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ЗВІТ КЕРІВНИКА КП «АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ДНІПРА» ДМР ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ У 2019 РОЦІ 

ПІДРОЗДІЛ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ 

№ 

п/п 
Найменування проекту Проведена робота Результат 

1 Управління відходами у м. Дніпрі 

1.1. Проект будівництва сміттєпереробного комплексу в 

місті Дніпрі, пропозиції до законодавства 

Підготовлений пакет 

пропозиції та презентаційні 

матеріали щодо внесення змін 

до законодавства України з 

питань управління відходами 

з метою покращення 

інвестиційної привабливості у 

сфері комплексної переробки 

сміття  

Проведені презентації у комітетах 

Верховній Ради та профільних асоціацій, 

пакет пропозицій прийнято до 

опрацювання профільним комітетом ВР 

1.2. Проект будівництва сміттєпереробного комплексу  по 

технології МБО (Еггерсманн) 

Проведені перемовини з 

потенційними 

постачальниками обладнання, 

відвідано об’єкт переробки в 

Польщі, розроблено ТЕО та 

презентаційні матеріали для 

інвестора 

Проведені презентації та представлення 

проекту потенційним інвесторам. 

Розроблений проект є базовим для 

представлення, розроблена фінансова 

модель проекту 

1.3. Проект будівництва сміттєпереробного комплексу по 

технології МБО (Технобалт) 

Проведені перемовини з 

потенційними 

постачальниками обладнання, 

відвідано виробництво та 

об’єкти переробки в Латвії та 

Естонії, розроблено ТЕО та 

презентаційні матеріали для 

інвестора 

Проведені презентації та представлення 

проекту потенційним інвесторам 

(альтернатива базовому проекту), 

розроблена фінансова модель проекту 
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1.4. Проект будівництва сміттєпереробного комплексу 

термічна технологія (Сатер-Екоенерего) 

Проведені перемовини з 

потенційними 

постачальниками обладнання, 

розроблено ТЕО та 

презентаційні матеріали для 

інвестора 

Проект є альтернативою до базового, 

реалізація якого потребує змін до 

українського законодавства, розроблена 

фінансова модель проекту 

1.5. Проект будівництва сміттєпереробного комплексу по 

технології МБО (ТОВ «Інжинірингова компанія 

«Перспектива») 

Проведені перемовини щодо 

входження інвестора в проект 

на рівні керівників, ведеться 

робота над  ТЕО 

Очікуємо комерційної пропозиції 

1.6. Проект будівництва сміттєпереробного комплексу в 

місті Дніпрі, пропозиція компанії USGIS (США) 

Проведені перемовини щодо 

технології та умов 

фінансування проекту з боку 

інвестора  

Очікуємо комерційну пропозицію. 

Інвестор у ході переговорів заявив про 

можливість повного фінансування 

проекту з боку афілійованого цільового 

екологічного інвестиційного фонду США 

1.7. Презентація інвестиційного проекту будівництва 

сміттєпереробного комплексу по технології МБО в 

Держенергоефективності 

Проведена організація 

зустрічі з керівництвом 

Держенергоефективності та 

презентація проекту 

Розпочата співпраця у пошуку інвестора 

для проекту, домовлено про співпрацю у 

формуванні ініціатив у законодавчій 

сфері 
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1.8. Організація круглого столу «Перетворимо сміття на 

гроші: чисте довкілля та інвестиційні можливості у 

сфері поводження з відходами» ум. Києві в агенції 

«Укрінформ» 

Організовано та проведено 

круглий стіл за участі 

фахівців у галузі поводження 

з відходами, державних та 

громадських представників та 

представників цементної 

галузі, журналістів і 

науковців. Презентовано 

проект будівництва 

сміттєпереробного комплексу 

по технології МБО у. м. 

Дніпрі 

Проведена вдала піар -акція, яка 

викликала фахову дискусію щодо 

реалізації представленого проекту.  

1.9. Перемовини з виробниками цементу в Україні щодо 

можливості купівлі альтернативного палива, яке 

виробляєтиметься на сміттєпереробному комплексі у м. 

Дніпрі 

Проведені зустрічі та 

перемовини з представниками 

Асоціації Укрцемент, групи 

CRH, групи HeidelbergCemen, 

ПрАТ "Дікергофф Цемент 

Україна", ПрАТ "Івано-

Франківськцемент" 

Визначено умови (якість, обсяги, вартість 

та інше), при який закупівля 

альтернативного палива стане можливою 

виробниками цементу в Україні. Ці 

результати є важливими для реалізації 

проекту у м. Дніпрі 

1.10. Проект будівництва сміттєпереробного комплексу в 

місті Дніпрі, переговори с МФК та ЕБРР 

Проведені перемовини щодо 

технології та умов 

фінансування проекту з боку 

МФК та ЕБРР 

Досягнуто домовленості щодо спільного 

опрацювання проекту з точки зору вибору 

технології, плану реалізації проекту та 

умов його фінансування 

2 Створення індустріального парку у місті Дніпрі 

2.1. Залучення групи Accor Hotels у якості оператора 

готельних комплексів у місті Дніпрі 

Проведені переговори з 

представниками компанії  

Досягнуто домовленості щодо спільного 

опрацювання проектів створення:  

1. готелів у зоні пішохідної доступності 

до Слобожанського проспекту на 

території індустріального парку;  

2. готелів в центральній частині міста 

Дніпра;  



4 

 

3. апартаментів на території 

індустріального парку та у центральних 

районах міста Дніпра (з їх брендуванням 

напр. «Ibis Apartments», «Novotel 

Apartments») 

  

2.2. Проект підготовки маркетингового дослідження від NAI 

Ukraine (входить до топ-5 світових консалтингових 

компаній у сфері девелопменту та управління 

нерухомістю) для території індустріального парку 

«INNOVATION FORPOST», у т.ч. «червоної лінії» 

Слобожанського проспекту 

Проведені переговори з 

представниками компанії 

Досягнуто домовленості щодо наступних 

напрямків роботи:  

1. Обґрунтування зацікавленості у 

розміщенні інвестиційних об’єктів на 

території промислового вузла з боку 

потенційних учасників; 

2. Дослідження території та розробка 

варіантів її інфраструктурного 

забезпечення, зокрема на підставі 

отриманої інформації від потенційних 

учасників; 

3. Розробка маркетингової стратегії 

розвитку території. 

Таке дослідження є умовою залучення 

міжнародних інвесторів/операторів до 

участі у створенні екосистеми 

індустріального парку 

2.3. Залучення City Capital Group у якості 

інвестора/співінвестора та оператора коворкінг-

центру/арт-заводу у м.Дніпрі: 

Проведені переговори з 

представниками компанії 

Досягнуто домовленості щодо спільного 

опрацювання наступних проектів: 

1. перетворення ливарні Гантке у арт-

платформу на Слобожанському проспекті 

або шляхом будівництва нового об’єкту 

на території індустріального парку; 
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2.реконструкція депо на території 

індустріального парку та перетворення 

його у коворкінг центр;  

3. створення коворкінгу у центральних 

районах Дніпра (реконструкція або 

будівництва нового об’єкту) площею 

мінімум 2500-3000 кв.м. 

2.4.  Співпраця з групою Ашан Проведені переговори з 

представниками компанії 

Auchan висловила готовність стати 

якірним орендарем майбутнього ТЦ на 

«червоній лінії» Слобожанського 

проспекту поряд з індустріальним 

парком. 

Досягнуто домовленості щодо: 1. 

спільного опрацювання 

можливості здіснення  маркетингового 

дослідження (для земельної ділянки на 

«червоній лінії» Слобожанського 

проспекту поряд з індустріальним 

парком). За результатами дослідження 

група Auchan може укласти soft/hard 

commitment/LOI з 

інвестором/співвласником об’єкту; 

2. пошуку локального інвестора, який 

проінвестує 50% (або більше) загальної 

вартості будівництва. За наявності такого 

локального інвестора група Auchan може 

співінвестувати 25% загальної вартості 

будівництва та залучити ще 25% від 

ЄБРР.  
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2.5. Співпраця щодо залучення оператора-інвестора до 

індустріального парку з NOI Group (Туреччина), 

TURKSID та ЕkoAvrasya 

Проведені переговори з  NOI 

Group (Туреччина) – провідна 

торговельно-логістична 

компанія, TURKSID – 

Українсько-турецько-

румуньска асоціація та 

ЕkoAvrasya (Туреччина) – 

Асоціація евразійських 

економічних відносин,  

здійснений демонстраційний 

візит на територію 

індустріального парку у місті 

Дніпрі 

Узгоджується угода про співпрацю між 

містом Дніпром (Агентством розвитку 

Дніпра) та NOI Group щодо розвитку 

індустріального парку, залучення 

резидентів та створенню виробництв з 

високою доданою вартістю. NOI Group 

висловила готовність у участі у конкурсі 

на керуючу компанію індустріального 

парку у місті Дніпрі   

2.6. Співпраця з АМКУ щодо можливості використання 

механізму державної допомоги з метою залучення 

інвестицій у проект створення індустріального парку  

Проведені робочі наради 

щодо можливості 

використання норм Закону 

України «Про державну 

допомогу суб’єктам 

господарювання» з метою 

надання різних форма 

державної допомоги (на 

національному та місцевому 

рівні) інвесторам/операторам 

індустріальних парків.  

