Додаток
Перелік інвестиційних проектів,
які плануються для впровадження у Дніпропетровській області
№
з/п

Назва проекту

Тривалість
проекту,
роки

Ініціатор проекту

Реквізити
ініціатора проекту

Розвиток промислового виробництва
7 років –
ДП “Конструкторське 49008, Дніпропетровська обл.,
до 2023 року бюро “Південне”
м. Дніпропетровськ,
ім. М.К.Янгеля”
вул. Криворізька, 3
тел. (0562) 42-00-22
(056) 738-64-03, 770-01-25
e-mail: space@yuzhnoye.com,
info@yuzhnoe.com,
www.yuzhnoye.com

1.

Організація виробництва
контейнерів для перевезення
стисненого природного газу

2.

Організація та створення
виробництва вуглецевих
волокон

7 років –
ДП “Конструкторське
до 2023 року бюро “Південне”
ім. М.К.Янгеля”

3.

Організація виробництва
напівфабрикатів з
алюмінієвих сплавів на
виробничій базі
металургійних підприємств
України

7 років –
ДП “Конструкторське
до 2023 року бюро “Південне”
ім. М.К.Янгеля”

Вартість проекту
(тис. дол. США)
та спосіб залучення
інвестиційних ресурсів

Примітки

9 600,0 Термін
(потреба в інвестиційних окупності
коштах – 9 600,0) проекту –
6,3 роки.
Кредитні кошти під Розроблено
державні гарантії або бізнес-план
цільове бюджетне проекту
фінансування

49008, Дніпропетровська обл.,
9 000,0
м. Дніпропетровськ,
(потреба в інвестиційних
вул. Криворізька, 3
коштах – 9 000,0)
тел. (0562) 42-00-22
(056) 738-64-03, 770-01-25
Кредитні кошти під
e-mail: space@yuzhnoye.com,
державні гарантії
info@yuzhnoe.com,
www.yuzhnoye.com
49008, Дніпропетровська обл.,
901 000,0
м. Дніпропетровськ,
(потреба в інвестиційних
вул. Криворізька, 3
коштах – 901 000,0)
тел. (0562) 42-00-22
(056) 738-64-03, 770-01-25
Кредитні кошти під
e-mail: space@yuzhnoye.com,
державні гарантії або
info@yuzhnoe.com,
цільове бюджетне
www.yuzhnoye.com
фінансування

Термін
окупності
проекту –
8,7 років.
Розроблено
бізнес-план
проекту
Термін
окупності
проекту –
6,65 років.
Розроблено
бізнес-план
проекту

2
Продовження таблиці
№
з/п
4.

5.

6.

Вартість проекту
(тис. дол. США)
Назва проекту
Ініціатор проекту
Примітки
та спосіб залучення
інвестиційних ресурсів
Створення виробництва
–
ДП “Конструкторське 49008, Дніпропетровська обл.,
250 000,0 Термін
рідинних ракетних двигунів
бюро “Південне”
м. Дніпропетровськ,
(потреба в інвестиційних окупності
(РРД) для задоволення
ім. М.К.Янгеля”
вул. Криворізька, 3
коштах – 250 000,0) проекту –
потреб космічної галузі
тел. (0562) 42-00-22
14,7 років.
України та світового ринку
(056) 738-64-03, 770-01-25
Кредитні кошти під Розроблено
РРД
e-mail: space@yuzhnoye.com,
державні гарантії бізнес-план
info@yuzhnoe.com,
проекту
www.yuzhnoye.com
49047, Дніпропетровська обл.,
Створення додаткових
7 років –
ДП ВО “Південний
12 030,0 Термін
м. Дніпропетровськ,
потужностей на ДП “ВО
до 2023 року машинобудівний
(потреба в інвестиційних окупності
проекту –
вул. Криворізька, 1
Південний машинобудівний
завод
коштах – 10 110,0) 3,94 роки.
тел. (0562) 34-40-07, 34-39-04,
завод ім. О.М.Макарова” для
ім. О.М.Макарова”
39-95-00 ф.
збільшення обсягу
Кредитні кошти під У вересні
e-mail: umz@yuzhmash.com,
виробництва шасі літаків
державні гарантії 2015 року
www.yuzhmash.com
підприємством
АН-140, АН-148 та інших
розроблено ТЕО
авіаційних агрегатів і систем
за рекомендаціями
Мінекономрозвитку
України
затвердженими
наказом № 1279
від 13.11.2012
Зниження витрат енергоносіїв
2 роки –
ПрАТ “Нікопольський 53200, Дніпропетровська обл.,
204,08 Термін
в ковальсько-пресовому цеху до 2018 року завод технологічного м. Нікополь, проспект
(потреба в інвестиційних окупності
(КПЦ) ПрАТ “Нікопольський
(постійно) оснащення”
Трубників, 56,
коштах – 204,08) проекту –
завод технологічного
тел. (0262) 69-12-56,
3,12 років
оснащення”
факс (0262) 63-87-08
Кредитні кошти
e-mail: suprun@nzto.com.ua
Тривалість
проекту,
роки

Реквізити
ініціатора проекту

3
Продовження таблиці
№
з/п
7.

