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Шановні добродії!

Запорізький край – це осередок славетної історії України, її культурних та духовних

традицій, це поєднання вигідного географічного розташування серед провідних

ринків збуту на перехресті транспортних артерій, величезних запасів природних

ресурсів та комфортних кліматичних умов, наукової бази та кваліфікованих

трудових ресурсів.

Без перебільшення регіон є промисловим серцем країни, який зосереджує в собі

сотні провідних підприємств промислового, сільськогосподарського та науково-

технічного секторів економіки.

З кожним роком Запорізький край стає все більш привабливим для інвестицій. Наша

головна мета - щоб будь-який інвестор знайшов для себе усі необхідні ресурси та

можливості для ведення бізнесу у Запорізькому регіоні. Влада докладає значних

зусиль для забезпечення сприятливих умов та уважного ставлення до кожного

інвестора, не залежно від обсягів реалізованих проектів.

Ми завжди відкриті для нових ідей та рішень, адже впевнені, що відкритий діалог та

конструктивна співпраця мають вирішальне значення для процвітання нашого

славетного регіону та всієї України!

З щирою повагою

голова обласної

державної адміністрації КОСТЯНТИН БРИЛЬ



Візитка регіону

59,7 тис. грн. за обсягом     

ВРП на 1 особу

1722,4 тис. осіб

5 місце 

в Україні

9 місце 

в Україні

5 % території України

UKRAINE

Zaporizhzhya region

UKRAINE
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Логістика, кліматичні умови, 

корисні копалини

952,2 км                  
залізничних колій

6986,0 км 
шосейних доріг

2 аеропорти

2 порти

Кліматичні умови 

+ 22  ͦ С 
влітку

225
сонячних днів

- 4 ͦ С 
взимку

Корисні копалини відносно загальних 

запасів держави

10%

8,6%

22,9%

63,4%

88,1%

69,1%

пегматити

марганцеві руди

вогнетривка 
глина

апатити

каолінзалізна руда

2 зернові 

перевантажувальні 

термінали 

20 видів  копалин

131 родовище
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Трудові ресурси та освіта

24 самостійні вищі 

навчальні заклади

9 із них  у рейтингу 

«Топ-200 Україна»

Структура працівників за видами економічної 

діяльності
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Запорізький

державний

медичний

університет
Запорізький

національний

технічний

університетЗапорізький

національний

університет

Запорізька

державна

інженерна

академіяТаврійський

державний

агротехнологічний

університет



Структура економіки області

Лідируючі позиції в Україні

за темпом 

зростання обсягу 

капітальних 

інвестицій

за інноваційною 

діяльністю 

промислових 

підприємств

за обсягом 

промислового 

виробництва

1
2

3

Інфраструктура підтримки бізнесу

Фонд підтримки 

підприємництва

Агенція регіонального 

розвитку Запорізької 

області

Лізингові 

компанії

Бізнес-інкубатори

Бізнес-центри

Інвестиційних та 

інноваційних фонди

Інформаційно-

консультативних установ

Центрів надання 

адміністративних 

послуг

25

1

1

2
4

14

15

3

41%

Промисловість

13,9%

10,4% Торгівля

Операції з 

нерухомим 

майном

Інші

6%

28,7%
Сільське, 

лісове, рибне 

господарство

Економічний 

потенціал
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ЗАПОРІЗЬКА 
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА 
ПАЛАТА

ОБ’ЄДНУЄ ВЕЛИКІ 

ПІДПРИЄМСТВА, МАЛИЙ ТА 

СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС РЕГІОНУ

ЧАСТИНА СВІТОВОЇ ТА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ 

ПАЛАТ 

ПАРТНЕР ПРОВІДНИХ 

МІЖНАРОДНИХ БІЗНЕС-

АСОЦІАЦІЙ КРАЇН ЄВРОПИ, 

ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ, 

БЛИЗЬКОГО СХОДУ, АЗІЇ

60
ДВОСТОРОННІХ УГОД 
ПРО СПІВПРАЦЮ

КОМПАНІЇ –
ЧЛЕНИ ПАЛАТИ валового регіонального 

продукту

80

ПОСЛУГ ДЛЯ БІЗНЕСУ ЩОРІЧНО

ЗАПОРІЖЖЯ, БЕРДЯНСЬК, МЕЛІТОПОЛЬ25

Супроводження ЗЕД

Організація виставок та форумів

Експертиза

Митне декларування

Сертифікація товарів

Бізнес-освіта

Іноземні переклади

Розробка і сертифікація систем менеджменту якості

Юридичні послуги

Маркетинг і реклама

КОНТАКТИ

м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4

тел.: +38 (061) 213-50-24

факс: +38 (061) 233-26-54

е-mail: cci@cci.zp.ua

ВЦ «КОЗАК-ПАЛАЦ» Запорізької ТПП -

найбільший виставковий центр 

південно-східного регіону України. 

