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Шановні добродії!

Вже кілька десятиліть Запорізька область є осередком промислового потенціалу, який 
формує загальноукраїнську виробничу базу. Наш край відомий не тільки в Україні, а й далеко 
за її межами. Запорізький регіон - технологічно розвинутий центр вітчизняного авіадвигуно-
будування, виробництва трансформаторів та іншої високотехнологічної продукції світового 
класу, представлений такими провідними українськими виробниками як «Запоріжсталь», 
«Дніпроспецсталь», «Мотор Січ», «Запоріжкран», «Запоріжтрансформатор» та інші. 

Можна сміливо казати, що економічний потенціал Запорізького краю складають кілька 
сотень провідних підприємств не лише промислового, але й інфраструктурного, сільсько-
господарського та інших секторів економіки. Всі разом вони роблять нашу область однією з 
найбільш привабливих для інвесторів в Україні.

Крім того, влада регіону та я особисто ведемо нещадну боротьбу з бюрократичними та 
корупційними проявами,  прагнемо створити сприятливе підприємницьке середовище та 
справжній діловий клімат для кожного інвестора. 

 Ми і надалі будемо розвивати партнерство з діловими колами, підвищуватимемо інвес-
тиційну привабливість області та розширюватимемо межі міжнародного  співробітництва. 
Адже ми розуміємо, що від нашої співпраці залежать добробут та розвиток кожного насе-
леного пункту та його жителів, економічне зростання та благополуччя нашого рідного краю.

Зі щирою повагою,

Костянтин БРИЛЬ,
голова Запорізької обласної державної адміністрації

Dear all!

Zaporizhzhia region has been the center of industrial capacity for several decades and it forms 
nationwide production base. our region is known in Ukraine as well as abroad. Zaporizhzhia re-
gion is a technologically advanced center of domestic aircraft engine, converfer and other world-
class high-tech products represented by such leading Ukrainian manufacturers as “Zaporizhstal”, 
“Dniprospetsstal”, “motor sich”, “Zaporizhkran”, “Zaporizhtransformator” etc.

it is fair to say that economic potential of Zaporizhzhia region consists of hundreds of leading 
industrial companies as well as infrastructure, agriculture and other sectors. they make  together 
our region one of the most attractive for investors in Ukraine.

in addition, the authorities of the region as well as me personally fiercely struggle against 
corruption and bureaucratic displays, strive to create a favorable business environment for each 
investor.

 we are going to develop further partnerships with business community, to increase investment 
attractiveness of the region and to begin extending the boundaries for international cooperation.

we understand that welfare and development of each settlement and its inhabitants, economic 
growth and prosperity of our native land depend on our cooperation. 

sincerely yours,

Kostyantyn Bryl,
head of Zaporizhzhia regional state administration 



Для кожного українця запорізька земля – особлива і свята. На нашій Запорізькій Січі за-
кладалася  основа української державності та національної свідомості. Наш острів Хортиця 
– оберіг України, символ волі, доблесті і незламності духу українського народу. 

Сьогодні Запорізький край, маючи виняткове географічне положення, потужний інду-
стріально–промисловий, науково–дослідний, аграрний, енергетичний, транзитний потен-
ціал, наочно демонструє конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість. Владу, 
бізнес та громадськість об`єднує спільне прагнення – правильно, розумно, далекоглядно 
реалізувати потенціал області. 

Амбітні плани нашого регіону із забезпечення зростання економіки і благополуччя лю-
дей відображені в Стратегії розвитку Запорізької області. 

В основі знакового документу – пріоритети соціально - економічного  розвитку запорізь-
кого краю, які обрали і визнали самі запоріжці і одноголосно підтримали депутати Запорізь-
кої обласної ради. Ми запрошуємо інвесторів до відкритого діалогу та співпраці і готові під-
тримувати проекти, які дозволять Запорізькому регіону посісти гідне місце на вітчизняних 
та світових ринках, забезпечити необхідні умови для росту економіки, створення робочих 
місць і наповнення бюджету області. 

Ми пропонуємо діловим партнерам, які по-справжньому зацікавлені можливостями для 
бізнесу в Україні та готові взяти участь у реалізації інвестиційного потенціалу області, стати 
членами команди однодумців та разом досягти ефективних результатів на благо процвітан-
ня святої Запорізької землі.

Зі щирою повагою,

Григорій САМАРДАК,
голова Запорізької обласної ради

Zaporizhzhia land is special and holy for every Ukrainian. our Zaporizhzhia sich is a basis 
of Ukrainian statehood and national consciousness. our Khortytsya island is a talisman of 
Ukraine, a symbol of freedom, volition and unbroken spirit of Ukrainian nation.

Zaporizhzhia region with its exceptional geographical location, powerful industrial-
production, research, agrarian, energy, and transit potential clearly shows marketability and 
investments attractiveness. government, business and community are united by a common 
desire to realize the potential of the region correctly and wisely.

the ambitious plans of our region are to ensure economic growth and welfare of the people 
reflected in the strategy of Zaporizhzhia region.

this important document is based on the priorities of socio-economic development of 
Zaporizhzhia region chosen by the majority of Zaporizhzhia cityfolk and unanimously supported 
by the members of Zaporizhzhia regional council. we are inviting investors to maintain an open 
dialogue and cooperation. we are ready to support projects that will help Zaporizhzhia region  to 
take rightful place on the domestic and international markets, provide the necessary conditions 
for economic growth, job providing and fill the regional budget.

we are glad to welcome business partners who are really interested in business 
opportunities in Ukraine and who are ready to participate in realization of investment potential of 
Zaporizhzhia region and to become members on the same page for achieving effective results 
for the benefit of Zaporizhzhia holy land prosperity.

sincerely yours,

grygoriy samarDaK,
head of Zaporizhzhia regional council
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Запорізька область є одним із головних центрів розвитку еко-
номічного, виробничо-технологічного й інтелектуального потенціалу 
України. Область має давню історію і багату культурну спадщину. Її най-
більш відомі історичні та культурні пам’ятки – Кам’яна  Могила і острів Хортиця 
(центр Козацької Республіки).

Насамперед, Запорізький регіон забезпечений висококваліфікованою робочою силою, 
природними та  власними енергетичними ресурсами. 

Запорізький край - один із найбільш технологічно розвинених регіонів України із значним 
науково-технічним і виробничим потенціалом. Як найбільший промисловий центр України і 
Східної Європи, Запорізький регіон є провідним у вітчизняному авіаційному двигунобудуван-
ні, виробництві трансформаторів, кольорової та чорної металургії та іншої високотехнологіч-
ної продукції, яка є фірмовим брендом, маркою світового класу якості та надійності.

Регіон із його родючими чорноземами та значними потужностями галузей харчової про-
мисловості є одним із найбільших вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та 
продуктів харчування.

Область має вигідне економіко-географічне положення та розвинену транспортну інф-
раструктуру. Вона розташована у південно-східній частині України, а її південні кордони 
омиваються водами Азовського моря, берегова лінія якого в межах області перевищує 300 
км. В межах обласного центру – міста Запоріжжя – розташований острів Хортиця – місце 
історичної Запорозької вольниці. 

Складовими транспортної інфраструктури є низка стратегічних трас. Додатковими пе-
ревагами є велика суднохідна артерія – ріка Дніпро, Запорізький річковий вантажний порт, 
Бердянський морський порт, Запорізький регіональний аеропорт, аеропорт м. Бердянська 

Zaporizhzhia region is one of the main centers of economic, industrial, technological and 
intellectual potential of Ukraine. the region has a long history and rich cultural heritage. the 
most famous historical and cultural attractions in the region is  stone tomb and the Khortytsya 
island (center of Cossack republic).

Firstly, Zaporizhzhia region is provided  with highly qualifi ed labor force and its own natural 
energy resources.

Zaporizhzhia region is one of the most technologically advanced regions of Ukraine with a 
signifi cant scientifi c, technical and industrial potential. as the largest industrial center of Ukraine 
and europe, Zaporizhzhia region is the leading center of domestic aircraft engine building, 
converter manufacturing and other high-tech products, which are a brand of world-class quality 
and reliability.

the region, with its fertile black soil and large capacity of food industry is one of the largest 
domestic producers of agricultural products and foodstuffs.

the region has favorable economic and geographical position and developed transport 
infrastructure. it is located in the south-eastern part of Ukraine, and its southern border is washed 
by the azov sea coastline within the area exceeds 300 km. within the regional center - the city of 
Zaporizhzhia - is located Khortytsya island - a place of historical Zaporizhzhia freemen.

the components of the transport infrastructure have a number of strategic lines. additional 
advantages are large navigable artery - the Dnipro river, Zaporizhzhia river Cargo port, sea 

ВІЗИТКА  РЕГІОНУ
region  overview
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Запорізької області. Все це створює умови для розвитку транспортної галузі та туристич-
но-рекреаційної сфери, дозволяє результативно поєднувати внутрішні й зовнішні товарні та 
ресурсні потоки.

Одним із пріоритетів регіону є розвиток малого і середнього бізнесу. Пріоритетними 
інвестиційно-інноваційними напрямками для Запорізького регіону є сільське господарство, 
наукова та технічна діяльність, промислове виробництво, переробна та харчова промисло-
вість, туризм та розвиток курортно-рекреаційних закладів. 

Представлений вашій увазі «Інвестиційний паспорт Запорізької області» дає змогу отри-
мати повну і достовірну інформацію про економічний потенціал регіону, інвестиційний клі-
мат, систему підтримки підприємництва. Це дозволить об’єктивно оцінити привабливість 
вкладення капіталу, а також знайти надійних партнерів і прийняти рішення про початок ро-
боти в нашому регіоні. Ми запрошуємо до взаємовигідної співпраці українських та іноземних 
партнерів. 

port  in Berdyansk, Zaporizhzhia regional airport, airport Berdyansk in Zaporizhzhia region. all 
of these aspects create conditions for the development of the transport industry and the tourism- 
recreation industry, help effectively combine internal and external trade and resource fl ows.

one of the area priorities is the development of small and medium businesses. priority 
areas of investment and innovation for Zaporizhzhia region is agriculture, scientifi c and technical 
activity, industrial production, processing and food industry, tourism and the development of 
resort and recreational facilities.

presented to your attention «Zaporizhzhia region investment overview» allows to get 
complete and accurate information about the economic potential of the region to potential 
investor, investment climate , enterprises support system. this will objectively appraise the 
attractiveness of investing, fi nd reliable partners and decide to start working in our region. we 
invite you to mutually benefi cial cooperation between Ukrainian and foreign investors. 
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2.1.  ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА КЛІМАТИЧНІ УМОВИ   
Запорізька область розташована на півдні Східноєвропейської рівнини на чорноземах у 

степовій зоні з характерним рівнинним ландшафтом, з домінуванням чорноземних ґрунтів. 
Загальна площа області – 27,2 тис.км2, що становить 4,5% території України. Площа, яку 
покривають ліси, складає 1,193 тис.км2, або 4,4 % всієї території області. Область межує 
з Херсонською, Дніпропетровською та Донецькою областями. Відстань від Запоріжжя до 
Києва становить  715 км залізницею та 618 км шосейними дорогами.

На півдні Запорізька область омивається водами Азовського моря, берегова лінія якого 
у межах області складає більше ніж 300 км.  На території Запорізької області розташовані 
4 лимани: Білозерський, Утлюкський, Тубальський та Молочний, загальна площа водного 
дзеркала яких становить 655,5 км2.

Басейн р. Дніпро займає північно-західну частину області і складається з Каховського 
та Дніпровського водосховищ, трьох середніх річок (Молочна, Конка, Гайчур) та 118 малих 
річок з 28 водосховищами та 849 ставками на них.

Клімат регіону – помірно-континентальний, характеризується чітко означеною посушли-
вістю, яка обумовлена пануванням на більшості території області сухих східних вітрів (на 
рік у середньому припадає 225 сонячних днів). Середньорічні температури: літня + 22oС, 
зимова - 4,5oС.

