

Площа 26,03 га 

Кадастровий номер 1211000000:04:381:0056 

Ініціатор проекту Криворізька міська рада 

Інженерна інфраструктура 

Водопостачання 
Потенційна точка підключення до існуючого водогону 

– Ø225 мм, 1 Мпа – 1 км 

Водовідведення  Підключення до очисних споруд м. Кривого Рогу – 2 км 

Газопостачання  
Під’єднання до існуючої мережі – пропускна 

спроможність  5 500 м³/год – 2 км 

Електропостачання 
Під’єднання до трансформаторної підстанції   

ШПФ-150 – 2,5 км 

Індустріальний парк “Павлоград” 

26,3 га 

Аеропорт 

“Кривий Ріг” 

Ст. Кривий Ріг 

“Сортувальний” 

1 км 

Автодорога 
Н-23 

11,5 км 

Індустріальний парк “Кривбас” 

Про 

проект 

• Опис проекту: управління земельними ділянками для розміщення виробництва відповідно до концепції індустріального парку. 

• Ресурси ініціатора для реалізації проекту: земельні ділянки. 

• Варіанти співпраці: виступити в якості керуючої компанії, взяти участь в якості учасника ІП. 

5 

93 км 

Аеропорт 

“DNK” 

1,3 км 

Автодорога 
Е-50 

Індустріальний парк 

“Павлоград” 

250 га 

Вузол підключення 
водопостачання 

Електрична 
підстанція 

Газ. вузол 



Характеристика ділянки 

Площа 16 га 

Ініціатор проекту 
Жовтоводська міська 

рада 

Інженерна Інфраструктура 

Електрика 35 кВ, 560 м 

Газопостачання  
Тиск газопроводу – 3 

АТМ; 6 500 м 

Водопостачання 
Водогін – Ø400 мм;  

Відстань – 400 м 

Відстань від 

найближчих 

транспортних 

артерій 

залізнична станція  

“Жовті Води-2”; 2 000 м 

Характеристика ділянки 

Площа 22,32 га 

Ініціатор проекту 
Вільногірська міська 

рада 

Інженерна Інфраструктура 

Електрика РП2; 120 м 

Газопостачання 
Потужність– 2500 м³/год; 

відстань –120 м 

Водопостачання 
Мережа м. Вільногірська  

ø200 мм; 100 м 

Водовідведення 
Каналізаційний колектор 

ø600 мм; 150 м 

Відстань від 

найближчих 

транспортних артерій 

Залізнична станція 

“Вільногірськ”; 700 м 

Характеристика ділянки 

Площа 28 га 

Ініціатор 

проекту 

Синельниківська  

міська рада 

Інженерна Інфраструктура 

Електрика 
Підстанція Ресора,  

154/35/10 кВ; 500 м 

Водопостачання Водогін – Ø1 200 мм; 800 м 

Водовідведення 

Каналізаційний колектор: 

пропускна спроможність – 

700 м³/добу; 300 м 

Відстань від 

найближчих 

транспортних 

артерій 

Автодорога М-18; 500 м;  

залізнична станція 

“Синельникове-1”, 2 000 м 

Про проект 

• Опис проекту: управління земельною ділянкою для розміщення виробничих потужностей. 

• Варіанти співпраці: інвестиції у власне виробництво. 

ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ 

ПОТУЖНОСТЕЙ 
 

м. Вільногірськ 

22,3 га 

м. Синельникове 

28 га 
м. Жовті Води 16 га 
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Жовті води Вільногірськ Синельникове 



Ділянка під будівництво сонячної 

електростанції (800 МВт) 

Площа 1 390 га 
Широківський 

район 

Криворізький 

район 

Нікопольський 

район 

Ділянка під будівництво  

сонячної електростанції (2,4 МВт)  

Площа 4,86 га 

ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

Синельниківський 

район 

Ділянка під підприємство з 

виробництва біопаливних 

гранул – пелет  

Площа 6 га 

м. Підгородне 

м. Дніпро 
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Ділянка 

під будівництво сонячної 

електростанції (10 МВт) 

Площа 21 га 

Ділянка 

під будівництво сонячної 

електростанції (10 МВт) 

Площа 20 га 



ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ  

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 Середня кількість сонячних годин на рік – 1900 – 2400.  