Може вміщувати до 6 тисяч гостей

Ефективна підтримка бізнесу
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місце в Україні7,3 % загальноукраїнського              

обсягу експорту

Основні 

партнери з

експорту 

Основні 

партнери з 

імпортуТоварна структура експорту

Товарна структура імпорту

4

56%

19%

7%

5%
4%

8%

Недорогоцінні метали

Машини, обладнання та механізми, 

 електротехнічне обладнання
Продукти рослинного походження

Жири та олії

Мінеральні продукти

Інші

Зовнішньоекономічна 

діяльність
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«Запоріжжя туристичне»

«Енергозбереження 

та будівництво»

«Машинобудування 

та металургія»

«Агротехсервіс»

Конгреси, форуми, виставки

Міжнародні форуми

Міжнародні виставки

800
учасників

50
країн світу
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Центр високотехнологічного 

машинобудування

машинобудівного комплексу 

України16,8%

Гелікоптери та авіаційні двигуни

Крани та кранове обладнання

Трансформатори

Легкові авто, фургони, автобуси
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Лідер з виробництва 

продукції металургії

металургійного комплексу 

України18,2%

Сталь і чавун

Графітовані електроди

Титанова губка

Вогнетривні вироби

Феросплави

Кокс, хімічна продукція
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5,4%

Лідер сільськогосподарської та 

харчової галузі

площі земель сільгоспугідь 

України

Харчова та переробна промисловість

М’ясна галузь

Хлібопекарська галузь

Напої

Олійно-жирова галузь

12

Плодово-ягідна промисловість 

Рослинництво,тваринництво

Плодовоовочева промисловість



Найпотужніший енергетичний 

комплекс

енергетичного комплексу 

України28,5%

Атомна електростанція

Гідроелектростанція

Ботієвська вітрова електростанція

Солар парк Веселе

Сонячна електростанція у с. Нове

6000 МВт

900 МВт

10 МВт

16 МВт

200 МВт
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Перспективні проекти 

альтернативної енергетики

перспективні проекти сонячної 
та вітрової енергії 

Токмак Солар Енерджи

ВЕС «Юрокейп  Юкрейн»

ВЕС «Приморська – 1», «Приморська-2»

ВЕС «Орловська»
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Історико-культурні пaм’ятки

8,8 тис. пам’яток археології, історії, науки і

техніки та монументального мистецтва

Національний заповідник «Хортиця»

119,6 
тис.

36
садиб

38,0 
тис.

15,8 
тис.

Музей заповідник «Садиба Попова»

Національний заповідник «Кам'яна Могила» 

Садиби зеленого туризму

Унікальне 

диво 

архітектури

Один з 

енергетичних 

центрів планети

Козацьке серце 

України, найбільший 
річковий острів у світі

Агро-, еко-, 

фермерський, 
сільський відпочинок 
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15,0%

Туристична галузь

площі області займають курортні 
та рекреаційні зони

300 км 
пляжів 

Азовського 

моря 

5 млн. 
туристів 

щороку
550

оздоровчих 

закладів

4
лікувальні 

лиманим. Бердянськ

смт. Кирилівка

м. Приморськ
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місце в Україні за напрямом «Інвестиційний

розвиток та зовнішньоекономічна співпраця»

Структура прямих іноземних інвестицій області 

у  2017 році

22,0%

21,0%

15,5%

15,0%

13,4%

9,0%

2,5%

1,6 %Наукова діяльність

Інші

Металургійне виробництво

Торгівля

Добувна промисловість

Фінансові операції

Виробництво 

харчових продуктів

Машинобудування

Динаміка прямих іноземних інвестицій (млн. дол. США)

3

Інвестиційний потенціал
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Наші партнери

Найбільші інвестори

Наші партнери та інвестори

18



Звільнення 

від сплати 

ПДВ (20%)

Устаткування, яке працює на відновлювальних

джерелах енергії

Енергозбережного обладнання, комплектуючих

та матеріалів

Виробництва електроенергії з альтернативних

джерел, яке не має аналогів в Україні

Розробки ІТ-продуктів

Інвесторів, які діють в 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 АПК, які не

виробляються в Україні

Преференції щодо сплати податку на нерухоме

майно

Преференції щодо сплати податку на землю

Преференції щодо сплати орендної плати на

землю

Звільнення від 

оподаткування 

ввізним митом

Місцеві пільги

Преференції для інвесторів

19



Євген Шевченко,

генеральний директор

Сергій Плясов, 

генеральний директор 

Олексій Вадатурський, 

генеральний директор

Більше 20 років плідна та продуктивна робота Carlsberg Ukraine в

Запорізькій області, а також інвестиційні умови дають нам можливість

бути одним з провідних платників податків в регіоні, з часткою близько

14% від загальної суми податків в області, та позитивно впливати на

розвиток суміжних галузей, включаючи створення нових робочих місць.