Досягнуто домовленості щодо подальшої 

співпраці у розробці проекту місцевої 

програми розвитку території 

індустріального парку з метою створення 

правових можливостей стимулювання 

інвестицій у індустріальний парк на 

місцевому рівні   

2.7. Організація Асоціації індустріальних парків України Розробка Політики діяльності 

індустріальних парків та 

Законодавства розвитку.  

Асоціація індустріальних парків України 

є провідною недержавною організації в 

сфері просування інтересів та 

реформування нормативного 

забезпечення діяльності індустріальних 

парків в Україні 

2.8. Участь у світовому форумі індустріальних парків та 

спеціальних зон під егідою ЮНІДО 

На полях форуму проведені 

зустрічі з представниками 

міжнародних інвесторів та 

Досягнуто домовленості із власником 

індустріального парку Polaris Parks 

(Єгипет) щодо співпраці у сфері 
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операторів індустріальних 

парків та спеціальних зон  

операторської діяльності та інвестицій. 

Заплановано взаємні візити сторін. 

Підготовлено фінансову модель співпраці 

 

3 Створення агропарку у місті Дніпрі 

3.1. Проект створення агропарку у місті Дніпрі, переговори з 

компанією Агропорт  

Проведені переговори з 

представниками компанії 

Досягнуто домовленості щодо розробки 

спільного плану дій по реалізації проекту 

та залученню інвестиції цільового фонду 

Ізраїлю  

3.2. Проект створення агропарку у місті Дніпрі, переговори з 

представниками асоціації сільськогосподарських 

виробників Нідерландів 

Проведені переговори з 

представниками асоціації 

Досягнуто домовленості щодо розробки 

спільного плану дій по реалізації проекту 

та доопрацювання концепції проекту для 

врахування інтерерсів голандських 

виробників та інвесторів, уточнюється 

фінансова модель проекту 

4 Залучення інвесторів до міста Дніпра  

4.1. Проведено переговори з делегацією землі Північний 

Рейн - Вестфалія (Німеччнина) 

Проведена зустріч з 

представниками делегації, 

здійснений демонстраційний 

візит на територію 

індустріального парку у місті 

Дніпрі  

Досягнуто домовленості щодо подальшої 

співпраці, зокрема аналізу можливості 

розміщення виробничих потужностей 

компаній регіону  Північний Рейн - 

Вестфалія  на території індустріального 

парку та їх кооперації з локальними 

виробниками 

4.2. Проведено перегвори з провідним виробником 

компонентів для автомобілебудівної промистловості 

WOCO Group (Німеччина) 

Проведена зустріч з 

представниками делегації, 

здійснений демонстраційний 

візит на територію 

індустріального парку у місті 

Дніпрі 

Досягнуто домовленості щодо подальшої 

співпраці, зокрема аналізу можливості 

розміщення виробничих потужностей 

компанії на території індустріального 

парку  
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4.3. Прийнято участь у найбільшому у світі форумі у сфері 

комерційної нерухомості та інвестицій у проекти 

нерухомості MIPIM 2019  

Проведені зустрічі з 

представниками інвесторів та 

операторів логістичних 

комплексів, бізнес-парків та 

індустріальних парків 

Досягнуті домовленості щодо 

продовження співпраці з 20 

міжнародними компаніями,  інвесторами 

та операторами логістичних комплексів, 

бізнес-парків та індустріальних парків з 

метою розвитку індустріального парку, 

створення логістичних центрів та 

рекреаційних комплексів у місті Дніпрі  

4.4. Участь Агентства розвитку Дніпра у Всесвітній 

асоціації спеціалістів та інвесторів у нерухомість 

(FIABCI) 

Підписано угоду-меморандум 

про співпрацю з FIABCI 

Агентство розвитку Дніпра стало членом  

Всесвітньої асоціації спеціалістів та 

інвесторів у нерухомість (FIABCI) 

4.5. Залучення боргового фінансування розвитку міста 

Дніпра  

Проведені переговори з 

представниками компанії 

Lazard (США, 

Великобританія, Франція) 

щодо можливості здійснення 

містом міжнародних боргових 

запозичень 

Lazard була надана інформація щодо 

фінансового плану та проектів розвитку 

міста Дніпра. Очікується комерційна 

пропозиція. 

4.6. Залучення боргового фінансування розвитку міста 

Дніпра 

Проведені переговори з 

представниками компанії 

DaVinci Capital 

(Великобританія) щодо 

можливості здійснення містом  

міжнародних боргових 

запозичень 

Lazard була надана інформація щодо 

фінансового плану та проектів розвитку 

міста Дніпра. Очікується комерційна 

пропозиція. 
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4.8. Залучення боргового фінансування розвитку міста 

Дніпра 

Проведені переговори з 

представниками компанії 

Broad Street Capital (США) 

щодо можливості здійснення 

містом  міжнародних 

боргових запозичень, а також 

щодо співпраці з OPIC (US 

DFC) щодо експортного 

фінансування проекту 

створення сміттєпереробного 

об’єкту 

Lazard була надана інформація щодо 

фінансового плану та проектів розвитку 

міста Дніпра. Очікується комерційна 

пропозиція. 

4.9.  Проект створення заводу з виробництва сухих овочів  Проведені переговори з 

представниками компанії 

АртБудСервіс (торгова марка 

Viteo)  

Досягнуто домовленості щодо пошуку 

земельної ділянки у межах міста Дніпра 

для розміщення виробництва 

4.10. Проект створення нового поштово-логістичного 

терміналу компанії «Нова Пошта» у місті Дніпрі 

Проведені переговори з 

представниками генерального 

підрядника компанії «Нова 

Пошта» 

Досягнуто домовленості щодо пошуку 

земельної ділянки у межах міста Дніпра 

для розміщення поштово-логістичного 

комплексу 

4.11. Проект створення заводу з виробництва флоат-скла  Проведені переговори з 

представниками компанії 

Jeffer Engineering (Китай) 

щодо створення заводу з 

виробництва флоат-скла 

потужністю 600 тон скла на 

день 

Представникам компанії були надані 

варіанти ділянок, на яких може бути 

розміщено вказаний завод.  Досягнуто 

домовленості щодо продовження 

співпраці, розробки плану дій та 

підготовки меморандуму про співпрацю  
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4.12. Проект створення заводу з виробництва синтетичного 

палива піролізним методом  

Проведені переговори з 

представниками приватного 

фонду США щодо створення 

заводу з виробництва 

синтетичного палива 

піролізним методом 

Представникам компанії були надані 

варіанти ділянок, на яких може бути 

розміщено вказаний завод.  Досягнуто 

домовленості щодо продовження 

співпраці, розробки плану дій та 

підготовки меморандуму про співпрацю, 

опрацьовується фінансова модель проекту 

4.13. Зустріч з послом Бельгії в Україні Проведено робочу зустріч,  

презентовані інвестиційні 

проекти Дніпра 

Досягнуто домовленості щодо 

продовження співпраці із зацікавленими 

представниками бізнесу Бельгії  

4.14. Зустріч з послом Південної Кореї в Україні  Проведено робочу зустріч,  

презентовані інвестиційні 

проекти Дніпра 

Досягнуто домовленості щодо 

продовження співпраці із зацікавленими 

представниками бізнесу Південної Кореї 

4.15. Підготовка промоційних матеріалів щодо інвестиційних 

проектів у місті Дніпрі  

Підготовлені графічні 

матеріали, буклети, флаєри, 

відеороліки, презентації про 

інвестиційну привабливість та 

проекти у місті Дніпрі 

Промоматеріали використані під час 

участі у конфереціях, форумах 

(Інвестфорум у Маріуполі, MIPIM 2019, 

прес-конфереції, галузеві форуми), 

зустрічах з виробниками та інвесторами. 