 Рівень сонячної радіації на рік – 1300 – 1450 кВт/м². 

 “Зелений тариф” (Закон України “Про електроенергетику”):  

01.01.2017 – 31.12.2019 рік – 0,18 €/кВт; 

01.01.2020 – 31.12.2024 рік – 0,16 €/кВт; 

01.01.2025 – 31.12.2030 рік – 0,14 €/кВт. 

 

 Діючі тарифи для промисловості на 01.12.2016 року 

(за класами напруги): 

1 клас (напруга 27,5 кВт/год і вище) – 0,07 €/кВт; 

2 клас (напруга до 27,5 кВт/год) – 0,09 €/кВт. 

 

  Термін дії “Зеленого тарифу” – до 2030 року. 
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Економічні показники проекту 

Вартість проекту € 1,2 млрд 

Ініціатор проекту Дніпропетровська облдержадміністрація  

Можливості співпраці Дольова участь інвестора 

Характеристика ділянок 

Сумарна площа ділянок 1 390 га 

Ділянка 1 
626 га,  кадастровий номер на площу 

412,1 га 1222985500:01:004:0010 

Ділянка 2 
550 га, кадастровий номер на площу 

394,4 га 1222985500:02:001:0038 

Ділянка 3 
370 га, кадастровий номер на площу  

214 га 1222983900:01:004:0001 

Форма власності Державна 

Цільове призначення Землі запасу 

Відстань до найближчих 

транспортних артерій 
5 − 10 м (траса Н-23) 

Сонячна енергія/рік 1,422 кВт/м² 
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Про проект 

Можливості 

співпраці 

• Опис проекту: будівництво сонячної 

електростанції 2,4 МВт (м. Підгородне).  

• Вартість проекту: € 2,7 млн;  

• Прогнозовані обсяги виробництва 

електроенергії: 2,9 ГВт·год/рік; 

• Ініціатор проекту: ТОВ “Архрозвиток. 

Економічні показники проекту 

Вартість проекту € 2,7 млн 

Прогнозовані обсяги виробництва 

електроенергії  
2,9 ГВт·год/рік 

ККД у весняно – літній період  70 % 

ККД в осінньо – зимовий період  30 % 

Ініціатор проекту ТОВ "Архрозвиток" 

Можливості співпраці:  Дольова участь інвестора 

Характеристика ділянки 

Площа ділянки:  4,86  га 

Цільове призначення Землі енергетики 

Електропостачання 10 − 35 кВ 

Відстань до найближчих 

транспортних артерій 

5 − 10 м 

(траса М-04 Знам’янка−Ізварине) 

Дніпровський район 

4,86 га 

м. Підгородне 

Ділянка під будівництво сонячної електростанції 800 МВт 

(Нікопольський р-н)  

ДІЛЯНКИ ПІД БУДІВНИЦТВО СОНЯЧНИХ 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ (1/2) 

Ділянка під будівництво сонячної електростанції 2,4 МВт  

(Дніпровський р-н, м. Підгородне)  



Характеристика ділянки 

Розмір ділянки 21 га 

Цільове призначення Землі енергетики 

Інженерна Інфраструктура 

Найближча електрична 

підстанція 
150 м 

Водопостачання 300 − 400 м  

Відстань до найближчого 

транспортного коридору 
5 − 10 м 

Ініціатор проекту ТОВ “Екотехнік” 

Можливості співпраці Дольова участь інвестора 

21 га 

Характеристика ділянки 

Розмір ділянки 20 га 

Цільове призначення Землі енергетики 

Інженерна Інфраструктура 

Найближча електрична 

підстанція 
1 км 

Відстань до найближчого 

транспортного шляху 
0,4 км  (H-23) 

Ініціатор проекту ТОВ “Екотехнік” 

Можливості співпраці Дольова участь інвестора 

20 га 

смт. Радушне 

ДІЛЯНКИ ПІД БУДІВНИЦТВО СОНЯЧНИХ 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ (2/2) 

Ділянка під будівництво сонячної електростанції 10 МВт 

(Широківський р-н)  

Ділянка під будівництво сонячної електростанції 10 МВт 

(Криворізький р-н)  
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• Опис проекту: створення підприємства з виробництва 

біопаливних гранул ‒ пелет, виробничою потужністю 40 тис т/рік.  