Назва проекту

Тривалість
проекту,
роки

Організація виробництв
7 років –
тракторів марки ПМЗ
до 2023 року
потужністю 80-100 к.с. на базі
виробничих потужностей
ДП “ВО ім. О.М.Макарова”

8.

Розширення асортименту
продукції, що виготовляється
ПрАТ “Нікопольський завод
технологічного оснащення”

1.

ПП “Сігма” репродуктивна
ферма по вирощуванню
свиней

Ініціатор проекту
ДП ВО “Південний
машинобудівний
завод
ім. О.М.Макарова”

Вартість проекту
(тис. дол. США)
та спосіб залучення
інвестиційних ресурсів
49047, Дніпропетровська обл.,
23 110,0
м. Дніпропетровськ,
(потреба в інвестиційних
вул. Криворізька, 1
коштах – 23 110,0)
тел. (0562) 34-40-07, 34-39-04,
39-95-00 ф.
Кредитні кошти під
e-mail: umz@yuzhmash.com,
державні гарантії
www.yuzhmash.com
Реквізити
ініціатора проекту

Примітки
Термін
окупності
проекту –
7,3 роки.

20.05.2015
інститутом
інноваційного
провайдингу
НААН України
на замовлення
ДП “ВО ПМЗ
ім.О.М. Макаров”
розроблено ТЕО
за рекомендаціями
Мінекономрозвитку
України
затвердженими
наказом № 1279
від 13.11.2012
2 роки –
ПрАТ “Нікопольський 53200, Дніпропетровська обл.,
156,86 Термін
до 2018 року завод технологічного м. Нікополь, проспект
(потреба в інвестиційних окупності
(постійно) оснащення”
Трубників, 56,
коштах – 156,86) проекту – 1 рік
тел. (0262) 69-12-56,
факс (0262) 63-87-08
Кредитні кошти
e-mail: suprun@nzto.com.ua
Розвиток агропромислового комплексу
2 роки –
ПП “Сігма”
Дніпропетровська область,
3 750,00 Річний прибуток –
до 2019 року
Дніпровський р-н,
(потреба в інвестиційних 2650 тис. грн
с. Степове
коштах – 3 750,00)
тел. (067) 636 22 26
e-mail: Sigma 2001@mail.ru
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Продовження таблиці
№
з/п

Назва проекту

2.

Будівництво молочного
заводу та м’ясокомбінату на
МВК “Єкатеринославський”

3.

Створення промислового
тепличного господарства
(захищений ґрунт) з
вирощування овочів (огірків,
помідорів) у місті Кривому
Розі (Дніпропетровська
область) на площі 1 га

Тривалість
проекту,
роки

Ініціатор проекту

5 років –
МВК “Єкатеринодо 2020 року славський”

–

1.

Проектування та будівництво
заводу по переробці сміття

2 роки –
(з 2017 по
2018 роки)

2.

Проектування та будівництво
приміщення для кінно спортивної бази

2 роки –
(з 2017 по
2018 роки)

Криворізька міська
рада

Реквізити
ініціатора проекту
Дніпропетровська область,
Дніпровський р-н,
смт Слобожанське,
вул. Мічуріна, 5
тел. (056) 732 44 58
Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг,
пл. Радянська, 1
тел. (056)-492-98-48
e-mail: irm_kr@i.ua

Вартість проекту
(тис. дол. США)
та спосіб залучення
інвестиційних ресурсів
9 375,00
(потреба в інвестиційних
коштах – 9 375,00)

Річний дохід від
продажу, індекс
рентабельності 8%

Виступити в якості Вартість і
інвестора, розмістивши термін
власне виробництво реалізації
проекту: TBD

Житлово-комунальне господарство
Софіївська селищна
53100, Дніпропетровська обл.,
1 000,00
рада
Софіївський р-н, смт Софіївка, (потреба в інвестиційних
вул. Шкільна, 19
коштах – 1 000,00)
тел. (05650) 2 84 83,
факс (05650) 2 90 71
http://sofiivsel.dp.gov.ua
Ордо-Василівська
сільська рада,
Софіївський район,
Дніпропетровська обл..

Примітки

53100, Дніпропетровська обл.,
1 100,00
Софіївський р-н,
(потреба в інвестиційних
с. Ордо-Василівка,
коштах – 1 100,00)
вул. Червонопрапорна,50
тел. (05650) 2 54 22
http://sofordo-vassil.dp.gov.ua

Річний прибуток –
25,00 тис. дол.
США

Річний прибуток –
125,00 тис. дол.
США
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Продовження таблиці
№
з/п

Назва проекту

Тривалість
проекту,
роки

Ініціатор проекту

Реквізити
ініціатора проекту

Вартість проекту
(тис. дол. США)
та спосіб залучення
інвестиційних ресурсів

Примітки

Альтернативні джерела енергії
1.

Будівництво “Енергетичного
комплексу на біопаливі”
Перша черга.

2.