За різноманітністю та багатством мінерально-сировинних ресурсів область займає одне 
з провідних місць в України. У регіоні знаходяться значні запаси пегматитів (88 % загальних 
запасів держави), апатитів (63 %), марганцевих (69 %) і залізної (10 %) руд, каолінів (23 %), 
вогнетривких глин (9 %) тощо.

ХарактерИстИка  реГіонУ
deSCription  oF  the  region

2.1.  NATURAL - GEOGRAPHICAL AND CLIMATIC CONDITIONS

Zaporizhzhia region is located in the south east european plain at black soil in the plains 
with the typical fl at landscape with dominating of chernozem soil. the total area of the region – 
27,2 thousand km2, that is equal to 4,5% of Ukraine area. the forests area is 1,193 thousand km 
2, or 4,4% of the region. the region borders on Kherson, Dnipropetrovsk and Donetsk regions. 
Distance from Zaporizhzhia to Kyiv is 715 km by rail and 618 km by road.

in the south Zaporizhzhia region borders on the azov sea with the coastline more than 300 
km. in Zaporizhzhia region there are four estuaries: Belozerskyi, Utlyukskyi, tubalskyi, moloch-
nyi and total water surface area of which is 655,5 km2.

Dnipro basin occupies the north-western part of the area and consists of the Dnipro and 
Kakhovka reservoirs, three medium-sized rivers (molochna, Konka, haychur) and 118 small 
rivers with 28 reservoirs and 849 ponds on them.

the climate of the region - temperate continental, characterized by clearly defi ned aridity, 
which is due to the domination of the region majority dry easterly winds (p.a. average of 225 
sunny days). average temperature: + 22oC summer, winter - 4,5oC.

with its diversity and richness of mineral resources area region is one of the leading places 
in Ukraine. in the region are situated considerable reserves of pegmatites (88% of total reserves 
of the state), apatite (63%), manganese (69%) and iron (10%) ores, kaolin (23%), refractory clay 
(9%) and others

S������  2    
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 Apatites
Granite
Graphite

CONDITIONAL DENOTATIONS

Minerals

Автомобільні шляхи

Залізниця

Залізничні вузли

Аеропорт

Порт

Земельні ділянки, 
придатні для створення 
індустріальних парків

Історико-культурні місця і 
пам’ятники

Курорти

Каолін
Буре вугілля
Природний газ

Залізна руда
Марганцева руда
Золото

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Корисні копалини
Апатити
Граніт
Графіт

Motor-car ways 

Railway 

Railway knots 

Airport 

Port 

Lot lands, suitable for 
creation of industrial 
parks 

Historical and cultural 
places and monuments

Resorts

Kaolin
Brown coal
Natural gas

Iron-stone
Manganese ore
Gold

 Apatites
Granite
Graphite

CONDITIONAL DENOTATIONS

Minerals
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2.2.  ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА

Транспортний комплекс – одна з найважливіших складових виробничої та соціальної 
інфраструктури Запорізької області, яка включає залізничний, автомобільний, авіаційний, 
судноплавний та міський наземний електричний транспорт.

Мережа шосейних доріг довжиною 6986,0 км (з них 6817,3 км – з твердим покриттям 
(98%) з’єднує всі населені пункти області.

Із загальної кількості автомобільних доріг – 1628,2 км державного призначення, що за-
безпечують зв’язки з Дніпром, Харковом, Полтавою, центральними і південними областями 
України, з Чорноморським і Азовським узбережжями.

Через територію регіону проходить ряд стратегічних трас: Одеса - Мелітополь - 
Новоазовськ (М-14), Харків - Сімферополь - Севастополь (М-26/e-105), Бориспіль - Дніпро - 
Запоріжжя (h-08).

На території області розташовано 2 аеропорти, в Запоріжжі та Бердянську. Площа термі-
налу аеровокзалу міжнародного аеропорту «Запоріжжя» – 4824 м², пропускна спроможність 
120 осіб/год. Розроблений проект з будівництва нового пасажирського терміналу з пропус-
кною спроможністю 400 осіб/год.

Мережа залізничних доріг з’єднує всі основні промислові центри регіону з містами Укра-
їни та країнами Європи. Основні залізничні вузли Запорізької області: Мелітополь, Запоріж-
жя, Бердянськ. До складу Запорізької дирекції залізничних перевезень входять 67 станцій та 
роз’їздів. 

Експлуатаційна протяжність головних колій у межах Запорізької дирекції залізничних 
перевезень Придніпровської залізниці складає 1146,8 км  (орієнтовно 5 % від протяжності 
головних колій Укрзалізниці). 

Запорізька область має річковий (у Запоріжжі) та морський (у Бердянську) порти. Бердян-
ський морський торговельний порт є морськими воротами в Запорізькій області. До складу 
порту входять 9 вантажних причалів. Запорізький річковий порт спеціалізується на пере-
робці руди, коксу, вугілля, металобрухту, металовиробів, добрив, глини, піску, феросплавів, 
бокситів.

2.2.  TRANSPORT INFRUSTRUCTURE AND LOGISTIC

transport system is one of the most important components of industrial and social infra-
structure of Zaporizhzhia region, which includes rail, road, air, shipping and land urban electric 
transport.

the network of roads in length is 6986,0 kilometers (6,817.3 km of them – hard road (97.8%)) 
connects all settlements.

the total number of roads is 1628.2 km for public purpose, providing links with Dnipro, 
Kharkiv, poltava, central and southern regions of Ukraine, the Black sea and azov sea coasts.

the territory of the region goes through a series of strategic routes: odesa - melitopol - no-
voazovsk (m-14), Kharkiv - simferopol - sevastopol (m-26 / e-105), Boryspil - Dnipro - Zapor-
izhzhia (h-08).

there are 2 airports in Zaporizhzhia and Berdyansk. the area of the international airport 
«Zaporizhzhia» terminal is 4824 m², with the capacity of 120 persons / hour. in prospect it may 
become the main regional air hub. project for construction of a new passenger terminal with the 
capacity of 400 persons / hour was developed.

the railways network connects all the major industrial centers of the region with the cities 
of Ukraine and europe countries. railway junctions are: melitopol, Zaporizhzhia, Berdyansk. 
Zaporizhzhia directorate of railway services consists of 67 stations double track sections.  

the operational length of the main lines in the networks of the Zaporizhzhia railway trans-
portation of the Cisdnieper railways is 1146.8 km (5% of the length of the main Ukrzaliznytsia 
area).

Zaporizhzhia region has a river port (in Zaporizhzhia) and sea port (in Berdyansk). Berdy-
ansk port is the sea gate of the region. port includes 9 loading terminals. Zaporizhzhia river 
Cargo port deals with ore, coke, coal, salvage, hardware item,fertilizer, clay, sand, ferroalloy 
and bauxite processing.
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2.3.  ДЕМОГРАФІЯ ТА ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ

НАЙБІЛЬШІ МІСТА ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Назва міста Чисельність на 01.01.2017 (тис. осіб)

Запоріжжя 746,7

Енергодар 54,3

Бердянськ 116,4

Мелітополь 154,8

Токмак 32,4

Чисельність постійного населення області на 01.01.2017 склала 1738,7 тис. осіб (4,1% 
населення України, 8 місце серед регіонів), з них 77% – міське населення, 23 % – сільське.

Понад 43% населення області мешкає у м. Запоріжжя, яке належить до числа індустрі-
альних центрів та відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку як області, так 
і держави в цілому. 

 

 

23,9 %

60,7 % 15,4 %

years years more than 60 years 

вікова стрУктУра НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 01.01.2017 РОКУ
t h e  a g e  s t r U C t U r e  o F  p o p U L a t i o n  o F  Z a p o r i Z h Z h i a  r e g i o n  i n  0 1 . 0 1 . 2 0 1 7

2.3.  DEMOGRAPHY AND HUMAN RESOUCES

MAJOR CITIES AND POPULATION

City name Quantity as of 01.01.2017 (thousand persons)

Zaporizhzhia 746,7

energodar 54,3

Berdyansk 116,4

melitopol 154,8

tokmak 32,4

the population area on 01.01.2017 was 1738,7 thousand people (4.1% of Ukraine, among 
the regions -8 place), of which 77% - the urban population, 23% – rural population.

more than 43% of the population  lives in Zaporizhzhia, which is one of the industrial centers 
and plays an important role in social and economic development of both region and state.
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ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ
Кількість економічно активного населення працездатного віку – 789,4 тис. осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття (до населення працездатного віку) на 

01.01.2017 – 2,2 %. Рівень безробіття (за методологією МОП) за 2016 рік – 10 %.
Середньомісячна заробітна плата по області за 2016 рік – 5080,41 грн. (4 місце серед 

регіонів України).

1,6 %1,6 %
2,8 %2,8 %

5,5 %5,5 %

5,2 %5,2 %

6,7%6,7%
7,6 %7,6 %
12 %12 %
13,8 %13,8 %
37,8 %37,8 %

Інші види екoномічної діяльності
Other fields of economic activities

Професійна, наукова та технічна діяльність
Professional, scientific and technical activities

Сільське господарство, мисливство, 
лісове та рибне господарство
Agriculture, hunting, forestry and fisheries

Державне управління, оборона; 
обов`язкове соціальне страхування
Public administration, defense; 
compulsory social insurance

Транспорт, поштова та кур`єрська діяльність
Transport; postal and courier activities

Торгівля; ремонт автотрансп. засобів
Trade; repair of motor vehicles

Охорона здоров'я, надання соц. допомоги
Health care, social assistance

Освіта
Education

Промисловість
Industry

СТРУКТУРА СЕРЕДНЬООБЛІКОВОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (%)

t h e  s t r U C t U r e  o F  e m p L o Y e e s  B Y  e C o n o m i C  a C t i v i t i e s

HUMAN RESOURCES

number of economically active population of working age -789,4 thousand people.
the registered unemployment rate on 01.01.2017 was 2.2%, by iLo - 10%.
the monthly wage in the region in 2016 averaged 5080,41 Uah. (4th place among the 

regions of Ukraine).
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2.4.  Економічний потенціал
Обсяг валового регіонального продукту (далі – ВРП) області за підсумками 2015 року 

становив у фактичних цінах 89061 млн. грн. (9 місце серед регіонів); у розрахунку на одну 
особу – 50609 грн. (5 місце). 

Загальний внесок області у ВРП України склав 4,5 % (у 2014 році –  4,2 %). 
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Операції з нерухомим майном
Real estate operations

Торгівля
Trade

Cільське, лісове, рибне господарство
Agriculture, hunting, forestry and fisheries

Промисловість
Manufacturing industry

40 %
15 %

11 %

5,5 %

ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ У РОЗРАХУНКУ НА 1 ОСОБУ У 2015 РОЦІ

g r o s s  r e g i o n a L  p r o D U C t  p e r  o n e  p e r s o n  i n  2 0 1 5
ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ

m a i n  e C o n o m i C  a C t i v i t i e s

2.4.  economic potential

gross regional product (grp) on the basis of 2015 amounted to 89061 mln Uah in current 
price (9th place among the regions); per one person - 50609  Uah (5th place). 

the total contribution of the region in grp Ukraine amounted 4.5% ( in 2014 – 4.2%). 
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промисловий комплекс
Область входить до кола індустріальних лідерів країни, посідаючи 4 місце серед регі-

онів за обсягом промислового виробництва. В регіоні діють понад 1827 потужних промис-
лових підприємств. Основу промисловості регіону складають металургійний, машинобу-
дівний та енергетичний комплекси. У 2016 році вироблено 37,3 % сталі, 15,3% чавуну, 26% 
прокату чорних металів, 70% високовольтної апаратури, 28,8% електроенергії в Україні.

Машинобудування
Запорізька область — один із найбільших в Україні виробників авіаційних двигунів, си-

лових трансформаторів, легкових автомобілів та іншої високотехнологічної продукції. У 
Запорізькій області представлені такі основні види машинобудування, як автомобілебу-
дування, авіабудування, верстатобудування, залізничне машинобудування. Найбільші 
підприємства: ПАТ «Запоріжтрансформатор», АТ «Мотор-Січ», ПАТ «Запорізький автомо-
білебудівний завод», ДП «ЗМКБ «Прогрес».

industrial complex
region is included to the industrial leaders of the country by industrial construction range, 

taking 4th place among all the regions. there are more than 1827 huge manufacturing plants 
operate in the region. metallurgy, machine-building and energy complexes are the basis of 
industry in the region. in 2016 37.3% of steel, 15.3% of pig iron, 26% of rolled ferrous metals, 
70% of high-voltage equipment, 28.8% of electricity were produced in the region.