• Продукт проекту:  

• готова продукція альтернативних джерел відновлювальної 

енергії; 

• у перспективі можлива установка пелетних котлів великої 

потужності і виробництво електро-, теплоенергії. 

• Вартість проекту: €  5 млн (частка інвестора – €  2,5 млн). 

• Термін реалізації проекту: 1 рік. 

• Створення спільного підприємства з інвестором, у частках 

50/50. 

ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВНИХ 

ГРАНУЛ – ПЕЛЕТ  

 

Про проект 
Характеристика ділянки 

Площа    6 га 

Цільове 

призначення 

  3.1.5 ‒ підприємства іншої 

промисловості 

Кадастровий номер 

1224884000:01:003:0088 

1224884000:01:003:0087 

1224884000:01:003:0089 

Відстань від 

найближчих 

транспортних 

артерій 

50 метрів  до а/д Харків ‒ 

Симферополь 

Інженерна інфраструктура 

Транспортна 

інфраструктура  

Траса Е105 (Харків ‒ 

Запоріжжя ‒ Симферополь ‒ 

Алушта ‒ Ялта) 

Водопостачання 2 500 м,  водовід с. Хорошеве 

Газопостачання  
200 м   ‒  ГВД Шебелинка ‒ 

Запоріжжя 

Електропостачання 1000 м   ‒  ТП  Синельникове 

Ініціатор 

проекту 
ТОВ “ВелЛСВ” 

6 га 

11 

Синельниківський 

район 



ПЕРЕРОБКА ТПВ 

Дніпропетровськ 

Субрегiон «Захiдний 

Донбас» 

Характеристика ділянки 

Площа 

ділянки:  
10 га 

Цільове 

призначення 
Землі промислового призначення 

Основні 

показники 

проекту 

Загальна чисельність населення: 227 109 осіб, з них:    

• близько 75% населення субрегіону користується 

послугами з вивезення побутових відходів. 

• річний обсяг утворення відходів у 2015 році 

становив орієнтовно 45  тис. тонн 

Складові  

ТПВ, % 

Деревина (меблі, дошки, фанера) 60 

Керамічні матеріали та вироби   

(листове скло, сантехніка) 
15 

Метал (металеві компоненти 

електрообладнання тощо) 
10 

Папір та картон  

(великогабаритнї пакувальні матеріали) 
6 

Гума, шкіра, вироби із змішаних матеріалів 5 

Полімери 4 

м. Павлоград 

м. Тернівка 

м. Дніпро 

м. Першотравенськ 

Ділянка проекту 

Субрегіон  “Західний Донбас” 
Опис проекту: створення об`єкта поводження з 

відходами в рамках субрегіону “Західний Донбас”. 

• Місце дислокації проекту: ділянка для майбутнього 

об’єкта прилягає до діючого полігону  

м. Павлограда. 

• Вартість і термін реалізації проекту: визначається 

інвестором. 

• Ресурси ініціатора для реалізації проекту: 

комплексне дослідження ТПВ на території субрегіону 

“Західний Донбас” здійснене ТОВ “Український 

науково-дослідний інститут з розробки та 

впровадження  комунальних програм та проектів”. 

• Кредит, венчурний капітал, проектне 

фінансування: визначається інвестором у співпраці 

з Павлоградською міською радою. 

• Спосіб та технологія переробки ТПВ визначається 

інвестором. 