 

5. Діяльність у сфері інновацій та отримання грантів 

5.1. Організація та проведення Українського 

індустріального тижня (під егідою ЕС та Мінекономіки) 

у Дніпрі   

В офісі Агентства розвитку 

Дніпра було спільно з 

координаторами з 

Мінекономіки було  

організовано та проведено 

Український індустріальний 

тиждень 

Проведена розширена наради з 

представниками бізнесу, підготовлений 

пакет пропозицій до законодавства та 

інших нормативних документів Україні 

щодо стимулювання та діяльності 

промислових компаній України, зокрема 

у Дніпрі та Дніпропетровській області    

5.2. Організація Асоціації індустріальних парків України Розробка Політики діяльності 

індустріальних парків та 

Законодавства розвитку.  

Асоціація індустріальних парків України 

є провідною недержавною організації в 

сфері просування інтересів та 

реформування нормативного 

забезпечення діяльності індустріальних 

парків в Україні 
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5.3. Створення Українського аерокосмічного кластеру Створено та організовано 

діяльність Асоціації 

«Український аерокосмічний 

кластер»  як інституції 

підтримки середнього та 

малого бізнесу в сфері 

аерокосмосу 

Цей кластер вступив і став членом  

європейського аерокосмічного 

партнерства 

5.4. Участь у гранті Мінрегіону в рамках секторальної 

допомоги за рахунок коштів ЄС з метою отримання 

грантових коштів на проект «Створення бізнес- 

інкубатора на території індустріального парку у місті 

Дніпрі» 

Рішення щодо отримання 

грантових коштів ухвалено 

Кабінетом міністрів України. 

Ведеться робота по 

отриманню вказаних коштів 

від розпорядників вищого 

рівня 

12 000 000 гривень 

Місце розміщення - індустріальний парк 

«INNOVATION FORPOST» 

  

  

5.5. Участь у гранті Мінрегіону в рамках секторальної 

допомоги за рахунок коштів ЄС з метою отримання 

грантових коштів на проект «Проектування та початок 

будівництва виставкового центру на території 

індустріального парку у місті Дніпрі» 

Рішення щодо отримання 

грантових коштів ухвалено 

Кабінетом міністрів України. 

Ведеться робота по 

отриманню вказаних коштів 

від розпорядників вищого 

рівня 

10 000 000 грн. 

Місце розміщення - індустріальний парк 

«INNOVATION FORPOST» 

  

  

  

5.6. Допомога командам новаторів в участі отримання 

гранту від фонду державного стимулювання створення і 

використання винаходів 

Допомога в оформленні 

заявки на грант, розробка 

презентаційних матеріалів та 

запис відео звернення. 

Проходження команди у другий тур з 

отриманням допомоги до пів мільйона 

гривень на створення науково-технічної 

продукції WSM (гідроізоляційний 

селективний матеріал). 

5.7. Участь у гранті від українського культурного фонду на 

створення мобільного музею 

 Підготовлена та подана 

грантова заявка 

Грант виграно 
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5.8. Системна робота з командами новаторів та стартапів та 

пошук інвесторів для їхніх проектів 

Допомога в розробці бізнес 

моделей проекту, опису та 

створення презентаційних 

матеріалів. Комунікаційна 

допомога у створенні 

прототипів. 

Готові інвестиційні пропозиції 

6.  Інші проекти та ініціативи 

6.1 Проект модернізації системи теплового забезпечення, 

гарячим водопостачанням та паром об’єктів охорони 

здоров’я у м. Дніпрі за адресою проспект Б. 

Хмельницького,19 (КЗ «Дніпропетровська міська 

клінічна лікарня №16», КЗ "Дніпровський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2", КЗ 

"Дніпровська обласна станція переливання крові" ДОР 

Проведення первинного 

енергоаудиту, розробка 

дорожньої карти з 

енергосервісу 

Отримана пропозиція від потенційного 

інвестора 

6.2. Проект будівництва сонячних електростанцій (СЕС) на 

дахах будівель комунальної власності (школи, дитсадки) 

м. Дніпра  

Розроблено ТЕО та дорожня 

карта впровадження проекту. 

Наявність потенційного 

інвестора 

Проходження погодження з 

Департаментом гуманітарної політики 

ДМР 

6.3. Подача проектів на конкурс інвестиційних проектів 

Державної інноваційної фінансово-кредитної установи 

Два проекти: 

сміттєпереробний комплекс 

та агроіндустріальний парк 

На розгляді в Установі 



13 

 

6.4 Підготовка презентаційних матеріалів інвестиційних 

проектів для залучення коштів від американських 

бізнесменів  

Створення презентацій: 

системи комплексного 

моніторингу атмосферного 

повітря у місті Дніпрі"; 

комплексної 

термомодернізації об’єктів 

комунальної власності; 

будівництва 

сміттєпереробного комплексу; 

будівництва 

агроіндустріального парку 

Презентація проектів директором DDA  

бізнес-колам США в Америці 

6.5 Прийнято участь у різних форумах, конференціях, 

круглих столах на тему енергозбереження, 

відновлюваної енергії, поводження з відходами: 

Експоконгрес «Бізнес для розумних міст» та виставку  

«Розумні міста», 5-й Форум енергоефективного 

партнерства "Територіальні громади, держава, бізнес: 

Прозорі інвестиційні моделі", 15-та міжнародна 

конференція «Енергія з Біомаси» 

Отримання досвіду у галузі 

енергоефективності, 

енергозбереження та екології 

Отримання досвіду у сфері 

енергоефективності та екології, 

презентація проектів 
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ВІДДІЛ ТУРИЗМУ 

 

№ п/п Найменування проекту Проведена робота Результат 

1 Стратегічна ціль 1. Розвиток туристичного продукту м. Дніпро  

1.1. Заходи присвячені роботі зі 

стейкхолдерами туризму Дніпра 

21 січня 2019 р. Агентство розвитку 

Дніпра ініціювало проведення зустрічі 

між готельним бізнесом та профільним 

Управлінням фінансів з приводу 

розглядання відсоткової ставки 

туристичного збору, результатами якої 

стали зручні для всіх (в межах закону) 

ставки однакові як для іноземних, так і 

українських громадян. 

Прийнятий дуже якісний документ, який 

влаштовує як бізнес, так і органами місцевого 

самоврядування щодо нарахування туристичного 

збору у м. Дніпрі, який було прийнятий 

депутатами на сесії ДМР. 

1.2.   28 лютого 2019 р. Дніпровською 

Туристичною Асоціацією, при 

підтримці  КП “Агентство Розвитку 

Дніпра” Дніпровської міської ради був 

проведений захід-«B2B-

Networking.Tourism».  

Захід був присвячений спілкуванню та 

налагодженню бізнес зв’язків у сфері туризму. 

1.3. Dnipro Space Weekend 12 - 14 квітня 2019 р. було проведено 

захід Dnipro Space Weekend 

Підвищено увагу до Дніпра, як до космічної 

столиці України серед містян та на 

всеукраїнському рівні завдяки пост-піару в 

соціальних мережах та на виставкових заходах, 

конференціях тощо. 
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Протягом трьох днів у Дніпрі пройшло 

більше 20-и подій, присвячені славі 

Дніпра як космічної столиці України. 

Були задіяні жителі Дніпра від 

першокласників до студентів. 

Відбувались екскурсії, літературний захід 

присвячений фестивалю Dnipro Book 

Space з куштуванням “космічного” 

морозива. Також ряд закладів міста 

зробили спеціальне “космічне” меню та 

вечірки. Паралельно проходив щорічний 

науковий захід від НЦАОМ ім. Макарова, 

а також ювілейні заходи до 65-и річчя КБ 

Південне. 

Створено хештег #безДніпранічогонезлітає 

    

1.4. Створення ініціативи Фільмкомісії 

міста 

9 липня 2019 р. Круглий стіл 

присвячений створенню Фільмкомісії 

Дніпра.  

Фільмкомісія була започаткована як проект та 

чекає погодження інтситуційного та бюджетного. 

Окрім ініціаторів, співробітників КП 

АРД, в ньому прийняли участь: радник 

мера по культурі Гельфер Г., директор 

кіно-фестивалю Сахненка – Слобода В., 

місцеві продюсер та режисер – Кукса М. 

та Стахурський О., Сергій Міранков - 

директор Kyiv Film Commission. Ліптуга 

Іван – презитент НТО України. 

1.5. Ініціатива «Дніпро на уікенд» Протягом року велась робота по збору 

бази даних туристичних об’єктів та 

формування туристичних маршрутів 

“Дніпро на уікенд”. Матеріали 

підготовлено для використання на 

туристичному сайті Дніпра та друку 

туристичного буклету  

Зібрана база даних туристичних об’єктів. 