Mechanical engineering
Zaporizhzhia region is one of the largest manufacturers of aircraft engines, pressure trans-

formers, cars and other high-tech products in Ukraine. there are the main types of mechanical 
engineering in Zaporizhzhia region: motor vehicle industry, aircraft engineering, machine-
tool manufacture, railway machinery. the largest enterprises are pJsC «Zaporizhtransforma-
tor», pJsC «motor sich», pJsC «Zaporizhzhia automobile Building plant», machine-Building 
Design Bureau «progress».
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Гірничо-металургійний комплекс області представлений такими відомими у 
світі підприємствами чорної та кольорової металургії, як акціонерні товариства «Запоріж-
сталь» – провідний виробник сталей та чавуну, «Дніпроспецсталь» – виробник спеціальних 
сталей, «Український графіт» - провідний виробник графітованих електродів, «Титано–
магнієвий комбінат» – виробник титанової продукції високої якості. 

Енергетичний комплекс області – найпотужніший в Україні та складає понад 
чверть виробництва електроенергії по Україні. На території регіону розміщена Запорізька 
атомна електростанція – найбільша АЕС у Європі та Україні. Запорізька область - це уні-
кальний регіон, де енергію виробляють як традиційними, так і нетрадиційними методами: 
АЕС, ТЕС, ГЕС, а також вітрова та сонячна електростанції. 

Primorsk region
Solar energy
 JSC «Urkgeoplus»
JSC «Manages-Solarpark Primorsk»
Wind power
JSC «Wind Power» DTEK (150 mW)

Tokmak region 
Solar energy

JSC «Tokmak Solar Energy» (10 mW)

Berdyank region (178.000 hectares)
 Wind power
Investor - JSC «Wind Power» DTEK
Capacity- 150 mW
Cost of construction -170 mln. EURO

Priazov region
Wind power
Investors - JSC «EUROCAPE Ukraine 1» (400 mW)
JSC «Wind Power» DTEK (200 mW)
Cost of construction –more than 800 mln. EURO

Melitopol region
Wind power
Investor- JSC «EUROCAPE Ukraine 1» 
Capacity- 50 mW
Cost of construction –60 mln. EURO

РОЗВИТОК ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ

t h e  D e v e L o p m e n t  o F  C L e a n  e n e r g Y

mining and smelting enterprise of the region is represented by such worldwide known en-
terprises of ferrous and non-ferrous metallurgy as joint-stock companies «Zaporizhstal» - the 
leading producer of steels and cast iron, pJsC «electrometallurgy Dss plant»- specializes in 
the production of special steels, pJsC  «Ukrainian graphite» - leading manufacturer of graph-
ite electrodes, LLC «Zaporizhzhia titanium-magnesium plant» - producer of advanced titanium 
products.

Region energy complex is the most powerful in Ukraine and is equal to more than 
a quarter of electricity production in Ukraine. Zaporizhzhia nuclear power plant is the largest 
nuclear power plant in europe and Ukraine. Zaporozhye region is a unique region where energy 
is generated both by conventional and non- conventional methods: nuclear power plants, co-
generation plants, hydroelectric power plants, as well as wind and solar power plants. 
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8737,2
7083,2

9523,3 9203,9
10026,9 9928,0

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.

агропромисловий комплекс
Запорізька область є одним з найбільших виробників сільськогосподарської продук-

ції та виробів харчової промисловості серед регіонів України. Валова продукція сільсько-
го господарства за 2016 рік склала 9895,6 млн. грн. (13 місце в Україні, питома вага області 
– 3,9%). 

У структурі сільськогосподарського виробництва переважає продукція рослинни-
цтва (зерновий підкомплекс). У 2016 році в області зібрано 2624,4 тис. тонн зернових та 
зернобобових культур (пшениці - 1712,8 тис. тонн, ячменю – 588,0 тис. тонн, кукурудзи – 
148,4 тис.тонн). Область займає 4 місце по Україні по валовому збору зернових і зернобо-
бових культур та 1 місце по площі посіву гороху. Основною технічною культурою Запорізької 
області є соняшник.

ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В 2011 - 2016 Р.Р. 

(В ПОРІВНЯЛЬНИХ ЦІНАХ 2010 РОКУ), МЛН. ГРН. 

t h e  p r o D U C t i o n  D Y n a m i C s  o F  g r o s s  a g r i C U L t U r a L  o U t p U t  i n  2 0 1 1 - 2 0 1 6 .
( a s  C o m p a r e D  t o  2 0 1 0 ) ,  m L n .  U a h .

agrobuisness

Zaporizhzhia region is one of the largest producers of agricultural products and 
food products among the regions of Ukraine. the gross output of agriculture in 2016 was 
9895,6 mln. Uah. (13th place in Ukraine, specifi c weight of the region - 3.9%).

Crop production dominates in the structure of agriculture (grain subcomplex). in 2016 it 
was collected 2,624.4 thousand tons of grain and leguminous crops (wheat - 1,712.8 thousand 
tons, barley - 588.0 thousand tons, maize - 148.4 thousand tons) in the region. in terms of gross 
grain and leguminous crops the region ranks 4th in Ukraine and 1 place in the area of pea sow-
ing. the main technical culture of the Zaporizhzhia region is sunfl ower.
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By the January 1, 2017, there were 108.3 thousand cattles in all categories of farms (103.1% 
conform to  level in 2015), including 58.5 thousand cows;  pigs stock - 267.7 thousand, birds of 
all kinds - 5,8 mln. 

there are a range of enterprises in the region that are leading by capacity and volume of pro-
duction in Ukraine: LLC «Ukrainian distribution company» (Khortitsa liquor producer), pology oil 
extraction plant pJsC, pJsC Zaporizhzhian refi nery, LLC oLKom dairy-factory, Zaporizhzhian 
bread-baking complex № 3, Berdyansk and melitopol  meat packing plant. pJsC «Carlsberg 
Ukraine» and LLC «Kvas Beverages», producers of beer and non-alcoholic beverages, are a 
spectacular example of profi table investment in the food industry and the agricultural complex 
of the region.

Тваринництво
Livestock farming

Pослинництво
Horticulture

80 %

20 %

В усіх категоріях господарств на 01.01.2017 нараховувалось 108,3 тис. гол. великої ро-
гатої худоби (103,1 % до відповідного рівня 2015 року), у тому числі 58,5 тис. гол. корів; 
поголів’я свиней – 267,7 тис. гол., птиці всіх видів – 5,8 млн. гол.

В області розташовано ряд підприємств, які за потужністю та обсягом випуску продук-
ції є провідними в Україні: ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (ЛВЗ «Хортиця»), 
ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат», 
ПП «Молокозавод – Олком», ПАТ «Запорізький хлібокомбінат № 3», Бердянський та 
Мелітопольський м’ясокомбінати, ПАТ «Карлсберг Україна» та ТОВ «Квас Бевериджис» - ви-
робники пива та безалкогольних напоїв є яскравими прикладами вигідного інвестування в 
харчову галузь та аграрний комплекс регіону.
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малий і середній бізнес

У 2016 році в області функціонувало 12877 малих підприємств, 587 середніх підприємств, 
79397 фізичних осіб-підприємців. На підприємствах малого і середнього бізнесу працює 
69,6% від загальної кількості найманих працюючих на підприємствах області. У загальному 
обсязі реалізованої продукції питома вага малих та середніх підприємств (далі – мсп) не-
значно поступається великим підприємствам (46,6% проти 53,4%).

МСП розвивається майже в усіх галузях господарського комплексу області. У 2016 році 
найбільша кількість малих підприємств була зосереджена у сфері оптової та роздрібної тор-
гівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (3605 од.), середніх підприємств – у 
сфері промисловості (208 од.).
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Small and medium business enterprises

in 2016 in region operated 12877 small businesses , 587 medium businesses, 79397 indi-
vidual entrepreneurs. on the enterprises of small and medium size work 69,6% of salaried em-
ployees in the region companies. in total ratio sales proportion of small and medium business 
(SmB) the share is slightly inferior to large enterprises (46% vs. 53.4%).

sme develops in almost all areas of region economic complex. in 2016, the largest number 
of small businesses was concentrated in wholesale and retail, repair of motor vehicles and 
motorcycles (3605 items), medium business is mostly concentrated in the industry - 208 units.
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Industry

Agriculture forestry and fishing

Промисловість

Сільське, лісове та рибне господарство

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

Транспорт, складське господарство, поштова
та кур’єрська діяльність

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування

Професійна, наукова та технічна діяльність
Activities in the field of administrative services

Wholesale and retail, repair of motor vehicles and motorcycles

Transport, warehousing, postal and courier activities

Professional, scientific and technical activities

Будівництво
Construction

13%

20%

28%

3%
7%

3%
6%

10%
10%

Операції з нерухомим майном
Real estate business
Надання інших видів послуг
Professional, scientific and technical activities

Industry

Agriculture forestry and fishing

Промисловість

Сільське, лісове та рибне господарство

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

Транспорт, складське господарство, поштова
та кур’єрська діяльність

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування

Професійна, наукова та технічна діяльність
Activities in the field of administrative services

Wholesale and retail, repair of motor vehicles and motorcycles

Transport, warehousing, postal and courier activities

Professional, scientific and technical activities

Будівництво
Construction

Операції з нерухомим майном
Real estate business
Надання інших видів послуг
Professional, scientific and technical activities

3%
4%

4% 2% 8%

36%

21%16%
7%

ЧАСТКА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ЗА 
ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 2016 р., %

t h e  s h a r e  o F  m e D i U m  B U s i n e s s  e n t e r p r i s e s  o F  t h e  t o t a L 
a m o U n t  o F  e C o n o m i C  a C t i v i t Y  i n  2 0 1 6 , %

ЧАСТКА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ЗА 
ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 2016 р., %.

t h e  s h a r e  o F  s m a L L  a n D  m e D i U m  e n t e r p r i s e s  o F  t h e  t o -
t a L  a m o U n t  o F  e C o n o m i C  a C t i v i t Y  i n  2 0 1 6 %

МАЛІ  ПІДПРИЄМСТВА

smaLL enterprises
СЕРЕДНІ ПІДПРИЄМСТВА

meDiUm enterprises 
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інфраструктура підтримки бізнесу та залучення інвестицій

З метою подолання перешкод для розвитку підприємництва, які пов’язані з отриман-
ням дозволів та погоджень, в області діють 34 центри надання адміністративних послуг 
(25 центрів - у районах області, 9 - у містах обласного значення).

ЦЕНТРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Кількість Розташування

4 м. Бердянськ, м. Енергодар, м. Мелітополь, м. Токмак

5 м. Запоріжжя

5 Берестівська, Веселівська, Воскресенська, Комиш-Зорянська та 
Смирновська об’єднані територіальні громади 

20 усі райони області

БІЗНЕС - ІНФРАСТРУКТУРА

Агенція регіонального розвитку Запорізької області

Фонд підтримки підприємництва

2 лізингові компанії

3 бізнес-інкубатори

4 бізнес-центри

16 інвестиційних та інноваційних фондів

16 інформаційно-консультативних установ

Business support and investment attraction infrastructure 

in order to overcome obstacles of entrepreneurship development related to obtaining 
permits and approvals, 34 centers for the  administrative services provision operate in the region 
(25 centers - in the region districts, 9 - cities of region subordinance).

ADMINISTRATION SERVICE CENTERS

number Districts

4 Berdyansk ,  energodar ,  melitopol ,  tokmak

5 Zaporizhzhia

5 Berestovskaya, veselivskaya, voskresenskaya, Komish-Zoryanska and 
smirnovskaia united territorial communities

20 all districts of the region

BUSINESS INFRASTRUCTURE

regional development agency

Business support fund

2 leasing companies

3 business incubators

4 offi ce-centers

16 equity and innovation funds

16 informative and advisory institutes
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2.5.  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

експорт та імпорт

Аналіз динаміки зовнішньоторговельного обороту свідчить про стабільне позитивне 
сальдо зовнішньої торгівлі, яке зберігається протягом останніх років.