Запоріжжя - цікавий для іноземних інвестицій регіон з

високорозвиненою інфраструктурою і кваліфікованими робітничими

кадрами, що відповідає найвищим вимогам закордонного інвестора. На

сьогодні Konecranes - найбільший фінський інвестор в економіку

України, а ПАТ «Запоріжкран» - лідер галузі кранобудування в нашій

країні. На території підприємства успішно розвивається проект

міжнародного промислового парку.

Будівництво в Запорізькій області двох потужних перевантажувальних

терміналів на Дніпрі – це результат злагодженої роботи інвестора,

влади і місцевих громад, де на ділі допомагають інвесторам, не

агітують, а створюють всі умови для інвестора. Менш ніж за рік були

виконані всі формальні процедури оформлення земельних ділянок та

дозвільних документів. Саме тому наша компанія планує у цій області

і надалі продовжити реалізацію інвестиційного проекту з відродження

р. Дніпро, як транспортної артерії України.

Запорізька область з точки зору енергетики є унікальною для України

Сонячна електростанція в Токмаку - внесок компанії «Токмак Солар

Енерджі» в енергетичну незалежність і екологічну безпеку України.

В ході реалізації проекту нами було створено 300 робочих місць. Після

введення в експлуатацію сонячної станції буде створено 75 постійних

робочих місць. Також до бюджетів усіх рівнів щорічно надходитиме
більше 100 млн. грн.

Олександр Рєпкін, 

голова наглядової ради

Історії успіху
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Інвестиційні пріоритети

енергетика

машино-

будування 

м
металургія 

ІТ-сфера

сільське 

господарство

харчова 

промисловість

туризм

Промисловий потенціал

Запорізька область – місце зосередження базових галузей важкої

промисловості – металургійної, машинобудівної, паливно-енергетичної та

хімічної.

Інвестиційні проекти у сфері машинобудування

Establishment of the

helicopter composite blade

manufacture

Investments, USD

thousands. $ 120 000

Profitability % 13

69068, Ukraine,

Zaporizhzhya city,

Mototobudivnikiv av., 15

Recoupment period,

years 10,4

69068, Ukraine,

Zaporizhzhya city,

Mototobudivnikiv av., 15

Recoupment period,

years 5,8

Investments, USD

thousands. $ 75 384

Profitability % 20,17

National Multipurpose 

Helicopter with 7 to 8 tons of 

take off weight

Recoupment period,

years 5,4

Development of serial

production of the MSB-2

lightweight multipurpose

helicopter

Profitability % 22,1

69068, Ukraine,

Zaporizhzhya city,

Mototobudivnikiv av., 15

Investments, USD

thousands. $ 27 412

Інвестиційні пріоритети та 

проекти
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Інвестиційні проекти у сфері енергетики

Recoupment period,

years 3

Construction of the park solar

power capacity of 50 MW on

the territory of Chernihivka

village

Profitability % 15

71202, Ukraine, Zaporizhzhya

region, Chernihivka village,

Ukrainskaya str., 57

Investments, USD

thousands. $ 20 000

Recoupment period,

years 5

Waste recycling energy

complex SPEK 2,5/5,6МС

Profitability % 20

69068, Ukraine, Zaporizhzhia

city, Mototobudivnikiv av., 15

Investments, USD

thousands. $ 27 745,7

Recoupment period,

years 5

Construction of a biodiesel

plant in Zaporozhye region

Tokmak region

Profitability %

71700, Ukraine, Zaporizhzhya

region, Tokmak city

Central str., 45

Investments, USD

thousands. $ 35 513

Інвестиційні проекти у сфері металургії

Recoupment period,  

years 7

BOF-shop construction

Profitability % 24

69008, Ukraine,

Zaporizhzhia city, South

Highway 72

Investments, USD

thousands. $ 1490 200

Recoupment period, 

years 4

Establishment of titanium

alloys and their products,

based on little costly

environmental technologies

Profitability % 13

69096, Ukraine, Zaporizhzhia

city, Pobedy str, 107

Investments, USD

thousands. $ 200 000

Recoupment period,

years 14

Ore-dressing and

processing enterprise on the

basis of Vasinivsky iron-

stone deposit

Profitability % 30

70500, Ukraine,

Zaporizhzhya region,

Orikhiv, Pisochna str.,5

Investments, USD

thousands. $ 1130

000

Інвестиційні проекти
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Інвестиційні проекти у сфері агропромислового комплексу