(продукт не вийшов у друк за відсутності 

фінансування програми). 
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2 Стратегічна ціль 2. Розвиток 

туристичного простору м. Дніпро 

Заходи програми потребують 

стовідсоткового фінансування від ДМР, 

оскільки є інфраструктурними 

Програму не фінансовано 

3 Стратегічна ціль 3. Розвиток 

інфраструктури туризму м. Дніпро 

Програму не фінансовано 

4 Стратегічна ціль 4. Промоція м. Дніпро та його туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках 

4.1. Соціальні мережі Створені та постійно ведуться сторінки в 

соціальних мережах про туристичний 

потенціал Дніпра VISIT DNIPRO 

Facebook, Instagram, Youtube (більше 2923 

підписників у загальній кількості). Створено у 

2019 р. нові Facebook сторінки: Dnipro Film 

Commission - 571, Dnipro City Walks - 474 (Перша 

міська школа гідів Дніпра). 

4.2. Виставки участь Місто Дніпро і його туристичний 

потенціал було презентовано на виставках 

міжнародних та національних 

6-10 березня найбільша міжнародна подія світу 

туризму  «ITB Berlin» в Берліні, Німеччина 

27-28 березня 25-а Міжнародна туристична 

виставка UITT «Україна. Подорожі та туризм-

2019», м. Київ 

11-12 квітня конференція «Туризм як інструмент 

міжкультурної взаємодії», м. Одеса 

24-26 травня міжнародний туристичний форум 

«Харків. Партнерство в туризмі», м. Харків 

4.3. Участь у конференціях та заочна 

участь у виставках, заходах 

Переговори, нетворкінг, презентація 

туристичного потенціалу Дніпра, 

навчання, обмін досвідом. 

2.10.19 -  4.10.19  26й Міжнародний туристичний 

салон «Україна» - UITM’2019. 

4.10.19  Туристичний Форум «Kyiv Tourism 

Forum 2019. World cases». 

30.10.19 – 2.11.2019 участь у міжнародній 

туристичній виставці «ТурЕКСПО» 2019, а 

також у Міжнародному економічному форумі 

Invest in Lviv Region, м. Львів 
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26.11.2019 Стратегічний форум 

«Конкурентоспроможний туристичний сектор 

України – шлях вперед». Форум присвячено 

презентації Дорожньої карти розвитку сфери 

туризму в Україні. м. Київ 

27-28.11.2019 Міжнародний туристичний форум 

“Перемагай з Левом!”/Win with the Lion, м. Львів 

5 Стратегічна ціль 5. Розвиток людського потенціалу туризму 

5.1. Створення Першої міської школи 

гідів Дніпра Dnipro City Walks 

У партнерстві з Дніпровською 

туристичною асоціацією та 

Університетом імені А. Нобеля. Перший 

набір розпочався 30.01.19. Курс 

відвідувало 10 слухачів. Двоє успішно 

склали екзамени та отримали посвідчення 

гідів Дніпра та посвідчення про 

підвищення кваліфікації. Другий набір 

курсу відбувся 17.11.19. Курс вивідувало 

12 слухачів. В другому наборі було 

застосовано інноваційний підхід та 

переведено частину навчання в он-лайн. 

10 отримали дипломи про підвищення 

кваліфікації та бейджі гідів Дніпра. 

23 особи навчалось. Після відбору 14 отримали 

бейджі та активно провадять діяльність.   

6 Стратегічна ціль 6. Інституалізація 

управління туризмом у місті 

Було створено ряд презентацій щодо 

створення управління туризму в ДМР та 

презентовано директором КП АРД , 

Панченко В.Г. міському голові 

  

7 Результати від туризму При загальному зниженні туристів по 

Україні, майже в усіх областях та відміни 

врахування ФОП в звітах статистики, що 

є 80 % ринку туризму України, 

статистичні данні не релевантні, тому 

Туристичний збір – найадекватніший 

показник. 

Надходження до місцевого бюджету від 

туристичного збору: 2018 - 1186,3 тис. грн. 

11 міс 2019 - 2076,04 тис. грн. 
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ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

№ Найменування 
Проведена робота Результат 

п/п напряму (проекту) 

1. Науково організаційний 

супровід створення та 

розвитку Бібліотеки 

української діаспори ім. 

Джона Маккейна 

  

  

  

  

  

  

  

  

• Відрядження до Саут Бавнд Брука (Нью Джерсі), Рочестера 

та Нью Йорка (штат Нью Йорк) з метою відбору, обліку та 

пакування літератури для БУД ім. Д. Маккейна (січень 2019, 

2 тижня) 

    Відібрана та упакована література, 

сфотографовано всі титульні сторінки 

упакованих книг та книг, що були 

відібрані у вересні 2018 р. 

• Підготовка тексту статті про БУД для американських 

видань (на замовлення Т. Денисенко, Рочестер) (березень) 
Текст 

• Підготовка матеріалів та виступи під час публічних 

слухань у Палаці дітей та юнацтва з приводу присвоєння 

БУД імені сенатора Джона Маккейна 

2 виступи (О. Репан та В. Прокопов на 

публічних слуханнях, відеосюжет) 

• Відрядження до Рочестера та Нью Йорка (штат Нью Йорк) 

з метою відбору, обліку та пакування літератури для БУД ім. 

Д. Маккейна (10 діб, червень липень) 

Відібрана та упакована література, 

сфотографовані титульні сторінки 

• Зустріч та супровід професора Назарет коледжу (Рочестер, 

штат Нью Йорк) О. Прокопович під час візиту до Дніпра (3 

дні, липень) 

Виконано все 

• Зустріч, проведення екскурсій та супровід американської 

делегації благодійників, які сприяли створенню БУД ім. Д. 

Маккейна у Дніпрі (6 днів, вересень) 

Виконано все 

• Методична розробка екскурсії по БУД ім. Д. Маккейна, 

узгодження з керівництвом міста, проведення екскурсій для 

міського голови Б. Філатова та гостей під час відкриття 

бібліотеки на День міста (вересень) 

Екскурсія, яку регулярно проводить В. 

Кучеренко 

• Робота з новопризначеним головою БУД ім. Д. Маккейна 

В. Кучеренком з приводу методики проведення екскурсії по 

бібліотеці (жовтень)   
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• Виступ перед школярами щодо «Революції гідності» у 

Дніпрі та Києві. 
Виступ 

2. Робота з популяризації 

історії міста 
• Підготовка та виступ на каналі Д1 з приводу Дня пам’яті 

героїв Крут (січень) 
Відеосюжет 

• Оргробота та підготовка методичних матеріалів про м. 

Дніпро для газети «День» (січень) 

Матеріали про місто у спецвипуску 

газети 

• Підготовка та виступ на тему «Загальнонаціональне та 

локальне в українському пантеоні героїв» під час круглого 

столу, присвяченого питанню національної ідеї (Спейс хаб, 

лютий) 

Виступ про Дніпро в українській 

ідентичності, участь у дискусії 

• Оргробота, візит та виступ у м. Покровськ (Донецька обл.), 

присвячений участі бійців дніпрян у звільненні теренів 

Донеччини (в т.ч. Покровська) від російської окупації 

(лютий)  

Виступ, бл. 50 слухачів 

• Оргробота з підготовки виступу к.і.н. Г. Виноградова в 

ДДА з темою «Доба Київської Руси в історії теренів нашого 

міста» та презентації монографії цього науковця (лютий) 

Лекція, бл. 25 слухачів 

• Підготовлено популярний текст з історії Дніпра для 

туристичного буклету (лютий) 
Текст 

• Підготовка методичних матеріалів та виступ на Школі гідів 

за темою «Козацький етап в історії м. Дніпро» (лютий) 
Текст та виступ 

• Підготовка матеріалів про Українську революцію в 

Катеринославі (1917 1921) та виступ на презентації 

молодіжних організацій міста в «Освіторіумі» (березень) 

Виступ 

• Оргробота та проведення акції з популяризації історії 

історичного району Чечелівка (травень) 
Акція 

  Телепередача 

• Виступ на 9 каналі, присвячений декомунізації у місті 

(квітень) 
Матеріали передано 
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• Оргробота і передача матеріалів інтерв’ю сучасних воїнів 

дніпрян до спеціально утвореного фонду 

Дніпропетровського обласного державного архіву в офісі 

ДДА (квітень) 

Лекція 

• Проведення лекції по козацькій добі в історії міста (на базі 

музею «Машина часу») (квітень) 
2 виступи 

• Виступи перед офіцерським складом ОК «Схід» за темами 

«Наш край у Визвольній війні Б. Хмельницького» та 

«Українське козацтво як спільнота «людей війни» (травень, 

червень) 

 Виступ 

• Виступ перед представниками Китайгородської ОТГ про 

використання історії як туристичної переваги (на прикладі 

м. Дніпро) (травень) 