Область залишається одним з основних експортерів України і за підсумками 2016 року 
продовжує утримувати провідні позиції у сфері зовнішньої торгівлі України, займаючи 4 міс-
це за обсягами експорту та 10 місце за обсягами імпорту. Протягом 2016 року зовнішньо-
торгівельні взаємовідносини підтримувались з партнерами 147 країн світу.

2289,9

994,7

1295,2

Експорт (млн. дол. США) Імпорт (млн. дол. США) Сальдо (млн. дол. США)
Export (mln USD) Import (mln USD) Net balance (mln USD)

ЕКСПОРТ, ІМПОРТ ТА САЛЬДО ЗОВНІШНЬОЇ ТОР-
ГІВЛІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2016 (МЛН. ДОЛ США)

e X p o r t ,  i m p o r t  a n D  B a L a n C e  o F  F o r e i g n 
t r a D e   i n  Z a p o r i Z h Z h i a  r e g i o n  i n  2 0 1 6  ( M L N  U S D )

Недорогоцінні 
метали та вироби з них 

Продукти рослинного
походження  

Жири та олії

Інші

Base metals and its products 

Plant products

Adiposes and oils 

Others

55,6%

6,8%

6,5%
9,9%

Мінеральні продукти
Mineral products 
Недорогоцінні метали та вироби з них 

Текстильні матеріали та текстильні вироби  

Інші

Non-prescious metals and its products

Tex�les and tex�le products

Others

26,1%

17,7%
4,7%

26,3%

2.5.  FOREIGN TRADE

export and import

the analysis of the foreign trade turnover dynamics shows that balance of foreign trade, 
which has been preserved for the last years, is stable and positive in the fi eld of export.

the region remains one of the main exporters of Ukraine and, following the results of 2016, 
continues to hold leading positions in the sphere of foreign trade of Ukraine, ranking 4th in 
terms of exports and 10th of imports. Foreign trade relations were maintained with partners in 
147 countries around the world during 2016.

ТОВАРНА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ

e X p o r t s  s t r U C t U r e  o F  Z a p o r i Z h Z h i a 
r e g i o n  i n  2 0 1 6  Y e a r s

ТОВАРНА СТРУКТУРА ІМПОРТУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ

e X p o r t s  s t r U C t U r e  o F  Z a p o r i Z h Z h i a 
r e g i o n  i n  2 0 1 6  Y e a r s
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ОСНОВНІ КРАЇНИ (ПАРТНЕРИ) З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ 

t h e  m a i n  C o U n t r i e s  o F  g o o D s  i m p o r t  a n D  e X p o r t . 

Росія

Казахстан

Експорт Імпорт

Монголія

Китай

Індія

Пакістан

Іран

Сирія

ЄгипетЛівія

Німеччина
Велика Британія

Швеція

Франція

Польща

Румунія
Чорне море

Середземне море
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прямі іноземні інвестиції

Станом на 01.01.2017 обсяг внесених з початку інвестування прямих іноземних інвес-
тицій (акціонерного капіталу) в економіку області становив 815,3 млн. дол. США. Загалом 
інвестиції надійшли з 55 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування внесено  67,0% 
загального обсягу акціонерного капіталу. 

найбільше піі зосереджено у промисловості та в організаціях, що здійcнюють фінансо-
ву та страхову діяльність, тимчасове розміщування й організацію харчування.

В економіку області іноземними інвесторами вкладено прямих інвестицій (акціонерного 
капіталу) у 2016 році 14,9 млн. дол. США, у 1 кварталі 2017 року - 13,4 млн. дол. США.

КІПР ШВЕЦІЯ ЕСТОНІЯ СЛОВАЧЧИНА КОРЕЯ  
CYPRUS SWEDEN  ESTONIA SLOVAKIA KOREAN REPUBLIC

Industry

Real estate
business

Wholesale,
repair of vehicles

Wholesale,
repair of vehicles

Wholesale,

Scientific
and technical

activities

Наукова і
технічна

діяльність

2,3%
Financial and

insurance activities

Фінансова і
страхова

діяльність

2,2%

ПІІ (АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ) У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ 
ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (%)

FDi (eQUitY in ZaporiZhZhia region at 2016 Year
BY eConomiC aCtivitY (%)UsD)

Foreign direct investment

as at 01.01.2017 the amount of made foreign direct investment (FDi) (equity) enclosures 
from the beginning of investment in the region’s economy was 815,3 million UsD. overall invest-
ments came from 55 countries. eU countries invested 67% of total amount of Joint stock.

most of all FDi is concentrated in industry and organizations, which make fi nancial and insur-
ance activities, temporary accommodation and catering. 

in 2016 in the region’s economy by foreign investors was invested 14,9 million UsD of direct 
investment (equity), and - 13,4 million UsD during 2017.

ОСНОВНІ КРАЇНИ - ІНВЕСТОРИ

m a i n  C a p i t a L - i n v e s t i n g  C o U n t r i e s
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НАЙБІЛЬШІ  ІНВЕСТОРИ

На імідж регіону в цілому та на його інвестиційну привабливість позитивно впливає успіш-
ний досвід реалізації інвестиційних проектів.

Наочно відображають приклади успішного інвестування в нашій області ряд потужних під-
приємств з іноземним капіталом, серед яких:

«ДТЕК Дніпроенерго» ПАТ (Кіпр)
«Запорізький автомобілебудівний завод» ПАТ (Південна Корея)
«Пиво-безалкогольний комбінат «Carlsberg» ПАТ (Швеція)
«Запорізький завод феросплавів» ПАТ (Кіпр)
«Імідж Холдінг» ДП (Данія)
«Український графіт» ПАТ (Естонія)
«Експрес Інвест» ТОВ (Швейцарія)
«Запоріжкран» ПАТ (Фінляндія)
«Запорізький залізорудний комбінат» ЗАТ (Словаччина)
КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» (Австрія)

MAJOR  INVESTORS

the experience of investment projects implementation positively affects the image of the 
region and its investment attractiveness.

a number of powerful enterprises with foreign capital clearly show examples of successful 
investment in our region, among which are:

pJsC «DteK Dniproenergo» (Cyprus)
pJsC « Zaporizhzhia automobile plant » (south Korea)
pJsC «non-alcoholic integrated work «Carlsberg» (sweden)
pJsC «Zaporizhzhia Ferroalloy plant» (Cyprus)
«image holding» Dp (Denmark)
pJsC «Ukrainian graphite» (estonia)
pJsC «express invest» (switzerland)
pJsC «Zaporizhkran» (Finland)
pJsC «Zaporizhzhia iron ore factory» (slovakia)
pU «international airport «Zaporizhzhia» (austria)

СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТОРИ, ЯКІ УСПІШНО ПРАЦЮЮТЬ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

s t r a t e g i C  i n v e s t o r s  w h o  s U C C e s s F U L L Y  w o r K  i n  Z a p o r i Z h Z h i a  r e g i o n
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2.6.  СОЦІАЛЬНА СФЕРА (ОСВІТА, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, КУЛЬТУРА, ЖИТЛО)

освіта, підготовка кадрів

В області діє 24 самостійних вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації. До 
рейтингу університетів України «Топ-200 Україна» у 2017 році увійшли 10 вищих навчаль-
них закладів ІІІ-Іv рівнів акредитації.

2.6.  SOCIAL FIELD (EDUCATION, HEALTH CARE, CULTURE, ACCOMODATION) 

education, staff  training

there are 24 independent higher institutions of all levels of accreditation in the region. 10 
higher institutions of iii-iv levels of accreditation were included in the rating of «top-200 Ukrain-
ian universities» in 2017.

ПРОВІДНІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ОБЛАСТІ

L e a D i n g  h i g h e r  e D U C a t i o n  e s t a B L i s h m e n t s  i n  r e g i o n

Назва
name

Факультети
Faculties

Освітні програми
educational 

programs

Кількість студентів
number of students 

Веб-сайт
website

Запорізький національний університет Міністерства освіти і науки України
 state higher educational institution «Zaporizhzhia national University» ministry of 
education and science of Ukraine

13 49
      12   тис. ос.

thousand. 
pers.

http://www.znu.edu.ua

Запорізький національний технічний університет
Zaporizhzhia national technical University 12 56

      11   тис. ос.
thousand. 
pers.

http://www.zntu.edu.ua

Запорізька державна інженерна академія
Zaporizhzhia state engineering academy 4 66

     3,5   тис. ос.
thousand. 
pers.

http://www.zgia.zp.ua

Запорізький державний медичний університет
Zaporizhzhia state medical University 8 95

      12   тис. ос.
thousand. 
pers.

http://zsmu.edu.ua
 Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія»  Запорізької обласної ради
 municipal higher educational institution “national hortitskaya education and 
rehabilitation academy”

2 5       350   осіб
pers.

http://khnnra.zp.ua

Таврійський державний агротехнологічний університет
tavria state agrotechnological University 6 18

      4,6   тис. ос.
thousand. 
pers.

http://www.tsatu.edu.ua
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В області 20 вищих навчальних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, які є відокремле-
ними структурними підрозділами вищих навчальних закладів без статусу юридичної особи. 

6 навчальних закладів комунальної форми власності, з них: 2 - музичних училища, 
4 - коледжі.

4 - самостійні навчальні заклади, з них: 3 - коледжі, 1 - технікум.
У вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації навчається 15680 студентів, на-

вчальний процес забезпечують 1447 педагогічних працівників.
Підготовку робітничих кадрів для потреб області за 140 професіями та спеціальностя-

ми здійснюють 35 професійно-технічних навчальних закладів.
З 2016 року у Запорізькій області реалізується пілотний проект щодо впровадження 

інклюзивної освіти в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах.

Сфера послуг
Service industries

Будівництво
Building

Cільське господарство
Agriculture

Промисловість
Manufacturing industry16 %

13 %

7 %

6 %

there are 20 higher educational institutions with i-ii levels of accreditation, which are sepa-
rate structural units of higher education institutions without the status of a body corporate.

6 educational institutions of communal property, including: 2 music schools, 4 colleges.
4 independent educational institutions, including: 3-colleges, 1-technical schools.
there are 15,680 students studying in higher educational institutions with i-ii levels of ac-

creditation, and the educational process is provided by 1,447 teaching employees.
the regular labour force training for the needs of the region in 140 professions and special-

ties is carried out by 35 vocational schools.
in 2016 Zaporizhzhia region became a pilot project to implement inclusive education in pre-

school and general educational institutions.

ГАЛУЗЕВЕ СПРЯМУВАННЯ МЕРЕЖІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

B r a n C h  D i r e C t i o n  o F  t h e  v o C a t i o n a L  a n D  t e C h n i C a L  e D U C a t i o n a L  i n s t i t U t i o n s  n e t w o r K s  o F  t h e  Z a p o r i Z h Z h i a  r e g i o n
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охорона здоров’я 
В області на 01.01.2017 функціонує 152 заклади охорони здоров’я, в тому числі: 6 лі-

карень обласного підпорядкування, 21 міська лікарня, 20 центральних районних лікарень, 
22 районні лікарні, 5 пологових будинків, 38 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 
самостійна амбулаторія загальної практики сімейної медицини, навчально-науковий ме-
дичний центр «Університетська клініка МОЗ України».

Крім того, 4 медичних коледжі, ДУ «Запорізький державний медичний університет» 
МОЗ України та ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», 
8 санаторіїв, а також 6 медичних закладів відомчого підпорядкування.

культура
В області діють:
•  5 театрів (з них 3 – обласні); 
•  3 історико-культурних заповідники;
•  22 музейні заклади;
•  2 парки культури та відпочинку;
•  61 школа естетичного виховання;
•  398 закладів культури клубного типу, з них 353 – у сільській місцевості.
Культурне обслуговування мешканців області здійснюють 1031 установ та закладів га-

лузі, в яких працюють 6826 чол. 
В області функціонує 475 публічних бібліотек, з них 358, або 75,4 % – у сільській місце-

вості. Книжковий фонд становить 7,8 млн. примірників.