• Інші види спільної діяльності: 

• надання земельної ділянки необхідної площі для 

будівництва підприємства з переробки ТПВ; 

• співпраця щодо укладення угод з постачання 

необхідного обсягу сировини на об`єкт; 

• сприяння в отриманні технічних умов  та підведенні 

комунікацій до обраної земельної ділянки; 

• сприяння в отриманні необхідних дозволів, ліцензій 

та сертифікатів на будівництво та експлуатацію 

підприємства; 

• співпраця з ключовими споживачами продуктів 

переробки ТПВ щодо укладення угод. 

Про проект 

Павлоградська міська рада 

Можливості 

співпраці 

Ініціатор 

проекту 
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ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КЛАСУ РІКА − МОРЕ 

Про проект 

Характеристика ділянки 

Площа 3,2 га 

Цільове  

призначення 

Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств іншої 

промисловості 

Кадастровий номер 1222986000:01:027:0516 

Інженерна інфраструктура 

Водно-транспортна 

інфраструктура  
Причал  

Водопостачання Центральне  

Газопостачання  Газопровід 

Електропостачання 
два трансформатори 160 

та 320 кВт 

   Відстань від 

найближчих 

транспортних артерій 

700 м від траси 

(розгалуження на Дніпро, 

Кривий Ріг, Запоріжжя) 

Залив 

Ініціатор 

проекту 
ТОВ “ТРЕЙД ДІЛ М” 

м. Дніпро 

• Опис проекту: земельна ділянка під будівництво водного елеватора. 

• Місце дислокації проекту: промислова будівля, розташована на в'їзді 

до м. Нікополя на березі Каховського водосховища, 700 м від траси 

(розгалуження на Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя). 

• Ресурси ініціатора для реалізації проекту: 

• земельна ділянка; 

• промислова будівля, площа ‒ 7 500 м², у т. ч. побутові та офісні 

приміщення, холодильні камери ‒ 800 м², висота стель ‒ 5 м, одне з 

приміщень обладнано двома кран-балками, 2 вантажні естакади; 

• територія огороджена по периметру з/б парканом, зручний в'їзд для 

великих вантажних автомобілів. Причал з/б з можливістю прийому 

суден шириною 18 м, довжиною 130 м, осіданням до 4 м.  

• Вартість проекту: $ 300 тис. 

Нікопольський 

район 

400 м 
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• Опис проекту: побудова сучасного логістичного центру на 

території АТК “Южмашавіа” в міжнародному аеропорту  

“Дніпропетровськ”. Налагодження авіаційної доставки товарів з 

Європи, США, Китаю власним авіаційним транспортом та 

регулярними авіаперевізниками. 

• Місце дислокації проекту: Аеропорт Дніпропетровськ. 

• Існуючі комунікації: усі види енергозабезпечення. 

• Вартість проекту: $ 2 млн. 

• Термін окупності: 5 років. 

• Ресурси компанії для реалізації проекту: земельна ділянка, 

існуючі споруди-будівлі, автотранспорт, вантажні літаки. 

АВІАЦІЙНИЙ ВАНТАЖНИЙ ТЕРМІНАЛ ТА СКЛАД 

м. Дніпро 

Про проект 

Характеристика ділянки 

Площа 20,9 га 

Цільове призначення 
Обслуговування 

повітряного транспорту 

Кадастровий номер 1221486200:01:002:0109 

   Відстань від 

найближчих 

транспортних артерій 

1 км 

Інженерна інфраструктура 

Транспортні комунікації  

Злітна смуга, 

автомобільні дороги та 

залізничної колії 

Водопостачання, 

газопостачання,  

електропостачання 

У наявності 
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20,9 га 

Ініціатор 

проекту 
АТК “Южмашавіа” ДП “ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова”  

м. Дніпро 

Дніпровський 

район 



м. Дніпро 

 Царичанський  

район 

Новомосковський 

район 

ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВІ ЗЕМЛІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