 Дискусія 

• Проведення в Центральній міській бібліотеці дискусії 

«Іван Сірко: герой чи зрадник?» (травень) 
 2 презентації 

• Створення англомовної та україномовної презентації 

роботи Інституту історії Дніпра (червень) 
 Представлення книги 

• Презентація путівника по німецькому Дніпру в рамках 

фестивалю «BookSpace» (червень) 
 Акція 

• Проведення популяризаційної акції з історії історичного 

району Йозефсталь (Самарівка) (липень) 
 Акція 

• Проведення популяризаційної акції з історії історичного 

району Фішерсдорф (Рибальське) (липень) 
 5 презентацій 

• Підготовка 5 презентацій по історії Дніпра для виступів 

перед громадськістю, школярами. 
 Лекція 

• Проведення популяризаційної лекції з історії міста 

козацької доби під час фестивалю ретро автомобілів 

«Машина часу» (вересень) 

 Стаття 

• Підготовка методичних матеріалів для журналіста газети 

«Наше місто» по видатним міським головам (вересень) 
 Акція 
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• Підготовка методичних матеріалів, оргробота та 

проведення популяризаційної акції з історії історичного 

району Кам’янка Лівобережна) (вересень) 
  

• Підготовка проведення в ДДА презентації видань УІНП 

(листопад) 
 Презентація 

3. Німецька проблематика та м. 

Дніпро: 
• Розробка пропозиції та зустрічі у німецькому консульстві з 

приводу можливих спільних проектів (5 зустрічей: січень, 

березень, травень, червень та листопад) 

 Домовленості, які реалізовувались 

протягом року 

• Оргробота з реалізація проекту путівника по німецькому 

Дніпру 

 Книга путівник, видана коштом 

консульства у червні 

• Оргробота по візиту дніпровської делегації школярів до м. 

Торгау (Німеччина) (березень квітень). Участь у семінарі з 

приводу зустрічі на Ельбі («Elbe Day») (квітень) 

 Участь 5 дніпровських школярів в 

«Ельба дей» 

4. Взаємодія з Управлінням 

неінвестиційних проектів 

Люблінської міської ради: 

• Розробка пропозицій стосовно відзначення ювілею 

Люблінської унії (січень) 
 Узгоджені пропозиції 

• Написання сценарного плану і текстів для науково 

популярного фільму про Люблінську унію (квітень липень) 
 Сценарний план та тексти 

• Робоча зустріч із К. Лонткою по уточненню планів 

(травень) 
 Уточнені плани 

• Створення сценарію, режисерського сценарію. Зйомка на 

локаціях. Монтаж, корекція кольору, узгодження та 

створення анімації, монтаж та корекція звуку й музики. 

Фінальний монтаж. Узгодження з партнерами. Створення 

субтитрів. Промоція фільму в інтернеті (травень вересень) 

 Виконано 

• Участь у «VIII Конгресі ініціатив Східної Європи» (м. 

Люблін).  

Виступ на відкритті виставки «Від 

Люблінської унії до Європейського 

союзу». Презентація фільму. 

• Оргробота та проведення круглих столів, присвячених 450 

річчю Люблінської унії. (жовтень) 

Два круглих столи – в Дніпрі та 

Кривому Розі 

5. Музей історії Дніпра • Розробка концепції Музею історії Дніпра (протягом січня 

червня). 

Візуалізована концепція у вигляді 

презентації 
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   Пояснювальна записка 

• Підготовка пояснювальної записки з приводу можливої 

передачі Будинку губернатора для Музею історії Дніпра. 

(лютий) 

 Текстова пропозиція 

• Зустрічі з Аліванцевою О. з приводу включення 

проблематики спадщини О. Блаватської до концепції Музею 

історії Дніпра (березень) 

 Варіанти розташування Музею 

• Оргробота з КП «Бюро» з приводу розташування Музею 

історії Дніпра (березень травень) 

Успішне завершення переговорної 

процедури 

• Відрядження до Києва для переговорів з УКФ по проекту 

«Мобільний музей» (квітень) 
  

• Робочі зустрічі за дорученням мера з Наумовим О. та 

Капустіною Н. (травень червень) 
 Уточнення концепції Музею 

• Робоча нарада у мера (липень)  Завдання від мера 

• Робочі наради з Н. Капустіною, участь у деталізації 

концепції музею (липень грудень) 
 Деталізована концепція 

    

6. Онлайн популяризація 

історії міста 
• Оргробота по регулярному створенню постів для ФБ 

сторінки Інституту історії Дніпра 
 Пости на ФБ сторінці 

• Розробка рубрикації сайту Інституту та підготовча робота 

зі створення сайту 
 Розроблено рубрикацію 

• Оргробота та наукова робота з метою створення 

мультимедійної карти, що відображає еволюцію території 

міста 

Створено слайди карти з динамікою 

зміни міської території 

• Підготовка матеріалу і запис відеолекції «Козацька доба в 

історії міста» (листопад) 
 Відеолекція 

• Підготовка матеріалу та зйомка 4 роликів по історії Старої 

Самарі з виїздом на локацію (жовтень) 

Відеоматеріал (2 ролики вже на Ютуб 

каналі Інституту історії Дніпра) 
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7. Оргробота • Засідання робочої групи Топонімічної комісії міськради (5 

засідань, протягом року) 
 Рішення Робочої групи 

• Засідання Топонімічної комісії міськради (5 засідань, 

протягом року) 
 Рішення Комісії 

• Засідання комісії з реабілітації жертв політичних репресій 

(щомісяця, протягом року) 
 Рішення Комісії 

• Зустріч із заступником голови Верховної Ради О. Сироїд з 

приводу можливого співробітництва (квітень, Київ) 

 Попередні домовленості. 

Нереалізовані через програш О. Сироїд 

на виборах. 

    

8. Науково дослідницька 

робота  
• Архівна робота в ДАДО з історії Кам’янки Лівобережної, 

Старої Самарі та історії церкви на теренах міста в козацький 

період 

 Тексти статей та монографії  

• Науково дослідницька робота по історичним районам міста  Тексти буклетів 

• Проведено зустрічі та інтерв’ю з місцевими мешканцями 

Самарівки, зібрано матеріали з усної історії цього поселення 

Аудіоматеріали як джерела для 

майбутньої книги 

• Участь європейському воркшопі «Минуле Аушвіцу, 

обтяжене насильством», що проводився за підтримки 

фондації Максиміліана Кольбе та фонду «Реновабіс» в 

Аушвіці (Польща) за кошти сторони, яка приймає. 

 Виступ 

• Підготовлено історичну довідку про Гантке, опрацьовано 

матеріали музею історії «Інтерпайпа» 
 Текст довідки 
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9. Написання грантових заявок 
• Проект «YouTurn Europe» спільно з командами з країн 

Європи – Німеччина, Польща, Естонія, Італія, Іспанія. 

Підготовка частини заявки на подання гранту від 

Єврокомісії. Розписано бюджет на 85 тисяч євро. Проект в 

разі виграшу передбачав три роки роботи з різними 

активностями для молоді. Суть проекту включення молоді 

Дніпра у процес побудови громадянського суспільства та 

долучення до соціальних інновацій. Протягом проекту 

проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, освітніх 

заходів та поїздок та обміном досвідом. 

Текст заявки. Заявку відхилено. 

• Підготовка та подання грантової заявки на проект 

«Мальована історія Дніпра» у співпраці з 

«Дніпропетровською обласною організації національної 

спілки краєзнавців України» (УКФ). Проект направлений на 

популяризацію української історії, культури та сучасного 

креативного мистецтва в першу чергу серед молоді Дніпра і 

регіону. Заявку відхилено 

 Текст заявки. Заявку відхилено. 

• Підготовка та подання грантової заявки на проект 

«Спадщина Старої Самарі» у співпраці з 

«Дніпропетровською обласною організації національної 

спілки краєзнавців України» (УКФ). Дослідження та 

популяризація історії культурно історичної пам’ятки 

національного значення «Старої Самарі» Заявку відхилено. 

 Текст заявки. Заявку відхилено. 

• Підготовка та написання грантової заявки   Текст заявки. 

«Мобільний музей Дніпра» спільно з вінницьким Центром 

історії Вінниці (УКФ). Заявка спрямована на створення 

мобільної платформи, яка може популяризувати історію 

Дніпра в різних частинах міста (реалізація концепції мера Б. 

Філатова «місто без околиць»).  

Заявку виграно. Проект нереалізовано 

через відмову мерії у співфінансуванні. 
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• Підготовлено заявку з проекту «Школа фантастів» для 

гранту «Cultural Bridges» (грант міжнародної співпраці). 