природно-заповідний фонд, оздоровчі центри, курорти, туризм 
Запорізька область має значні рекреаційно-курортні та туристичні ресурси. сотні кіло-

метрів пляжів теплого азовського моря (понад 550 закладів для оздоровлення та відпо-
чинку), стародавня славетна історія (8,5 тисяч пам’яток), самобутні традиції. 

На території Запорізької області розташовано 345 територій та об’єктів природно-запо-
відного фонду. В області є 114 музеїв.

Саме у Запоріжжі знаходиться гордість України № 1 в Україні – острів Хортиця. Най-
більший річний острів у світі, розташований на одній з найбільших річок Європи – Дніпрі. Та-
кож на території області знаходиться єдиний на Півдні України замок – Садиба Попова. Те-
пле та спокійне Азовське море зі своїми лікувальними якостями – центр пляжного туризму 
України, міста Бердянськ, Приморськ, селище Кирилівка – більше 3 млн. туристів щорічно.

healthcare
on January, 1 2017 there are 152 medical facilities functioning in Zaporizhzhia region. they 

include 6 local hospitals , 21 municipal  hospitals, 20 central district hospitals, 22 regional hos-
pitals, 5 maternity hospitals, 38 centers of primary health care (tspmsD), 1 independent am-
bulance station of family medicine general practice,educational and scientifi c medical center in 
Zaporizhzhia state medical University.

also, 4 medical colleges, Zaporizhzhia state medical University of healthcare of Ukraine, 
Zaporizhzhia medical academy of post-graduate education of ministry of healthcare of Ukraine, 
8 health sanatoriums and 6 medical agencies of departmental submission.

Culture
in the region there are;
•  5 theaters (including 3 regional);
•  3 historical and cultural resevs;
•  22 museum institutions;
•  2 recreation parks;
•  61 schools of aesthetic education;
•  398 cultural establishments like clubs , 353 of them are in rural areas.
Cultural service in Zaporizhzhia region is provided by 1031 establishments and institutions, in 

which 6826 people are employed.
in Zaporizhzhia region there are  475 public libraries 358 of which (75.4%)  are  in rural areas. 

the librarian books fund compiles 7,8 million copies.

nature reserve fund, health spa, place of resort, tourism 
Zaporizhzhia region has signifi cant recreational, resort and tourist resources. hundreds of 

kilometers of the warm azov beaches (more than 550 institutions for health care and vacation), 
an ancient well-known history (8500 monuments), distinctive traditions.

there are 345 territories and objects of the nature reserve fund in the Zaporizhzhia region 
and 114 museums.

right in Zaporizhzhia situated the island of Khortytsya - it is the № 1 pride of Ukraine and 
the largest annual island in the world, located on one of the largest rivers in europe - the Dnieper. 
also there is the only castle in the south Ukraine region - the popov manor. the warm and serene 
azov sea with its curative qualities is the center of coastal tourism in Ukraine, the city of Berdy-
ansk, primorsk, the village of Kirillovka - more than 3 million tourists annually.
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В області перебуває на обліку близько 8 тис. об’єктів історико-культурного надбання, 
найбільш туристично привабливими із них є:

національний заповідник «Хортиця» (м. Запоріжжя) - всесвітньо відомий як колиска Запорозького козацтва, найбільший острів-музей на 
Дніпрi та в Європі з унікальними історичними місцями та природою. На його території нараховується 63 пам’ятки археології та історії (Музей історії за-
порозького козацтва, історико-культурний комплекс «Запорозька Січ» тощо).                                                                                               http://hortica.zp.ua.

national nature reserve «Khortytsya» (Zaporizhzhia) - world-famous as the womb of the Zaporozhian Cossacks, the largest island-museum on 
the Dnieper and in europe with unique historical sites and nature. there are 63 monuments of archeology and history (the museum of the history of the 
Zaporozhye Cossacks, the historical and cultural complex «Zaporozhian sich», etc.).

національний історико-археологічний заповідник «кам’яна могила» (Мелітопольський район) - на території 15 га заповідника знахо-
диться пісковий пагорб площею 3 га, який є унікальною пам’яткою стародавньої історії та культури. У гротах та печерах цього пагорбу, яких на сьогодні 
відкрито 60, було знайдено петрогліфічні комплекси - унікальні зразки первісного мистецтва віком до 14 млн. років.                  http://ua.stonegrave.org

national historic and archeological reserve Stone tomB (melitopol region) - there is a sandy hill of 3 hectares on the territory of 15 hectares 
of the reserve, which is a unique monument of ancient history and culture. in the grottoes and caves of this hill, of which are now open 60, were found petro-
glyphic complexes - unique examples of primitive art in the age of up to 14 million years.

історико-архітектурний заповідник «садиба попова»  (Василівський район) - диво містобудування, музей замкової архітектури пізнього 
класицизму, побудований у 1894 році. Аналогів високоякісного мурування стін з цегли, за свідченнями фахівців, немає ні в Україні, ні взагалі в Європі. 

www.zamokpopova.org.ua
historical and architectural natural reserve «popov manor house» (vasilievka region) - a miracle of town-planning, a museum of castle archi-

tecture of late classicism, built in 1894. there are no analogues of such high-quality bricklaying, neither in Ukraine, nor in europe at all, according to experts. 

В ряді районів області функціонують 30 садиб сільського (зеленого) туризму. Наприклад, aQUaZoo у с. Петрополь - центр зеленого туризму з 
2015 року, який знаходиться всього в 15 км від міста Запоріжжя, а також у 45 км від міста Дніпро.                                                     www.aquazoo.zp.ua.

in some districts of the region there are 30 manors of rural (green) tourism. For example, aQUaZoo in petropol village - the center of green tourism 
since 2015, which is located only 15 km from the city of Zaporizhzhia, and also 45 km from the Dnieper city.

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТУРИСТИЧНО – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

REGIONAL TOURIST INFORMATION CENTRE OF ZAPORIZHZHIA

there are about 8 thousand objects of historical and cultural heritage in the region, the 
most touristically attractive of them are:

http://www.zotic.zp.ua
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Готелі
• Готель «intourist» 4* (пр. Соборний, 135, м. Запоріжжя)  www.intourist.com.ua
• «Khortitsa paLaCe hotel» 4* (бул. Шевченка, 71-а, м. Запоріжжя) 
 www.khortitsa-palace.com

• Готель «slava» 4* (вул. Л. Жаботинського, 19, м. Запоріжжя)  www.slava-hotel.zp.ua
• Готель «Театральний» 3* (вул. Троїцька, 23, м. Запоріжжя)  www.teatr-hotel.com
• Готель «reirkarts» 3* (пр. Маяковського, 19, м. Запоріжжя)  www.reikartz.com 
• Готель «Україна» 3* (пр. Соборний, 162-а, м. Запоріжжя)  www.ukraine.zp.ua
• Готель «Соборний» 3* (пр. Соборний, 28, м. Запоріжжя)  www.soborniy.zp.ua

житло, офісна та промислово-виробнича інфраструктура

Житловий фонд області становить 21,7 млн. м² або 7260 багатоквартирних житлових 
будинків. Фізичний знос переважної частини житлового фонду області складає 41-60% 
(3077 будинків).

Вартість вільних квартир у новозбудованих будинках коливається в межах  
130,0 – 260,0 дол.США/ м²

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ 1 М² ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЖИТЛА 
НА ВТОРИННОМУ РИНКУ

Для адміністративного 
центру м. Запоріжжя 

(дол. США)

Для міст обласного та ра-
йонного значення 

(дол. США)

Для інших (селище, село) 
населених пунктів 

(дол. США)

382,37 322,42 192,15

Вартість оренди офісних приміщень (клас a,B,C) відповідно у м. Запоріжжя становить 
150-300 грн. за 1 кв м. (на околицях міста 100 грн. за 1 кв м.)

Вартість оренди промислово-виробничих приміщень … 30 грн. за 1 кв м.
Вартість оренди складських приміщень …20 грн. за 1 кв м.

hotels
• hotel «intourist» 4* (sobornyi pr, 135, Zaporizhzhia)  www.intourist.com.ua
• hotel «Khortitsa palace» 4* (shevchenko bul., 71-а, Zaporizhzhia)

 www.khortitsa-palace.com
• hotel «slava» 4* (L. Zhabotynskogo str, 19. , Zaporizhzhia)  www.slava-hotel.zp.ua
• hotel «teatralnyi» 3* (troitzka str, 23, Zaporizhzhia)  www.teatr-hotel.com
• hotel «reikartz» 3* (mayakovskogo pr, 19, Zaporizhzhia)  www.reikartz.com
• hotel «Ukraine» 3* (sobornyi pr, 162-а, Zaporizhzhia)  www.ukraine.zp.ua
• hotel «sobornyi» 3* (sobornyi pr, 28, Zaporizhzhia)  www.soborniy.zp.ua

housing, offi  ce and industrial production infrastructure

available housing area is 21.7 million m² or 7260 residential buildings. the physical demoli-
tion of most of the region’s residential properties is 41-60% (3,077 houses). 

Free apartments cost- in modern constructed houses are fl uctuating from 130,0 to 
260,0 UsD sq. m.

AVERAGE COST OF GROSS AREA 
SECONDARY HOUSING  (1 sq. m.)

For administrative 
center of Zaporizhzhia 

(UsD)

For cities of regional and 
district signifi cance 

(UsD)

For others  (village) population 
centres 
(UsD)

382,37 322,42 192,15

the cost of renting offi ce facilities (Class a, B, C), accordingly in Zaporizhzhia is 
150-300 Uah. 1 sq m. (on the outskirts of 100 Uah. per 1 sq m).
the cost of renting industrial and production premises ... 30 Uah per 1 sq m.
the cost of renting warehouse  20 Uah per 1 sq m.
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2.7.  СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
COOPERATION WITH INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS

Міжнародна організація
international organisation Програми та проекти у Запорізькій області programs and projects in Zaporizhzhia region

Світовий банк

world Bank

«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» Субпроект «Удосконалення ме-
дичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу в Запорізькій області на 
2015-2017 роки» спрямований на розвиток і зміцнення первинної медико-санітарної 
допомоги області.

«improving health of people in the service» subproject «improving health care for patients 
with circulatory system disorders in Zaporizhzhia region in 2015-2017» aimed at develop-
ment and consolidation of the primary medical care fi eld

Європейський 
Інвестиційний Банк 

european investment Bank

«Програма надання рамкового кредиту для фінансування інвестицій в модернізацію 
міського громадського транспорту в 20 муніципалітетах України», «Надзвичайна кре-
дитна програма для відновлення України», «Програма розвитку муніципальної інфра-
структури України».

«Framework loan to fi nance urban public transport investments in up to 20 municipalities 
in Ukraine», «emergency credit recovery program for Ukraine», «municipal infrastructure 
development program of Ukraine».

Європейський банк 
реконструкції та розвитку

european Bank for 
reconstruction and 
Development

У 2009 році КП «Виробничий комбінат «Тепло водоканал» м. Енергодар» уклав кре-
дитну угоду щодо реконструкції систем теплопостачання. В 2010 році розпочалась 
реалізація «Програми інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення 
води в м. Запоріжжя». Також розглядалась можливість реалізації спільного проекту 
Запорізького концерну «Міські теплові мережі» і Європейського банку реконструкції 
та розвитку щодо встановлення на трьох котельнях обласного центру когенераційних 
станцій.

in 2009 me «manufacturing plant» «heat vodokanal» «enerhodar signed a credit agree-
ment on reconstruction of heat supply systems. «programs for investment and Develop-
ment of water supply and water purifi cation in Zaporizhzhia city» implementation began in 
2010. the possibility of implementing a joint project of Zaporizhzhia Concern «mhn» and 
the european Bank for reconstruction and Development for the installation of cogenera-
tion plants in three boiler- houses of regional center was also considered.