Розміщення сонячних батарей
1 рік –
Софіївська селищна
для виробництва
до 2018 року рада
альтернативної електроенергії
на території Софіївської
селищної ради

3.

4.

1 рік –
2018 рік

ТОВ “Дніпроенергоресурс”

Дніпропетровська обл.,
Нікопольський р-н,
с. Придніпровське,
вул. Польова, 57
тел. (05662) 3 43 01,
(050) 451 59 54
53100, Дніпропетровська
область, Софіївський район,
смт Софївка, вул. Шкільна,19
тел.(05650) 2-90-71, 2-94-41

5 200,00
(потреба в інвестиційних
коштах – 5 000,00)

Річний прибуток –
1,26 млн дол. США

39,5 Термін
окупності
(потреба в інвестиційних проекту
коштах – 39,5) (звичайний) –
6,6 років
Прямі інвестиції
Розміщення сонячних батарей
1 рік –
Жовтнева об’єднана
53172, Дніпропетровська
23,7 Термін
для виробництва
до 2018 року територіальна
область, Софіївський район,
окупності
альтернативної електроенергії
громада
смт Жовтневе, вул. Леніна, 22 (потреба в інвестиційних проекту
на території Жовтневої
тел. (05650) 2-31-77
коштах – 23,7) (звичайний) –
об’єднаної територіальної
е-mail: sofgovtsil@ukr.net
6 років
громади
Прямі інвестиції
Будівництво сонячної
–
КЗ “Дніпропетровське Дніпропетровська область,
1 200 млн євро
електростанції
регіональне
м.Дніпропетровськ,
(Нікопольський район)
інвестиційне
просп. О. Поля, 2, оф.538
Змішані форми
агентство”
тел.: (056) 742-86-21
інвестування
Дніпропетровської
факс: (056) 742-86-87
обласної ради”
e-mail: info@dia.dp.ua,
obl_project@ukr.net

–
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Продовження таблиці
№
з/п

Назва проекту

Тривалість
проекту,
роки

Ініціатор проекту

6.

Комплексний проект
будівництва сонячної
електростанції потужністю та
рибного господарства
(Царичанський район)

–

КЗ “Дніпропетровське
регіональне
інвестиційне
агентство”
Дніпропетровської
обласної ради”

7.

Будівництво сонячних
електростанцій
(Широківський,
Криворізький, Нікопольський
райони)

–

Компанія “Екотехнік”

Реквізити
ініціатора проекту
Дніпропетровська область,
м.Дніпропетровськ,
просп. О. Поля, 2, оф.538
тел.: (056) 742-86-21
факс: (056) 742-86-87
e-mail: info@dia.dp.ua,
obl_project@ukr.net
Дніпропетровська область,
тел. 097 076 92 23,
e-mail: ekotehnik@ukr.net
тел.: (056) 742-86-21
факс: (056) 742-86-87
e-mail: info@dia.dp.ua,
obl_project@ukr.net

Вартість проекту
(тис. дол. США)
Примітки
та спосіб залучення
інвестиційних ресурсів
12,4 млн євро Термін окупності
проекту
Змішані форми 5-8 років
інвестування

Змішані форми Землі
інвестування енергетики

Індустріальні парки
1.

Створення та керування
земельною ділянкою для
розміщення виробництва,
відповідно до концепції
індустріального парку
“Кривбас”

Безстроково

Криворізька міська
рада

2.

Створення та керування
земельною ділянкою для
розміщення виробництва,
відповідно до концепції
індустріального парку
“Павлоград”

Безстроково

Дніпропетровська
облдержадміністрація

Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг,
пл. Радянська, 1
кон.тел. (056) 742-81-22,
742-86-21
e-mail: info@dia.dp.ua,
obl_project@ukr.net
49004, м. Дніпропетровськ,
пр. О.Поля, 1
кон.тел. (056) 742-81-22,
742-86-21
e-mail: info@dia.dp.ua,
obl_project@ukr.net

Виступити у якості
керуючої компанії або
учасника інвестиційного
проекту

Вартість і термін
реалізації
проекту: TBD
землі
промисловості,
Greenfield

Виступити у якості
керуючої компанії або
учасника інвестиційного
проекту

Вартість і термін
реалізації
проекту: TBD
землі
промисловості,
Greenfield
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Продовження таблиці
№
з/п
3.

Назва проекту
Створення та керування
промисловою земельною
ділянкою для розміщення
виробництва, відповідно до
концепції індустріального
парку “DNEPRINTERHUB”

Тривалість
проекту,
роки
Безстроково

Ініціатор проекту
Компания
“Інтерпайп”

Реквізити
ініціатора проекту
м. Дніпропетровськ,
вул. Писаржевського,1а
кон.тел. (056) 742-81-22,
742-86-21
e-mail: info@dia.dp.ua,
obl_project@ukr.net

Вартість проекту
(тис. дол. США)
Примітки
та спосіб залучення
інвестиційних ресурсів
Учасник інвестиційного Вартість і термін
проекту реалізації
проекту: TBD
землі
промисловості.
Brownfield