Підготовлено грантову заявку, в який розписано алгоритм 

дій різних учасників проекту, мета, цілі та складові проекту. 

Підготовлено бюджет проекту. Проведено зустрічі з 

головою Ради молодих вчених Дніпропетровської області – 

Олександром Іжболдіним та представниками Дніпровської 

центральної міської бібліотеки (партнери проекту). 

 Текст заявки. Заявку віхилено. 

• Написання грантової заявки на участь групи дніпровських 

школярів у відзначенні Дня зустрічі радянських та союзних 

військ на Ельбі («Ельба дей»).  

 Текст заявки. Заявку виграно, проект 

реалізовано. 

• Написання грантової заявки для участі  у воркшопі в 

Аушвіці. Заявкку виграно, грант реалізовано. 

 Текст заявки. Заявку виграно, проект 

реалізовано. 

• Подання грантової заявки на навчальну подорож в рамках 

підвищення музейної компетенції від грантової програми 

«House of Europe»  

 Текст заявки. Заявку відхилено. 

• Подання грантової заявки на проект «Our Soviet Past» в 

межах міжнародної співпраці від Грантової програми 

«House of Europe». 

 Текст заявки. Заявку відхилено. 

• Підготовки гранту з виставки з історії Старої Самарі для 

участі в грантовій програмі Українського культурного 

фонду. 

 Текст заявки. Заявка позитивно 

пройшла два етапи оцінювання. 
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ВІДДІЛ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

№ 

п/п 
Найменування проекту Проведена робота Результат 

  Робота по напрямку «Індустріальний парк»:     

  І. Об’єкти нерухомості і інженерної інфраструктури.      

1 Розробка Технічного завдання на проектування 

дорожньо-транспортної та інженерних мереж  на 

території, що обмежена вул. Столєтова, Каштановою, 

просп. Слобожанським та територією ПАТ “ІНТЕРПАЙП 

НТЗ”, стадія ТЕО.  

  Текстовий документ 

  

Тендер не проведений через відсутність 

фінансування 

2 Розробка тендерної документації на проведення закупівлі 

послуги з проектування дорожньо-транспортної та 

інженерних мереж  на території, що обмежена вул. 

Столєтова, Каштановою, просп. Слобожанським та 

територією ПАТ “ІНТЕРПАЙП НТЗ”, стадія ТЕО. 

Текстовий документ Текстовий документ 

  

Тендер не проведений через відсутність 

фінансування 

3 Підготовка документації щодо переведення об’єктів 

нерухомості, що знаходяться на балансі Агентства 

розвитку Дніпра, на позабалансові рахунки. Витяги на 

об’єкти нерухомості, акти, схеми, інформаційні довідки, 

оригінали і копії техпаспортів.  

Аналіз об’єктів, візуальне 

обстеження, технічні 

документи на 145 об’єктів 

нерухомості 

Рішення ДМР Переведення на 

позабалансові рахунки 121 об’єкту 

нерухомості  

4 Отримання довідки про відсутність історичних пам’яток 

на території індустріального парку “INNOVATION 

FORPOST”. 

Запит в управління охорони 

історичної спадщини м. 

Дніпра 

Довідка 

    

Текстовий документ  Текстовий документ 

5 Підготовка технічної документації об’єктів цивільного 

захисту, листування і консультації стосовно передачі 

місту.  

Запити в департамент, 

Держмайно, “”ПАТ 

ІНТЕРПАЙП НТЗ” 

Відповіді 
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Текстовий документ Текстовий документ 

6 Консультації і листування щодо отримання технічних 

умов на підключення до мереж міської інженерної 

інфраструктури. 

Запити до власників мереж Відповіді 

    

Текстові документи Текстові документи 

7 Розроблення програмного документу “Правила забудови 

індустріального парку “INNOVATION FORPOST”. 

Текстовий документ ля 

проведення конкурсу на 

обрання керуючої компанії 

Текстовий документ, 

  

(узгодження з юристами, вичитування 

коректорами) 

8 Погодження проекту переносу газопроводу ПАТ 

“ІНТЕРПАЙП НТЗ”.  

Аналіз існуючого трасування 

на відповідність рішенням 

Детального плану території 

Погодження 

  

Текстовий документ 

  

Креслення 

9 Погодження завдання на проектування та проекту 

демонтажу об’єктів нерухомості, що підлягають 

ліквідації. 

Аналіз проектної 

документації, наданої КП 

“Дніпроековторресурс” 

Погодження 

10 Погодження завдання на проектування та проекту 

прокладання ліній електропостачання сторонніх 

організацій на території індустріального парку. 

Аналіз існуючого трасування 

на відповідність рішенням 

Детального плану території 

Погодження 

  

Текстовий документ 

  

Креслення 

11 Розробка тендерної документації до закупівлі Технічне 

забезпечення освітлення території індустріального парку 

«INNOVATION FORPOST», та прилеглих до неї 

територій у м. Дніпрі). 

Нарада з кервництвом ПАТ 

“ІНТЕРПАЙП НТЗ”, 

підготування документів 

Текстовий документ 

  

Тендер не проведений через відсутність 

фінансування 

12 Наради з керівництвом та інженерами ПАТ 

“ІНТЕРПАЙП НТЗ” (поточна робота). 

Поточна робота Поточна робота 
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13 Виїзди на територію індустріального парку. Візуальний 

контроль виконання демонтажних робіт, маркування 

об’єктів що зберігаються, фото і відео фіксація, 

підготування звітів та доповідних записок. 

Поточна робота Доповідні записки, фотофіксація 

  

Поточна робота 

14 Архівація документів, виготовлення реєстрів.  Поточна робота Архів документів 

  ІІ. Земельні ділянки індустріального парку.      

15 Нормативно-грошова оцінка 35 земельних ділянок 

індустріального парку “INNOVATION FORPOST”. 

Запити в ЦНАП Документи Нормативно-грошова оцінка 

35 земельних ділянок 

16 Розроблення програми договорів сервітуту з 

резидентами. 

Аналіз законодавства, 

консультації, текстовий 

документ 

Проект призупинено через відсутність 

фінансування проектування 

інфраструктури індустріального парку 

17 Підготування договору сервітуту з ПАТ “ІНТЕРПАЙП 

НТЗ”. 

Аналіз законодавства, 

консультації, текстовий 

документ 

Проект призупинено через відсутність 

фінансування проектування 

інфраструктури індустріального парку 

18 Розроблення технічного завдання на виготовлення 

землевпорядної документації для ділянки вздовж 

червоної лінії проспекту Слобожанський. 

Аналіз законодавства, 

консультації, текстовий 

документ 

Проект призупинено через відсутність 

фінансування проектування 

інфраструктури індустріального парку 

19 Розроблення проекту рішення ДМР № 302\42 від 

20.02.2019 р. Про надання КП «АРД» ДМР, дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, 

по вул. Столєтова, 21 Д. 

Текстовий документ для 

проведення конкурсу на 

обрання керуючої компанії 

Текстовий документ, 

  

(узгодження з юристами, вичитування 

коректорами) 

  

Тендер не проведений через відсутність 

фінансування 

20 Консультації з власниками земельних ділянок на 

червоній лінії просп. Слобожанському. 

Поточна робота Поточна робота 

21 Документи 
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Отримання витягів з Державного  реєстру на 35 

земельних ділянок індустріального парку “INNOVATION 

FORPOST”. 

Запити в департамент по 

роботі з активами ДМР, 

текстові документи 

  

Витяги з Державного  реєстру на 35 

земельних ділянок 

  ІІІ. Програмні та фінансові документи. Робота з 

резидентами. 

    

22 Розробка положень про відкритий конкурс на обрання 

керуючої компанії індустріального парку. 

Аналіз законодавства, 

консультації, текстовий 

документ 

Текстовий документ, 

  

(узгодження з юристами, вичитування 

коректорами) 

23 Розроблення проекту договору між ініціатором створення 

та керуючою компанією індустріального парку. 

Аналіз законодавства, 

консультації, текстовий 

документ 

Текстовий документ, 

  

(узгодження з юристами, вичитування 

коректорами) 

24 Затвердження персонального складу комісії по 

проведенню відкритого конкурсу на обрання керуючої 

компанії індустріального парку.  

Запити в департаменти, 

депутатські комісії, текстові 

документи 

Персональний склад комісії 

  

Текстовий документ, 

  

(узгодження з юристами, вичитування 

коректорами) 

25 Підготування проекту рішення ДМР про проведення 

відкритого конкурсу на обрання керуючої компанії  

індустріального парку. 