Банк Kfw

Bank Kfw

Досягнута домовленість щодо виділення коштів для фінансування проектів за проек-
тним напрямком «Комунальна інфраструктура». З майже 82 млн. євро, що були виді-
лені для фінансування за рахунок кредитних коштів Kfw, Запорізька область отримає 
73 млн. євро.

there was reached an agreement on the allocation of funds to fi nance projects in the 
«municipal infrastructure» project area. Zaporizhzhia region is going to receive 73 million 
out of 82 million euros allocated for fi nancing by credit of Kfw.

Північна екологічна фінансо-
ва корпорація neFCo

nordic environment Finance 
Corporation neFCo

Запорізька область бере участь у програмі Північної екологічної фінансової корпорації 
neFCo, яка планує виділити м. Мелітополю (Запорізька область) 8 млн. грн. на реалі-
зацію п’яти проектів, пов’язаних з енергозбереженням.

Zaporizhzhia region is currently participating in nordic environment Finance Corporation, 
neFCo, which plans to allocate melitopol (Zaporizhzhia region) 8 mln. Uah. for the imple-
mentation of fi ve projects related to energy effi ciency.

Deutsche gesellschaft für in-
ternationale Zusammenarbeit 
(giZ) gmbh

Реконструкція об’єктів соціальної інфраструктури. Модернізація систем  опалення. 
Поліпшення умов надання первинної медичної допомоги в сільській місцевості. Роз-
виток мережі водопостачання. Енергоефективність. Реконструкція об’єктів соціальної 
сфери. Створення робочих місць.

social assets objects reconstruction. heating systems modernization. improving the condi-
tions for primary health care in rural areas. Development of water supply network. energy 
effi ciency. reconstruction of social services. providing employment.

ЄС/ПРООН

Підвищення рівня життя в сільських, селищних та міських громадах шляхом комплек-
сного відновлення, ефективного використання та системного управління базовими 
об’єктами місцевої інфраструктури, зокрема з застосуванням альтернативних джерел 
енергії та стимулювання членів сільських громад до самостійного господарювання 
шляхом запровадження пілотної мережі сільськогосподарських обслуговуючих коопе-
ративів

raising of living standarts in rural, village and city communities via complex of reduction, 
effective use and system management by base object of local amenities, with the help of 
alternative energy source and actuation of  rural community members to  self-management 
by introducing a pilot net of agricultural service cooperatives in particular.
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2.8.  МАСШТАБНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
LARGE-SCALE INVESTMENT PROJECTS IMPLEMENTED IN ZAPORIZHZHIA REGION

Назва проекту Ініціатор Вартість Очікувані результати

Перевантажувальний річковий термінал ТОВ СП «НИБУ-
ЛОН» 
у  с. Біленьке Запорізької області

ТОВ СП «НИБУЛОН» 500 млн. грн.

Відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт. Перевезення 
до 4 млн. тонн зерна на рік. Створення 1500 робочих місць, встановлення в школі 
комп’ютерних класів, облаштування футбольного поля, створення нових очисних спо-
руд та відновлення дороги. 

ДП «Хлібна база № 74» ТОВ СП «НИБУЛОН» 200 млн. грн.
Відновлення найпотужнішого в Україні елеватору місткістю 149,7 тис. тонн зерна, 
створення близько 300 нових робочих місць. 

Стратегічна програма розвитку та технічної модернізації ви-
робництва ТОВ «ЗТМК

ТОВ «Запорізький титано-маг-
нієвий комбінат»

110 млн. дол.США Модернізація виробництва ТОВ «ЗТМК», створення 1419 робочих місць.

Проект будівництва вітрових електростанцій на території 
Приазовського та Мелітопольського районів.

Компанія 
«euroCapenewenergy» 

700 млн. євро
ВЕС загальною потужністю вітряних електростанцій – 500 МВт. Створення 130 робо-
чих місць.

Проект будівництва сонячної електростанції загальною по-
тужністю 50 МВт ТОВ «Токмак СоларЕнерджі» на території 
м. Токмак

ТОВ «Токмак Солар Енерджі» 65 млн. євро
Кількість створених робочих місць під час будівництва - 740 осіб, під час експлуатації 
станції більше 100 осіб. 

Проект будівництва парків вітрових електростанцій на 
територіях Приазовського, Приморського та Бердянського 
районів області.

ТОВ «Вінд Пауер» ДТЕК
більше 700 млн. 

євро
Створення вітропарку в Запорізькій області – «ДТЕК Приазовський», який включатиме 
Бердянську ВЕС (150 МВт), Приморську ВЕС (200 МВт) та Ботієвську ВЕС ( 200 МВт).

name of project initiator price expected results

transshipment terminal for shipment LLC «nibulon» in Belen-
koye village, Zaporizhzhia region

LLC «nibulon» 500 mln Uah
shipment of grain and oilseeds to river transport.  transportation of 4 million tons of grain per 
year. Creation of 1500 workplaces, installing of computer classes in the school, football fi eld 
arrangement, new purifi cation plant creation and road recovery.

subsidiary «grain storage № 74» LLC «nibulon» 200 mln Uah.
reconstruction of the most powerful elevator in Ukraine with a capacity of 149.7 thousand 
tons of grain, creating about 300 new jobs.

the strategic program of development and technical moderniza-
tion of the «Zaporizhzhia titanium-magnesium plant» LLC 

«Zaporizhzhia titanium-magne-
sium plant» LLC

110 million UsD production modernization of «ZtmK» LCC, creating 1,419 job vacancies.

the project of wind farms building in priazov and melitopol dis-
tricts

Company 
«euroCapenewenergy» 

700 million eU wind farms with total capacity of wind power plants - 500 mw. Creating 130 job vacancies.

the project of building solar plants with a total capacity of 50 mw 
of «tokmak solarenergy» LLC in tokmak

«tokmak solar energy» LLC 65 mln eUro
a number of created job vacancies during construction - 740 persons, during plant operation 
more than 100 people.

the project of building wind power parks in pryazov, Berdyansk 
and primorsk districts «windpower» LLC DteC

more than 700 mln 
eUro

Creating a wind farm park in  Zaporizhzhia region - «DteK pryazov» which includes 
Berdyansk wind farm (150 mw), prymorsk wind farm (200 mw) and Botiyevsk wind farm 
(200 mw).
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mechanical engineering

PJSC «MOTOR SICH» 

this is one of the world’s leading companies in development, production, repair 
and maintenance of aircraft gas turbine engines for aircraft and helicopters, as well 
as for industrial gas turbines. aviation equipment with the company’s engines are 
operated in more than 120 countries all over the world.

ZAPORIZHZHIA MACHINE-BUILDING DESIGN BUREAU 
“PROGRESS”  NAMED AFTER ACADEMICIAN A.G. IVCHENKO 

the enterprise deals with design, production, certifi cation, repairing, testing, 
improving and development of series production of gas turbine engines for 
aircraft and industrial applying. the high level of aircraft engines of the company 
is confi rmed by certifi cates of state aviation administration of Ukraine, aviation 
register of the interstate aviation Committee of the Cis countries and Bureau 
veritas.

PJSC «ZAPORIZHTRANSFORMATOR» (PJSC «ZTR») 

this is an enterprise that deals with the production of transformers and reactor 
equipment. pJsC «Ztr» is a pioneer and world leader in electrical engineering 
due to the realization of FaCts projects on basis of controlled shunt reactors. this 
enterprise is in a list of ten world largest producers of transformer equipment, and 
it is the largest plant in the Cis and europe. plant production capacity is 60.000 
mva per year.Ztr equipment reliably operates in 86 countries in different climatic 
and seismic conditions. 

машинобудування

ПАТ «МОТОР СІЧ»

Одне з провідних у світі підприємств з розробки, виробництва, ремонту та сер-
вісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вер-
тольотів, а також промислових газотурбінних установок. Авіаційна техніка з 
двигунами підприємства експлуатується більше ніж у 120 країнах світу.

ДП «ЗАПОРІЗЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
БЮРО «ПРОГРЕС» ІМ. АКАДЕМІКА О.Г. ІВЧЕНКА

Проектування, виробництво, сертифікація, ремонт, випробування, доведен-
ня й становлення серійного виробництва газотурбінних двигунів авіаційно-
го й промислового застосування. Високий рівень конструкторських розробок 
авіаційних двигунів підприємства підтверджений сертифікатами Державіа-
служби України, Авіаційного Реєстру Міждержавного Авіаційного Комітету кра-
їн СНД і Bureau veritas.

ПАТ «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» (ПАТ «ЗТР»)

Виробництво трансформаторного та реакторного обладнання. ПАТ «ЗТР» є 
піонером і лідером у світовому електромашинобудуванні з реалізації проектів 
FaCts на базі керованих шунтуючих реакторів (КШР). Підприємство входить в 
десятку найбільших світових виробників трансформаторного обладнання та є 
найбільшим заводом на території СНД і Європи. Виробнича потужність заводу 
становить 60 000 МВА на рік. Обладнання ЗТР надійно працює в 86 країнах 
світу.

2.9.  НАЙБІЛЬШІ ПІДПРИЄМСТВА РЕГІОНУ
LARGEST REGION ENTERPRISES
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PJSC «ZAPORIZHZHIA ELECTRIC LOCOMOTIVE REPAIRING 
PLANT» (PJSC “ZERZ”) 

overhaul of locomotives. the main customer of the enterprise is the state 
administration of railway transport of Ukraine.
nowadays the plant repairs 11 series of rolling stock, including locomotives series 
ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8, ВЛ80с, ВЛ80т, ВЛ80к, ВЛ82м.. in the late 1990s the 
plant mastered the modernization of electric locomotives ЧС4 and modernization 
of electric locomotives ВЛ80 with the processing into single-section electric 
locomotives ВЛ40у. “ZerZ” mastered the production of more than 11,000 spare 
components in order not to have problems with the repair of locomotives of various 
series.

PJSC «ZAPORIZHZHIA AUTOMOBILE BUILDING PLANT» (PJSC 
«ZAZ») 

this is Ukrainian manufacturer of cars, vans and buses. it is the only enterprise 
in Ukraine that has a complete production cycle of passenger cars, including 
stamping, welding, painting, car body equipping and car assembly. the plant has 
modern high-tech production that is constantly being improved and meets to the 
requirements of iso 9001.

PJSC  «ZAPORIZHZHIA METALLURGICAL PLANT 
«ZAPORIZHSTAL»   

this is a company with a full metallurgical cycle, which takes leading place of steel 
production in agglomerate, cast iron, steel , hot rolled and cold rolled products, 
formed sections, sheet metal , fl at carbon, stainless, alloy and low alloy steel  in 
Ukraine, in exports, currency supply, and deductions. 

PJSC  «UKRAINIAN GRAPHITE» 

this is a leading manufacturer of graphite electrodes in Ukraine for electric, 
orethermical and other types of electric furnaces, trading carbon pastes for 
soderberg electrodes, lining materials based on carbon for metallurgical, machine-
building, chemical and other industrial facilities.  

ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» 
(ПРАТ «ЗЕРЗ»)

Капітальний ремонт електровозів. Основним замовником робіт та послуг для 
підприємства є Державна адміністрація залізничного транспорту України.
Сьогодні завод ремонтує 11 серій рухомого складу, серед яких електровози 
серій ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8, ВЛ80с, ВЛ80т, ВЛ80к, ВЛ82м. В кінці 1990-х років 
завод освоїв модернізацію електровозів серії ЧС4, а також модернізацію елек-
тровозів ВЛ80 з їх переробкою в односекційні електровози ВЛ40у. ЗЕРЗ освоїв 
випуск більш ніж 11 тисяч запасних частин, щоб не мати проблем з ремонтом 
різних серій локомотивів.

ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 
(ПАТ «ЗАЗ»)

Український виробник легкових автомобілів, а також фургонів і автобусів. Єди-
не в Україні підприємство, яке має повний цикл виробництва легкових авто-
мобілів, що включає штампування, зварювання, фарбування, спорядження 
кузова і складання автомобіля. На заводі створено і постійно удосконалюється 
якісно нове сучасне високотехнологічне виробництво, що відповідає вимогам 
міжнародного стандарту iso 9001.