Характеристика ділянок *  

Загальна 

площа 
Понад 3,5 тис. га 

Загальна 

кількість 

ділянок 

Більше 160 

Цільове 

призначення 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

Механізм 

надання прав 

користування 

Аукціон на право оренди 

Розпорядник Держгеокадастр 

Земельні ділянки 

Кількість 
ділянок 

18 

Загальна площа 443 га 

Земельні ділянки 

Кількість 
ділянок 

24 

Загальна площа 486 га 

Земельні ділянки 

Кількість 
ділянок 

22 

Загальна площа 261 га 

Земельні ділянки 

Кількість 
ділянок 

2 

Загальна площа 28 га 

Синельниківський 

район 

Комплекс зі зберігання 

плодоовочевої продукції 

с. Хутірське 

Площа 2,4 га 

Петриківський 

район 

ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ З ВИРОБНИЦТВА ТА 

ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 
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* На карті наведені райони з найбільшою 

кількістю земельних ділянок (яких більше 

160 по області).  

Криворізький 

район 



Про проект 
• Опис проекту: будівництво комплексу передбачається на виробничій 

території фермерського господарства “Відродження”, яке розміщено по 

сусідству з уже діючим садом. 

• Загальна місткість комплексу становитиме 5 тис. тонн. 

• Вартість проекту: € 7,3 млн.  

• Термін реалізації проекту: 11 місяців. 

• Вихід проекту на повну потужність виробництва: 2 роки. 

• Ринки збуту: оптові ринки, торговельні мережі України. 

• Ресурси компанії для реалізації проекту: €  2 млн. 

 

• Будівництво комплексу надасть можливість відповідати обов'язковим 

вимогам для входження у торговельні мережі, а саме:  

• щорічне постачання товару;  

• великі обсяги; 

• однорідність партії. 
 

• Продуктивність сортувальної лінії – 40 тонн продукції у зміну. 

Передбачається щоденне відвантаження в торгові мережі протягом 8 

місяців. 

• Можливість розширення масштабів проекту. У перспективі передбачається 

збільшення площ під садами й ягідниками до 135 га та овочами до 40 га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДО-ОВОЧЕВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ СОРТУВАННЯ  

Петриківський район 

 

Переваги 

проекту 

• Фермерське господарство ”Відродження”. 

• Продукція, що випускається: 

• фрукти (яблука) – 2000 тонн; 

• овочі – 2000 тон; 

• зернові культури – 1500 тонн; 

• технічні культури – 300 тонн; 

• ягоди (полуниця) – 60 тонн; 

 
• Кредит, венчурний капітал. 

• Інші види спільної діяльності – створення спільного 

підприємства. 
 

• Компанія гарантує довготривалу співпрацю на 

вигідних умовах. 

• Підтримка місцевих органів влади. 

• Довгострокові контракти зі споживачами. 

Характеристика ділянки 

Площа 2,4 га 

Цільове 

призначення 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

Відстань від 

найближчих 

транспортних 

артерій 

Траса Дніпро – Полтава 

– Київ – 4 км, залізнична 

станція –  25 км 

Орендар 

Фермерське 

господарство 

“Відродження” 

Правоустановчий 

документ 

Договір оренди землі на 

49 років  

(до 2056 року) 

Розпорядник 
Петриківська районна 

державна адміністрація 

Ініціатор 

проекту 

Можливості 

співпраці 

• Кредит, венчурний капітал; 

• Інші види спільної діяльності – створення спільного підприємства. 
 

Переваги 

співпраці 

• Компанія гарантує довготривалу співпрацю на вигідних умовах; 

• Підтримка місцевих органів влади; 

• Довгострокові контракти зі споживачами. 
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ТОВ “Торговий Дім “Елвас”. 

• Опис проекту: створення виробництва з нанесення 

полімерів на сталь оцинковану та алюміній. 

• Запланована потужність лінії: 60 тис. тонн сталі на рік. 

• Ключові переваги: обладнання дозволить виробляти 

невеликими партіями широкий асортимент продукції як у 

колірній гамі, так і з текстурованими та механічними 

властивостями. 

• Продукція: глянцеве полімерне покриття, декоративне 

полімерне покриття, матове покриття. 

• Клієнтська база: 350 компаній. 