Recoupment period,

years 2

Creation of an industrial

park of deep processing of

grain c. Berdyansk

Investments, USD

thousands. $ 3 719,2

Profitability % 15

69095, Ukraine,

Zaporizhzhia city,

Olexandrivska str., 114

Recoupment period,

years 5

Cluster of export production

of high grain and products

of its processing creation

Investments, USD

thousands. $ 50 000

Profitability %

69096, Ukraine,

Zaporizhzhia city, Marshala

Chuykova str., 25 office 69

Recoupment period,

years 6

Creation of a specialized

enterprise for growing

commodity sturgeon and

sturgeon caviar production

Profitability % 20

69096, Ukraine, Zaporizhzhya

region, Zaporizhzhia city,

Pobedy str, 107

Investments, USD

thousands. $ 16 000

Інвестиційні проекти у сфері туризму

Recoupment period,

years 2

Building brewery with

establishment of tourism and

recreation area

Profitability %

71700, Ukraine,

Zaporizhzhya region,

Tokmak, Centralna str., 45

Investments, USD

thousands $ 6800,0

Recoupment period,

years 4

The development of resort

areas near the Azov sea

(Kirillovka village)

Profitability % 25

69096, Ukraine, Zaporizhzhya

region, Zaporizhzhia city,

Pobedy str, 107

Investments, USD

thousands. $ 7 000

Recoupment period,

years

Creation of ethnic space

"Balkovo" of Tokmatsky

district of Zaporozhye region

Profitability %

Ukraine, Zaporizhzhya

region, Balkove village,

125, Myru str.

Investments, USD

thousands. $ 42.3

Інвестиційні проекти
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Вільні промислові зони
Земельні ділянки для 

житлового будівництва

Вільні земельні ділянки 

для інвестування

Енергогенеруючі підприємства 

(Бердянський район)

Залізнична станція - 30 км

Бердянський морський порт - 50 км

Траса М14 – 17 км

Електропостачання – 0,1 км (10 кВт)

Водопостачання – 0,3 км

Газопостачання – 0,2 км

Індустріальний парк «Гуляйпільський»

Залізнична станція  - 8 км

м. Гуляйполе - 12 км

м. Запоріжжя - 87 км

Електропостачання – 0,1 км (35 кВт) 

Водопостачання - на території 

Газопостачання – 0,8 км

Індустріальний парк «Мелітополь»

Бердянський морський порт - 120 км

Запорізький міжнародний аеропорт – 127 км

Залізнична станція – 5 км

Електропостачання – на території (4 МВт)

Водопостачання та газопостачання – на 

території

20 ha

40 ha
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Вітропарк вздовж лісосмуг

(Приморський район)

Залізнична станція  - 3 км

Бердянський морський порт – 56,8 км

Траса М 14 – 15 км

Електропостачання – 2 км ( 35 кВт)

Водопостачання та газопостачання – 2 км

Індустріальний парк  

(Токмацький район)

Залізнична станція  - 30 км

м. Токмак - 37 км

м. Запоріжжя - 87 км

Електропостачання - 5 км

Водопостачання - 2 км

Газопостачання – 10 км

Вітропарк (23 вітроагрегатори на 100 МВт, 
(Приморський район)

Залізнична станція  - 12 км

м. Приморськ - 35 км

м. Запоріжжя - 50 км

Електропостачання – 5 км (4 МВт)

Водопостачання – 0,1 км 

Газопостачання – 6 км

Відновлювальна енергетика
(Мелітопольський район)

Залізнична станція в м. Мелітополь - 30 км

Бердянський морський порт –150 км

м. Запоріжжя - 158 км

Електропостачання – 4 км (3,2 МВт)

Водопостачання – 0,07 км 

Газопостачання – 0,07 км

Вільні земельні ділянки 

для інвестування
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Наші партнери

Інвестиційний паспорт Запорізької області розроблено за сприяння 

проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку 

міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських 

муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних 

справ Канади. 

Зміст публікації є виключно думкою авторів та необов’язково відображає 

офіційну позицію Міністерства міжнародних справ Канади.

Soborniy ave. 164, Zaporizhzhia city, 69107

+38 (068) 178 76 57

rdagencyzr@gmail.com

ПРОЕКТ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

«ПРОМІС» 

АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
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+38 (044) 207 12 82

+38 (044) 207 12 83

office@pleddg.org.ua

http://pleddg.org.ua



ZAPORIZHZHYA REGIONAL STATE ADMINISTRATION

Soborniy ave. 164, Zaporizhzhia city, 69107

+38 (061) 224 65 03, 

+38 (061) 225 64 19

adm@zoda.gov.ua

www.zoda.gov.ua

DEPARTAMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND 

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS OF 

ZAPORIZHZHYA REGIONAL STATE ADMINISTRATION

Soborniy ave., 164, Zaporizhzhia city, 69107

+38 (061) 224 66 63, 

+38 (061) 224 70 37

uzez@zoda.gov.ua

www.investment.zoda.gov.ua

Контакти