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 
«ЗАПОРІЖСТАЛЬ»

Підприємство з повним металургійним циклом, яке займає лідируючі місця за 
виробництвом чавуну, сталі, листового прокату з вуглецевих, низьколегова-
них, легованих і нержавіючих сталей в Україні, гнутого профілю, жерсті, бу-
дівельних матеріалів та товарів народного споживання, обсягами експорту, 
постачання валюти, а також податкових відрахувань. 

ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ»

Провідний виробник в Україні графітованих електродів для електросталепла-
вильних, руднотермічних і інших видів електричних печей, товарних вугле-
цевих мас для електродів Содерберга, футерувальних матеріалів на основі 
вуглецю для підприємств металургійного, машинобудівного, хімічного й іншого 
комплексів промисловості.

Гірничо-металургійний комплекс mining and metals sector



34

PJSC  «ELECTROMETALLURGY DSS PLANT» 

this is the only enterprise in Ukraine, which specializes in the production of 
special steels, rolled steel, calibrated steel and bearing, nickel-free, chromium-
nickel production. production of «Dss» pJsC is demanded in more than 
60 countries. with the powder metallurgy method the production of high-speed and 
tool steels of brands РЗМЗФ2К5-МП; 6Х4М8Ф2-МП was successfully completed, 
and also the rolling of the heat-resisting alloy ХН73МБТЮ-ВД (Е1698-ВД) at a state 
of 550.

PJSC «ZAPORIZHZHIA IRON ORE PLANT»  

this is one of the largest companies in the mining and metals industry in Ukraine and 
one of the leading mining companies in europe.
the plant extracts sintering, open-hearth melting, blast ore. in total output there is 
85% of sinter ore containing , which company supplies to domestic market and for 
exports.

LLC «ZAPORIZHZHIA TITANIUM-MAGNESIUM PLANT»  

this is the only producer of titanium sponge in europe and new products are the 
result of deep processing of titanium, which opens new markets in europe and 
asia to the company. titanium Business group DF has reached a new promising 
market by completing the start of commercial production of new products. annual 
consumption of titanium ingots and slabs in the world is about 200 thousand tons. 
Company also mastered the doped alloys production technology, including titanium 
and aluminum, oxygen, which, as shown by market researches, is  in the largest 
demand among consumers.

PJSC  «ZAPORIZHVOGNETRYV»  

this is one of Ukraine’s largest companies for the production of refractory products 
and high quality materials, and its range of products is unique around the world. the 
company produces about 200 tons of refractories, 5000 pieces of electric silicon 
carbonate electric heating units, 74 thousand tons of unshaped material per year. 
the enterprise includes fi re clay, railway, high alumina departments, subdivisions for 
the magnesium and aluminum silicate production. the factory has set up a group of 
experts which in cooperation with the Dnipro metallurgical academy are working on 
getting new types of refractories.

ПАТ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 
«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

Єдине підприємство в Україні, яке спеціалізується на випуску спецсталей: сор-
тового прокату, сталі, що калібрується, а також підшипникової, безнікелевої, 
хромонікелевої продукції. Продукція користується попитом більш ніж у 60 кра-
їнах світу. Так методом порошкової металургії освоєно виробництво швидко-
різальних та інструментальних сталей марок: РЗМЗФ2К5-МП; 6Х4М8Ф2-МП. 
Освоєно прокат жароміцного сплаву ХН73МБТЮ-ВД(Е1698-ВД) на стані 550. 

ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»

Одне з найбільших підприємств у гірничо-металургійній галузі України і одне з 
передових гірничодобувних підприємств в Європі. На комбінаті видобуваєть-
ся агломераційна, мартенівська, доменна руда. У загальному обсязі продукції 
85% складає агломераційна руда, яку підприємство постачає на внутрішній 
ринок і експортує. 

ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ»

Єдиний виробник титанової губки в Європі, а нова продукція - результат гли-
бокої переробки титану, яка відкриває для підприємства нові ринки збуту в Єв-
ропі та Азії. Запустивши промислове виробництво нової продукції, титановий 
бізнес group DF вийшов на новий перспективний ринок. Щорічне споживання 
титанових злитків і слябів у світі складає близько 200 тисяч тонн продукції. 
Окрім того, підприємство також опанувало технологію виробництва легованих 
сплавів, зокрема, титану з алюмінієм, з киснем, які, як показали маркетингові 
дослідження, мають найбільший попит у споживачів.

ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»

Одне з найбільших в Україні підприємств з випуску вогнетривких виробів і ма-
теріалів високої якості, а за асортиментом продукції йому немає рівних у світі. 
Підприємство виробляє близько 200 тисяч тонн вогнетривів, 5 тисяч штук кар-
бідкремнійєвих електронагрівачів, 74 тисячі тонн неформованих матеріалів на 
рік. До складу підприємства входять шамотний, залізничний, високоглинозем-
ний цехи, підрозділи з виготовлення магнезіальних виробів, алюмосилікатне 
виробництво. На заводі створено групу фахівців, яка у співпраці з Дніпров-
ською металургійною академією працює над отриманням нових видів вогне-
тривів, ведеться реконструкція цехів заводу.



ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  ПАСПОРТ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ZaporiZhZhІa  region  investment  overview 35

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

Частка виробництва підприємства в Україні становить 35%. Запорізькі феро-
сплави добре відомі вітчизняним і зарубіжним споживачам. Якість управління 
і товарної продукції підтверджено міжнародним стандартом якості iso 9001-
2008. Основные потребители – страны ЕС, Турция, Египет, Япония, Южная 
Корея, а также украинские металлургические комбинаты, Белоруссия, Казах-
стан.

ЧАО «ЗАПОРІЖКОКС»

Провідне підприємство коксохімії України, що має повний технологічний 
цикл переробки коксохімічних продуктів. «Запоріжкокс» виробляє близько 
10 всього виробленого в Україні коксу.

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ ТА 
СКЛОВИРОБІВ» (ПАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»)

Є найстарішим у світі виробником зварювальних плавлених флюсів. Викорис-
товуючи сучасні інноваційні механізми, вдалося створити і впровадити най-
прогресивніший на сьогоднішній день спосіб виплавки зварювальних флюсів, 
в т. ч. пемзовідних - метод подвійного рафінування флюсового розплаву. За-
вдяки цьому унікальному способу істотно покращилася якість традиційних ма-
рок флюсів - АН - 47, АН- 348 - А, ОСЦ -45 і ін., а також з’явилися нові марки, 
здатні конкурувати з кращими вітчизняними і зарубіжними марками флюсів, в 
т.ч. агломерованих.

ПрАТ «ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»

Високотехнологічне підприємство з повним циклом виробництва, продукція 
якого виробляється на сучасному обладнанні тільки з екологічно чистої сиро-
вини. 

Сьогодні продукція ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» є кон-
курентоспроможною і високо цінується споживачами не тільки в межах України, 
але і в США, Німеччині, Італії, Іспанії, Ізраїлі, Чехії, Польщі, Росії, Туреччині, 
країнах Прибалтики, в Індії, республіці Білорусь, Грузії, Вірменії, Казахстані, 
Киргизії, Узбекистані.

PJSC «ZAPOROZHYE FERRO ALLOYS PLANT»  

the share of enterprise production in Ukraine is 35%.Zaporizhzhian ferro-alloys 
are well-known to national and international customers.the quality of management 
and marketable products is confi rmed by the international quality standard iso 
9001:2008. the main consumers are Ukrainian metallurgical plants. main consumers 
are - eU countries, turkey, egypt, Japan, south Korea, Belarus, Kazakhstan and 
also ukrainian metallurgical combines.

PJSC «ZAPORIZHKOKS»  

the leading chemical recovery carbonization enterprise of Ukraine, which have  
full technological cycle  of coke-chemical products processing.»Zaporizhcoke» 
produces about 10 of all coke produced in Ukraine.

PJSC  «ZAPORIZHZHIA FACTORY OF WELDING FLUXES AND 
GLASS» (PJSC «ZAPORIZHSKLOFLYUS»)  

this is the world’s oldest manufacturer of processed welding fl uxes. Using modern 
innovative fi nancing mechanisms , factory workers, in collaboration with scientists 
managed to create and to implement the most progressive way of melting the 
welding fl uxes, in particular pumice-like - the double refi ning fl ux melt. this unique 
method signifi cantly improved the quality of traditional fl ux brands - an - 47, an-
348- a, Оsts -45 etc, as well as new brands can compete with the best national and 
international fl ux brands, including  agglomerated brands.

PJSC «POLOGY OIL EXTRACTION PLANT»

a high-tech enterprise with a full production cycle, which products are manufactured 
using modern equipment only from environmentally friendly raw materials.
today the products of pJsC «pologovskiy oil extraction plant» are competitive and 
highly valued by consumers not only within Ukraine, but also in the Usa, germany, 
italy, spain, israel, Czech republic, poland, russia, turkey, Baltic countries, india, 
republic of Belarus, georgia, armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan.

агропромисловий комплекс agro-industrial complex
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PRIVATE DAIRY FACTORY «OLKOM»

the trade mark, under which the Ukrainian food industry enterprises sell products. 
oJsC «Kiev margarine Factory» produces mayonnaise, butter, margarine, mus-
tard, industrial fats, private enterprise melitopol dairy factory «oLKom» produces 
a wide range of dairy products, which includes the trademark «milk river».

PJSC  «ZAPORIZKIY OLIYAZHIROKOMBINAT»

one of the largest enterprises in europe in production of vegetable oils and oil 
meals (a full cycle of processing sunfl ower seeds, soybean and rape plant), the 
only producer of sunfl ower oil meals in Ukraine.
since 2009 the enterprise has been certifi ed according to iso 22000: 2005 certifi -
cation system.

LLC «NIBULON»

Leader in the export of grain crop and oil-bearing-crop in 12 regions of Ukraine 
(«fi eld - linear granary - transloading terminal»). also engaged in the cultivation of 
grain seeds, livestock, has its own shipping company.

LLC «UKRAINIAN DISTRIBUTION COMPANY» (DISTILLERY 
«KHORTYTSYA»)

For several years running, Khortytsya is one of the three best vodka brands in the 
world. the brand’s products are manufactured exclusively. today, more than 300 
awards of national and international taste-off are held in the property of the brand. 
the absolute quality of «Khortytsya» is recognized all over the world. the brand’s 
products are presented in more than 87 countries. 

PJSC «ZAPORIZHZHIA BREAD-BAKING COMPLEX № 3»

today the enterprise is in top ten largest bread producers in Ukraine. in assortment 
JsC «Khlebodar» are more than hundred kinds of bakery and confectionery. the 
products are delivered to germany, Latvia, Lithuania, georgia, romania, moldova, 
azerbaijan, turkey, Usa, Canada, england, sweden, and to other countries of the 
world.

ПП «МОЛОКОЗАВОД – ОЛКОМ»

Торгова марка, під якою реалізують продукцію українські підприємства хар-
чової промисловості. ВАТ «Київський маргариновий завод» виробляє майо-
нез, олію, маргарин, гірчицю, промислові жири, приватне підприємство «Ме-
літопольський молокозавод «Олком» випускає широкий асортимент молочної 
продукції, в тому числі під торговою маркою «Молочна ріка».

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»

Одне з найбільших в Європі підприємств з виробництва рослинних олій і шротів 
(повний цикл переробки насіння соняшнику, сої та ріпаку), єдиний виробник со-
няшникового шроту в Україні.
З 2009 року підприємство сертифіковано за системою сертифікації 
iso 22000: 2005.

ТОВ СП «НІБУЛОН»

Лідер в експорті зернових та олійних культур в 12 регіонах України («поле - 
лінійні елеватори - перевантажувальний термінал»). Також займаються виро-
щуванням насіння зернових, тваринництвом, має свою судноплавну компанію.

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» 
(ЛГЗ «ХОРТИЦЯ»)

Кілька років поспіль «Хортиця» входить у трійку кращих горілчаних брендів сві-
ту. Продукція бренду виготовляється ексклюзивно. Сьогодні в скарбничці брен-
ду – більше 300 нагород національних і міжнародних дегустаційних конкурсів. 
Абсолютна якість «Хортиця» визнана в усьому світі. Продукція бренду пред-
ставлена вже в більш ніж 87 країнах світу.