• Вартість: $17 млн. 

• Термін окупності: 5 – 6,5 років. 

• Власні ресурси для реалізації проекту: виробничі 

майданчики з необхідними комунікаціями –  $ 4 млн, 

оборотний капітал ‒ $ 2 млн.  

• Ресурси інвестора: $ 11 млн, а саме: $ 6 млн ‒ закупівля 

обладнання, $ 1 млн ‒ модернізація відповідно до 

технологічних вимог існуючих основних фондів, $ 4 млн ‒ 

обігові кошти на закупівлю сировини й матеріалів для 

виробництва. 

Форма інвестицій: 

• кредитна лінія до 7% річних у валюті; 

• пайова участь (відповідно до суми інвестицій). 

ВИРОБНИЦТВО З НАНЕСЕННЯ ПОЛІМЕРІВ НА 

ОЦИНКОВАНУ СТАЛЬ ТА АЛЮМІНІЙ  
(м. Дніпро) 

Про проект 

Можливості 

співпраці 

Ініціатор 

проекту 

Характеристика ділянки 

Площа 2 га 

Цільове призначення Землі промисловості  

Кадастровий номер 1210100000:09:459:0058 

   Відстань від 

найближчих 

транспортних 

артерій 

300 метрів до асфальтованої 

дороги, залізнична лінія до 

складського приміщення 

Інженерна інфраструктура 

Водопостачання, 

водовідведення 
Централізоване комунальне 

Газопостачання  
ПАТ “Дніпрогаз”, газопровід 

середнього тиску 

Електропостачання 

Трансформаторна підстанція 

630/6/04 кВт, дозволена 

потужність ‒  495 кВт 

2, 1 га 
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ПРОЕКТИ 
БІЗНЕСУ 



Про проект 

Ініціатор 

проекту 

ЕЛЕКТРОРАКЕТНА  МІКРОРУХОВА УСТАНОВКА 

ДЛЯ НАНОСУПУТНИКІВ ТИПУ CUBESAT 

• Опис проекту: створення виробництва на базі моделі супутникової мікрорухової 

установки (Мікро-ДУ), яка успішно пройшла випробування, має концептуальну модель 

та планується до комерційного виробництва. 

• Вартість і термін реалізації проекту: 

• орієнтовна вартість: $ 1,2 млн; 

• запланований термін реалізації: 2 роки. 

• Ресурси ініціатора для реалізації проекту:  

• вакуумне обладнання для випробування й випуску Мікро-ДУ. 

• Основні етапи проекту: 

• створення виробництва Мікро ДУ – протягом  2 років; 

• продаж Мікро-ДУ з 3-го року. 

ТОВ “Лабораторія перспективних ракетних двигунів” 

Комерційна модель установки 

Продукт 

проекту 

Мікрорухова установка (яка не має аналогів) для супутників типу CubeSat, що працює 

на інертних газах і галогенах,  які не потребують зберігання під тиском, із застосуванням 

радіочастотного способу для отримання реактивної тяги високої швидкості. 

Застосування цієї установки здатне істотно підвищити ефективність і значимість 

супутника CubeSat, а також вирішити питання відведення цього супутника з орбіти, 

зменшивши таким чином проблему, пов'язану із засміченістю навколоземних орбіт. 
Унікальність 

Ніша 
Сьогодні користувачі мікро- і наносупутників заінтересовані у збільшенні терміну “життя” 

на орбіті і збільшенні віддачі від супутника. Кожен 3-й CubeSat до 2020 року буде 

оснащуватися Мікро-ДУ, що відповідає ринковій потребі в обсязі близько $ 1,1 млрд. 

CubeSat - 1U  

(розмір 10х10х10 см) 

CubeSat - 6U  

(розмір 10х10х60 см) 
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• Опис проекту: створення нового виробництва з випуску листового 

полімерного пластику з поліетилену, поліпропілену та інших полімерів. 
 

• Вартість та термін реалізації проекту:    

• орієнтовна вартість:  $ 4,3 млн; 

• запланований термін реалізації: 8 років. 
 