Текстовий документ  Текстовий документ, 

  

(узгодження з юристами, вичитування 

коректорами) 

26 Розроблення оголошення про проведення відкритого 

конкурсу на обрання керуючої компанії індустріального 

парку. 

Текстовий документ Текстовий документ 

27 Розроблення графіку проведення конкурсу на обрання 

керуючої компанії індустріального парку. 

Аналіз законодавства, 

консультації, текстовий 

документ 

Текстовий документ, креслення 

28 
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Розроблення і виготовлення актуальної презентації 

індустріального парку “INNOVATION FORPOST” 

українською.  

Презентація для виступів на 

заходах, надання інформації 

інвесторам та партнерам   

Презентація, графічні та текстові 

матеріали 

29 Розроблення і виготовлення презентації індустріального 

парку “INNOVATION FORPOST” англійською. 

Презентація для виступів на 

заходах, надання інформації 

інвесторам та партнерам   

Презентація, графічні та текстові 

матеріали 

30 Розроблення і виготовлення постерної презентації 

індустріального парку “INNOVATION FORPOST” для 

форуму в Запоріжжі. 

Презентація для виступів на 

заходах, надання інформації 

інвесторам та партнерам   

Презентація, графічні та текстові 

матеріали 

31 Розроблення уточненої транспортної схеми території 

індустріального парку “INNOVATION FORPOST”. 

Аналіз існуючого трасування 

на відповідність рішенням 

Детального плану території 

Текстовий документ 

  

Креслення 

32 Підготування Змін до Програми соціально-економічного 

розвитку території, що обмежена вул. Столєтова, 

Каштановою, просп. Слобожанським та територією ПАТ 

“ІНТЕРПАЙП НТЗ”. 

Текстовий документ  Текстовий документ, 

  

(узгодження з юристами, вичитування 

коректорами) 

33 Підготування макету проекту рішення ДМР Про 

внесення змін до Програми соціально-економічного 

розвитку території, що обмежена просп. Слобожанським, 

вул. Каштановою, вул. Столєтова та територією ПАТ 

“ІНТЕРПАЙП НТЗ”, на 2017-2021 роки”. 

Текстовий документ  Текстовий документ, 

  

(узгодження з юристами, вичитування 

коректорами) 

  

  

34 Проведення презентацій території потенційним 

резидентам і амбасадорам індустріального парку:  

комп’ютерна академія “ШАГ” - В. Галицький; ІТ-кластер 

- Є. Гостіщев, віце-прем’єр Канадійського культурного 

фонду Роберт Лямерре; естонські архітектори  Н. Конт, 

Д. Айваріс; американський концептолог Харві Керол; 

Ознайомчі візити, проведення 

презентації 

Досягнуто домовленості щодо наступних 

напрямків роботи:  

1. Обґрунтування зацікавленості у 

розміщенні інвестиційних об’єктів на 

території промислового вузла з боку 

потенційних учасників; 
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керівник інвестофісу України О. Іванченко;  СЕО UVT-

group А. Антоненко; радник мера Яніка Меріло; член 

робочої групи муніципалітету Дюссельдорфу В. Павлак; 

представники місцевого та зарубіжного бізнесу.  

2. Дослідження території та розробка 

варіантів її інфраструктурного 

забезпечення, зокрема на підставі 

отриманої інформації від потенційних 

учасників; 

3. Розробка маркетингової стратегії 

розвитку території. 

  

Таке дослідження є умовою залучення 

міжнародних інвесторів/операторів до 

участі у створенні екосистеми 

індустріального парку 

35 Підготування звітів для МЕРТ щодо роботи по 

індустріального парку. 

Поточна робота  Звіти для МЕРТ щодо роботи по 

індустріального парку 

36 Підготування запиту на фінансування по Програмі 

соціально-економічного розвитку території, що обмежена 

вул. Столєтова, Каштановою, просп. Слобожанським та 

територією ПАТ “ІНТЕРПАЙП НТЗ”. 

Текстовий документ Текстовий документ 

37 Розроблення листа-запиту до ДФРР про можливість 

фінансування проектних робот із влаштування дорожньо-

транспортної та інженерних мереж  на території, що 

обмежена вул. Столєтова, Каштановою, просп. 

Слобожанським та територією ПАТ “ІНТЕРПАЙП НТЗ”, 

стадія ТЕО. 

Аналіз законодавства, 

консультації, текстовий 

документ 

Текстовий документ 
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38 Підготування тез до проекту рішення ДМР про 

отримання пільгового режиму оренди (суборенди) 35 

земельних ділянок індустріального парку “INNOVATION 

FORPOST”. 

Аналіз законодавства, 

консультації, текстовий 

документ 

Текстовий документ 

39 Підготування тез до проекту рішення ДМР про 

отримання пільгового режиму оренди об’єктів 

нерухомості на території індустріального парку 

“INNOVATION FORPOST”. 

Аналіз законодавства, 

консультації, текстовий 

документ 

Текстовий документ 

40 Розроблення проекту змін для  ЗУ “Про індустріальні 

парки”. 

Аналіз законодавства, 

консультації, текстовий 

документ 

Текстовий документ 

41 Розроблення презентації  «Про необхідність внесення 

змін в ДБН Б.2.2-12:2019». 

Презентація для виступів на 

заходах, надання інформації 

інвесторам та партнерам   

Презентація, графічні та текстові 

матеріали 

42 Створення планшетної презентації “Технополіс 

INNOVATION FORPOST ”. 

Презентація для виступів на 

заходах, надання інформації 

інвесторам та партнерам   

Презентація, 

Планшет 

43 Підготування звіту для проведеної Дніпровською 

міською радою аудиторської перевірки. 

Поточна робота Поточна робота 

  ІV. Субпроекти індустріального парку і PR.     

44 Розроблення макетів білбордів на просп. 

Слобожанському. 

Макет Макет 

45 Розроблення концепту арт-об’єкту “MARTEN WALL”, 

виготовлення презентації. 

Презентація для виступів на 

заходах, надання інформації 

інвесторам та партнерам   

Презентація, графічні та текстові 

матеріали 

46 Розроблення макету та організаційного плану розпису 

цегляного паркану індустріального парку “INNOVATION 

FORPOST” на просп. Слобожанському. 

Макет, Макет 

  

Консультації з головним 

художником міста 
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47 Участь у форумі “Іnnovation Forpost Dnipro: реальний 

фактор впровадження індустріальної політики ЄС в 

Україні”, Київ. 

Презентація індустріального 

парку “INNOVATION 

FORPOST” 

Презентація індустріального парку 

“INNOVATION FORPOST 

48 Участь в Українському Урбаністичному форумі, 

Запоріжжя. 

Презентація індустріального 

парку “INNOVATION 

FORPOST” 

Презентація індустріального парку 

“INNOVATION FORPOST 

49 Розробка аудіо-візуального контенту за матеріалами 

зйомки території дроном, що був наданий знімальною 

групою телеканалу "Дніпро TV" 

Відео Відео 

50 Розробка дизайну рекламних банерів в графічному 

редакторі. 

Макет Макет 

51 Розробка концепції забудови однієї з ділянок парку під 

інтеграцію у індустріальний парк авто-транспортного 

підприємства на 100 автобусів. 

Аналіз законодавства, 

консультації, текстовий 

документ 

Текстовий документ, креслення 

52 Внесення змін до грантової заявки 

“Багатофункціональний регіональний виставковий 

центр”. 

Текстовий документ Текстовий документ 

53 Розроблення стратегії і програми розвитку проекту 

“Багатофункціональний регіональний виставковий 

центр”(«Ливарня Гантке»). 

Текстовий документ Текстовий документ, креслення 

54 Розроблення PR стратегії і програми проекту 

“Багатофункціональний регіональний виставковий 

центр”(«Ливарня Гантке»). 

Текстовий документ Текстовий документ 

55 Участь у форумі ріелторів м. Дніпра з докладом 

“Індустріальний парк “INNOVATION FORPOST” – 

містобудівний аспект Проекту”. 

Презентація індустріального 

парку “INNOVATION 

FORPOST” 

Презентація індустріального парку 

“INNOVATION FORPOST 
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56 Розроблення стратегії і програми розвитку проекту  « 
EDUCATIONAL FORPOST». 

Поточна робота Поточна робота 

57 Моніторинг освітніх закладів недержавного сектору для 

проекту «EDUCATIONAL FORPOST». Залучення 

«PRIMUS INTERPARIS SCHOOL» до співпраці. 

Нарада,  Поточна робота 

  

Аналіз законодавства, 

консультації,  

58 Виготовлення відео-ролику про ливарню Гантке, 

сценарій, зйомка 

Відео Відео 

59 Розроблення передпроектних архітектурно-планувальних 

рішень, функціональної схеми та зонування по проекту 

«Ливаря Гантке». 