• Ресурси ініціатора для реалізації проекту:  

• устаткування, офісна техніка на суму $ 30 тис;  

• досвід реалізації відповідних проектів та проектні рішення. 

ВИРОБНИЦТВО З ВИПУСКУ ЛИСТІВ  

З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ 

м. Павлоград 

Про проект 

Продукт 

Ніша 

Листовий полімерний пластик з поліетилену, поліпропілену та інших 

полімерів за допомогою автоматизованої лінії типу EXT */120/*. 

На сьогодні ця продукція  імпортується до України. При запуску власного 

виробництва з повним циклом, відпускна ціна за аркуш становитиме  

3,5 євро/кг, а у закінченому циклі до 20 євро/кг. План постачання сировини 

для виробництва листового поліпропілену і поліетилену передбачає 

співпрацю як з вітчизняними виробниками, так і з зарубіжними. 

ТОВ НВП “Укзхімзахист” 

Вид діяльності: інжиніринг, проектування, виробництво резервуарів із 

полімерних матеріалів, АСУ ТП, антикорозійні покриття. 

 

Ініціатор 

проекту 
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Про проект 

• Опис проекту: створення підприємства з проектування й виготовлення резервуарів із 

полімерних матеріалів (поліпропілен, поліетилен, фторопласт та ін.), а також технологічного 

устаткування на основі цих виробів.  

• Вартість та термін реалізації проекту: 

• орієнтовна вартість:  $ 890 тис;  

• запланований термін реалізації:  3 – 5 років. 

• Ресурси ініціатора для реалізації проекту:  

• устаткування, офісна техніка на суму $ 30 тис; 

• досвід реалізації відповідних проектів та проектні рішення. 

ПІДПРИЄМСТВО З  ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ 

РЕЗЕРВУАРІВ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ  

м. Павлоград 

 

Продукт 

Ніша 

Виготовлення ємкісного устаткування і технологічних систем, які працюють у тяжких умовах 

(контакти з кислотами, лугами, розчинами солей, що піддаються механічним діям), створення 

устаткування, яке відповідає умовам експлуатації устаткування підвищеної небезпеки.  

Реконструкція сховищ кислот на більшості підприємств України (харчова промисловість, 

металургія, машинобудування, птахофабрики, фермерські тваринницькі господарства). 

Основні роботи – виготовлення резервуарів і трубопроводів з полімерних матеріалів, 

виготовлення сховищ “під ключ” (будівельна частина, АСУ ТП). 

Організація виробництва невеликих сховищ мінеральних добрив і пестицидів для фермерських 

господарств. 

Збірник стоків  

ділянки хімічного  

травлення металу 

Повітроводи 

системи гальваніки 

Резервуар для 

зберігання патоки 

Ініціатор 

проекту 

ТОВ НВП “Укзхімзахист” 

• Вид діяльності: інжиніринг, проектування, виробництво резервуарів із полімерних матеріалів, 

АСУ ТП, антикорозійні покриття. 

• Реалізовані проекти: підприємство реалізувало 8 відповідних проектів: (ТОВ “Південь 

Нафтогаз”, ДП “Укрбургаз”, “Рошен”, Лозовський ковальсько-механічний завод, “Кислородмаш”, 

“Maїsadour Semences”). 
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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); 

Функції 

DIA ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 

Надає послуги персонального інвестиційного менеджера. Cкладає “дорожню карту” 

інвестора. 
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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 

    Дніпропетровська обласна рада 

Адреса: 49004, Україна, м. Дніпро, 

проспект, О. Поля, 2 

Тел.:  +38 056 742 85 24 

E-mail: oblrada@oblinfo.dp.ua 

Web: www.oblrada.dp.gov.ua 

Дніпропетровська обласна 

 державна адміністрація 

Адреса: 49004, Україна, м. Дніпро, 

проспект О. Поля, 1 

Тел.:  +38 056 742 89 80 

E-mail: info@adm.dp.gov.ua 

Web: www.adm.dp.gov.ua 