Креслення, ТЕП Креслення, ТЕП 

60 Розроблення тендерної документації до закупівлі 

«Обстеження комплексу будівель ливарного цеху на 

території, що обмежена просп. Слобожанськім, вул. 

Столєтова, вул. Каштановою, та територією ПАО 

«ІНТЕРПАЙП НТЗ» в м. Дніпрі, із виконанням 

перевірочних розрахунків основ і несучих конструкцій, 

та  складанням експертного звіту щодо придатності 

несучих конструкцій будівель до подальшої експлуатації 

та реконструкції» по проекту «Ливаря Гантке». 

Текстовий документ Текстовий документ 

  

Тендер не проведений через відсутність 

фінансування 

  V. Всеукраїнське об’єднання індустріальних парків.     

61 Обробка бази даних про індустріальні парки України. Поточна робота Поточна робота 

62 Оформлення довідки про ІП України.  Текстовий документ Текстовий документ 

63 Розробка дорожньої карти розвитку ВОІП. Аналіз законодавства, 

консультації, текстовий 

документ 

Текстовий документ 

64 Підготування документації та реєстрація ВОІП. Текстові документи Реєстрація ВОІП в Мінюст 

65 Розробка листа – запрошення та меморандуму учасника 

ВОІП. 

Текстовий документ Листування, 

  

Текстовий документ 
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66 Поточна комунікаційна робота з потенційними 

учасниками ВОІП. 

Поточна робота Поточна робота 

  VІ. Інші проекти відділу.     

67 Розроблення концепції розвитку територій 6-ти ділянок 

промислового призначення у м. Дніпрі. 

Текстовий документ Текстовий документ 

  

Тендер не проведений через відсутність 

фінансування 

68 Розроблення тендерної документації по проекту “6 

ділянок”. 

Текстовий документ Текстовий документ 

  

Тендер не проведений через відсутність 

фінансування 

69 Виготовлення презентації  “Інтегрована концепція 

розвитку”. 

Презентація, графічні та 

текстові матеріали 

Презентація, графічні та текстові 

матеріали 

70 Проект співпраці з UNIDO. Листи, Поточна робота 

  

Текстовий документ 

71 Проект співпраці з GIZ. Листи, Поточна робота 

  

Текстовий документ 

72 Презентація для Alex Bart. Презентація, графічні та 

текстові матеріали 

Презентація, графічні та текстові 

матеріали 

73 Анкети проектів Старої Самарі, Пересічені (піраміда 

розваг). 

Текстовий документ, 

креслення 

Текстовий документ, креслення 

74 Розроблення концепції та дорожньої карти проекту 

«Менеджмент атмосферної води». 

Презентація, графічні та 

текстові матеріали 

Презентація, графічні та текстові 

матеріали 

75 Розроблення графічних матеріалів щодо Стратегії м. 

Дніпра 

Презентація, Презентація, 

    

Текстові документи Текстові документи 

76 Аналіз Стратегії Дніпра 2013-2019. Текстовий документ, 



36 

 

Текстовий документ, графічні 

матеріали 

  

графічні матеріали 

77 Розроблення візії Стратегії Дніпра 2040. Текстовий документ, графічні 

матеріали 

Текстовий документ, графічні матеріали 

78 Розроблення візії розвитку субрайону «Північний» у м. 

Дніпрі. 

Текстовий документ, графічні 

матеріали 

Текстовий документ, графічні матеріали 

79 Презентація еко-індустріального парку. Презентація, графічні та 

текстові матеріали 

Презентація, графічні та текстові 

матеріали 

80 Участь у конференції фонду К. Аденауера “Майбутнє 

міст промисловості”. 

Презентація індустріального 

парку “INNOVATION 

FORPOST” 

Презентація індустріального парку 

“INNOVATION FORPOST 

81 Внесення пропозицій до коригування Генерального 

плану щодо трасування канатної дороги. 

Креслення Креслення 

82 Внесення змін до Генерального плану по проекту «Стара 

Самарь». 

Креслення Креслення 

83 Участь в круглому столі щодо створення Музею пам’яті 

Голодомору. 

Презентація, графічні та 

текстові матеріали 

Презентація, графічні та текстові 

матеріали 

84 Зонування археологічних розкопів по проекту «Стара 

Самарь». 

Креслення Креслення 

85 Відбір та презентація локацій для Музею пам’яті 

Голодомору. 

Презентація, графічні та 

текстові матеріали 

Презентація, графічні та текстові 

матеріали 

86 Аналіз промзони «ДМЗ-Євраз», виїзд на територію. Фотовіксація, виїзд на 

територію 

Поточна робота 

  VІІ. Загальні проекти Агентства.     

87 Презентація “Індустріальний парк “INNOVATION 

FORPOST” – краща практика Дніпровської міської ради”. 

Презентація, графічні та 

текстові матеріали 

Презентація, графічні та текстові 

матеріали 

88 Участь у круглому столі USAID Асоціації міст України. Презентація індустріального 

парку “INNOVATION 

FORPOST” 

Презентація індустріального парку 

“INNOVATION FORPOST 
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89 Участь у ІІ форумі індустріальних парків в Торгово-

промисловій палаті, Київ. 

Презентація індустріального 

парку “INNOVATION 

FORPOST” 

Презентація індустріального парку 

“INNOVATION FORPOST 

90 Консультативна нарада з В. Пекарем щодо БРВЦ 

(«Ливарня Гантке»). 

Поточна робота Поточна робота 

91 Презентація 3-х Проектів Агентства розвитку Дніпра 

“Індустріальний парк”, “Багатофункціональний 

регіональний виставковий центр”, “Агропарк” для 

інвестиційного довідника Дніпропетровської області.  

Презентація, графічні та 

текстові матеріали 

Презентація, графічні та текстові 

матеріали 

92 Консультативна нарада з М. Яковером щодо інноваційної 

школи. 

Поточна робота Поточна робота 

93 Участь у консультаційній нараді UNIDO в Торгово-

промисловій палаті України, Київ. 

Презентація індустріального 

парку “INNOVATION 

FORPOST” 

Презентація індустріального парку 

“INNOVATION FORPOST 

94 Презентація 3-х Проектів Агентства розвитку Дніпра 

“Індустріальний парк”, “Багатофункціональний 

регіональний виставковий центр”, “Агропарк” для участі 

ОДА в Маріупольському форумі. 

Презентація, графічні та 

текстові матеріали 

Презентація, графічні та текстові 

матеріали 

95 Участь у  напрацюванні особистих зв’язків з 

керівництвом інших індустріальних парків, 

співробітниками муніципалітетів та офісами іноземних 

фондів.  

Поточна робота Поточна робота 

96 Участь у урбан-сесії на Гоголь-фесті. Поточна робота Поточна робота 

97 Презентація Проектів Агентства розвитку Дніпра для 

форуму в Калуші.  

Презентація, графічні та 

текстові матеріали 

Презентація, графічні та текстові 

матеріали 
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98 Участь в круглому столі “Створення екосистеми 

інновацій за підтримки Міністерства регіонального 

розвитку та європейських донорів”, в Києві в ІА 

“УкрІнформ”. 

Презентація індустріального 

парку “INNOVATION 

FORPOST” 

Презентація індустріального парку 

“INNOVATION FORPOST 

99 Участь у конференції “Індустрія 2:0” в Києві, в 

UNIT_City. 

Презентація індустріального 

парку “INNOVATION 

FORPOST” 

Презентація індустріального парку 

“INNOVATION FORPOST 

100 Участь в «Українських Індустріальних Днях», м. Київ. Презентація індустріального 

парку “INNOVATION 

FORPOST” 

Презентація індустріального парку 

“INNOVATION FORPOST 

101 Участь у круглому столі НІСД «Драйвери розвитку 

промислових регіонів України в контексті забезпечення 

Цілей сталого розвитку». 

Презентація індустріального 

парку “INNOVATION 

FORPOST” 

Презентація індустріального парку 

“INNOVATION FORPOST 

102 Відео-ролик про трансформацію лівого берегу, сценарій, 

монтаж. 

Відео Відео 

103 Презентація “Парки Дніпра”. Презентація, графічні та 

текстові матеріали  

Презентація, графічні та текстові 

матеріали 

104 Розроблення передпроектних архітектурно-планувальних 

рішень, функціональної схеми та зонування по проекту 

для Проекту міського музею в Будинку губернатора. 

Креслення Креслення 

105 Участь у конкурсі “Кращі практики ОМС”. Текстовий документ  Текстовий документ, 

  

(узгодження з юристами, вичитування 

коректорами) 

 

 

 