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 3»

Сьогодні підприємство у десятці найбільших виробників хліба в Україні. В асор-
тименті ТМ “Хлібодар” – понад сотня видів хлібобулочних і кондитерських ви-
робів. Продукція поставляється в Німеччину, Латвію, Литву, Грузію, Румунію, 
Молдову, Азербайджан, Туреччину, США, Канаду, Англію, Швецію, а також в 
інші країни світу.



ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  ПАСПОРТ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ZaporiZhZhІa  region  investment  overview 37

БЕРДЯНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ

ТОВ «Бердянські ковбаси» в десятці найбільших національних виробників ков-
басної та м’ясної продукції (потужність до 50 тонн, 25 комбінатів повного циклу 
переробки м’яса).

ПАТ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

Одне з найбільших підприємств в Україні по виробництву м’ясопродуктів. За 
70-річну історію підприємство не тільки зберегло традиційні технології виробни-
цтва ковбасних виробів, а й з успіхом освоїло нові, прогресивні. Довіра більше 
ніж 5000 партнерів по Україні. Присутні у найбільших національних мережах. 
Власна ферма, команда високопрофесійних технологів, спеціалізована мережа 
автопостачання, фірмова мережа магазинів.

ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Бренд Carlsberg є одним із найвідоміших пивних брендів у світі, а бренди Бал-
тика, Carlsberg і tuborg входять до числа найбільших брендів у Європі, про-
дукція продається більш ніж на 150 ринках світу. Компанія посідає перше міс-
це у номінації «Репутаційна стабільність». За даними nielsen, за підсумками 
2016 року частка компанії Carlsberg Ukraine на ринку пива України становила 
29,9% у натуральному виразі.

ТОВ «КВАС БЕВЕРИДЖИС»

Є найбільшим в Україні виробником квасу із зернової сировини з повним ци-
клом виробництва; випускає квас ТМ «Ярило», який займає лідируючі позиції 
на ринку квасу в Україні; виробляє високоякісний концентрат квасного сусла, 
який використовується в харчовій промисловості; має програму енергозбере-
ження; 7 власних підприємств; більше 50 компаній-партнерів по Україні; 8 влас-
них торгових марок.

BERDYANSK MEAT PACKING FACTORY

JsC «Berdyansk sausages» is in top ten national producers of sausage and meat 
products (capacity up to 50 tons, 25 concern of the full cycle of meat processing).

PJSC «MELITOPOL MEAT PACKING FACTORY»

one of the largest enterprises in Ukraine in production of meat products. with 70 
years of history, the enterprise preserved the traditional technologies of sausages 
production, and also successfully mastered new, progressive technologies. Cre-
dence of more than 5000 partners in Ukraine. presence in the largest national net-
works. own farm,  highly professional team of technologists, a specialized network 
autopost, branded chain stores.

PJSC «CARLSBERG UKRAINE»

the Carlsberg brand is one of the most famous beer brand in the world, also such 
brands as Baltika, Carlsberg and tuborg are among the largest brands in europe, 
the products are sold in more than 150 markets around the world. the company 
ranks fi rst in the nomination «reputation stability». according to nielsen, following 
the results of 2016 the share of Carlsberg Ukraine in the beer market of Ukraine is 
29.9% in physical terms.

LLC «KVASS BEVERAGES»

it is the largest producer of kvass from grain raw materials in Ukraine with a full 
cycle of production; kvass is prosuced by tm «Yarilo», which occupies a leading 
position in the kvass market in Ukraine; it produces high-quality concentrate of 
kvas wort, which is used in the food industry; has an energy effi ciency retrofi t; 7 
own enterprises; more than 50 partner companies in Ukraine; 8 own trademarks.
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енергетичний комплекс

ЗАПОРІЗЬКА АЕС

Атомна електростанція, найбільша в Європі, потужністю 6000 МВт. Щорічно 
виробляє 1/4 частини електроенергії країни. Енергоблоки Запорізької АЕС 
є пілотними, тому і увага до них пильна, як з боку регулюючих органів, так 
і з боку міжнародних організацій. Робочі програми, розроблені фахівцями 
ЗАЕС, визнані базовими, і інші атомні станції візьмуть їх за основу.

ТОВ «ВІНДПАУЕР» ДТЕК

Ботієвська вітрова електростанція - найбільша вітрова електростанція 
України, забезпечує електроенергією південь Запорізької області (потуж-
ність 509 МВт, висота 150 м). Унікальність станції для країни ще в тому, що 
реалізовані технічні рішення роблять її однією з найсучасніших у світі.

ТОВ «ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І» «EUROCAPE NEW ENERGY»

Будівництво вітрових електростанцій на території Приазовського та Меліто-
польського районів потужністю 500 МВт

ТОВ «ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ»

Лідер в області фотоелектричного обладнання, перетворення енергії со-
нячного випромінювання в електроенергію (потужність 10 МВт з викорис-
танням 2-х типів сонячних модулів). 

ФІЛІЯ ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» ДНІПРОВСЬКА 
ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ (ДНІПРОГЕС)

Найбільша з шести гідроелектростанцій України на головній водній артерії 
України. Символ промислової модернізації України.

energy Complex

ZAPORIZHZHIA NUCLEAR POWER PLANT

the nuclear power plant, the largest in europe, with a capacity of 6000 mw. annu-
ally produces 1/4 of the country’s electricity. the power units of Zaporizhzhia npp 
are inaugural, and they have close attention, both from the regulatory authorities 
and international organizations. work programs are developed by Znpp experts 
and identifi ed as basic, and other nuclear stations will take them as a basis.

LLC «WINDPOWER» DTEK

Botiev wps -the largest wind power station in Ukraine, provides south of 
Zaporizhzhia region with  electricity (capacity 509 mw, height 150 m). the unique-
ness of the station for the country is that implemented technical solutions make it 
one of the most modern in the world.

LLC «EUROCAPE UKRAINE I» «EUROCAPE NEW ENERGY»

the construction of wind power stations on the territory of priazovsky and 
melitopol regions with a capacity of 500 mw

LLC «TOKMAK SOLAR ENERGY»

Leader in the fi eld of photovoltaic equipment, converting the solar emission en-
ergy  into electricity (power 10 mw with 2 types of solar modules)

BUSINESS UNIT PJSC «UKRHYDROENERGO» DNIEPER 
HYDROELECTRIC STATION

the largest of the six hydroelectric power stations of Ukraine on the main water-
way of Ukraine. symbol of industrial modernization of Ukraine.
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3.1.  СТРАТЕГІЧНІ РЕГІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ

STRATEGICAL REGIONAL PROJECTS

Назва Ініціатор Короткий опис Вартість 
Реконструкція аеродрому та будівництво нового 
терміналу в аеропорту міста

Комунальне підприємство «Міжнародний аеро-
порт «Запоріжжя»

Покращення експлуатаційних характеристик аеропорту, обладнання його сучасни-
ми засобами безпечного злету та посадки 

114,5 млн. дол. 
США

Будівництво з’єднувального каналу для віднов-
лення водного сполучення Азовського моря з 
Молочним лиманом

Запорізька обласна державна адміністрація
Створення умов для нересту піленгасу та інших видів цінних риб. Відновлення 
місць міграції птахів водно-болотного комплексу. Розбудова зеленого туризму та 
поновлення роботи дитячих оздоровчих таборів та баз відпочинку

орієнтовно 1,9 
млн. дол. США

Будівництво зовнішніх мереж та споруд водо-
постачання та водовідведення селища Кири-
лівка

Запорізька обласна державна адміністрація Забезпечення лікувально-оздоровчих закладів, розташованих у прибережній за-
хисній смузі моря, централізованим водопостачанням та каналізацією 42,0 млн. дол. США

Створення багатоцільового вертольоту злітною 
масою 7…8 тонн ПАТ «Мотор Січ»

Створення перспективного багатоцільового вертольоту злітною масою 7…8 тонн 
який зможе задовольнити потреби держави та освоєння його серійного виробни-
цтва.

75,4 млн. дол. США

Створення індустріального парку з глибокої 
переробки зерна «Житниця» м. Бердянськ

Запорізька обласна аграрна палата ВГО 
«Аграрна палата України»

Будівництво комплексу індустріального парку з глибокої переробки зерна. Збіль-
шення доданої вартості сільськогосподарської продукції на 30-35%. Готовність 
проекту - 20%, виділена земельна ділянка 22,6 га.

3,7 млн. дол. США

Створення аграрного кластеру експортного 
виробництва високоякісного зерна та продуктів 
переробки соняшнику в природно-кліматичних 
умовах Запорізької області

Запорізька обласна аграрна палата ВГО 
«Аграрна палата України»

На основі створеного аграрно-технологічного центру буде створено сучасну систе-
му насінництва, побудовано насіннєвий завод, побудована друга черга морського 
зернового терміналу в м. Бердянськ та створений технопарк в смт. Степногірськ. 

50 млн. дол. США

пропоЗИціЇ для інвесторів
propoSalS For inVeStorS
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title initiator short desription Cost 
aerodrome airport  reconstruction and construc-
tion of a new terminal at the city airport public utility «Zaporizhzhia international airport» improving of the performance index of the airport, equipping it with modern means of 

safe takeoff and landing. 114,5 mln UsD

Construction of a connecting port  for the restora-
tion of the water communication of the azov sea 
with the milky estuary

Zaporizhzhia regional state administration
Creation of conditions for spawning of the pilengas and other valuable fi sh species. 
restoration of migration sites for birds of the wetland complex. the development of 
green tourism and the resumption of children’s health improvement camps and recrea-
tion centers work.

approximate 1,9 mln 
UsD 

Construction of external supply line and water 
development facilities and water removal in Kirillo-
vka village

Zaporizhzhia regional state administration provision of medical and recreational facilities located in the coastal belt zone of the 
sea, with centralized water supply and sewage facilities 42,0 mln UsD

Construction of multi-purpose helicopter with 
takeoff weight 7...8 tons pJsC  «motor siCh» 

Construction of perspective multi-purpose helicopter that could satisfy states demands 
in helicopter equipment of this class and in its turn to increase economical and social 
indexes of economic progress of the country.

75,4 mln UsD

Creation of an industrial park for advanced  grain 
processing “Zhitnitsa”, Berdyansk

all-Ukrainian non-govermental organization 
«agrarian Chamber of Ukraine»

Construction of a industrial park complex  for deep grain processing.increase the value 
added of agricultural products by 30-35%.readiness of the project - 20%, a land plot of 
22.6 hectares was avolved.

3,7 mln UsD

Creation of agriculture cluster of export manufac-
turing high quality corn and products of processing 
sunfl owers in climatic conditions of Zaporizhzhia 
region 

all-Ukrainian non-govermental organization 
«agrarian Chamber of Ukraine»

Basing on created agriculture center there will be created a modern seed system, built 
seed factory and second queue of sea corn terminal in Berdyansk and created tech-
nopark in stepnohirsk. 

50 mln UsD

3.2.  Найбільш перспективні галузі економіки та 
інвестиційні проекти

За оцінкою Рейтингового агентства Євро-Рейтинг за підсумками 1-го кварталу 2017 року 
Запорізька область входить в 10-ку лідерів інвестиційної ефективності областей України. 

 Енергетика Машинобудування Металургія ІТ-сфера Сільське Харчова Туризм
     господарство промисловість 

       
 
 power engineering mechanical engineering metallurgy it sphere agriculture Food industry tourism

3.2.  most perspective sectors and investment projects

according to the rating agency euro-rating, following the results of Q1 2017, Zaporizhzhia 
oblast is among the top 10 investment effi ciency leaders in Ukraine’s regions.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ

i n v e s t m e n t  p r i o r i t i e s
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industrial capacity

Zaporizhzhia region is one of the largest industrial regions of Ukraine and form the basis of its 
industrial and agrarian potential, this is the place of concentration of the basic branches of heavy 
industry - metallurgical, machine-building, fuel-energy and chemical.

a successful geographical position in the industrial heart of Ukraine at the borderland be-
tween the main transport arteries determines a number of logistics advantages to competitors.

промисловий потенціал

Запорізька область – один із найбільших промислових регіонів України та складає осно-
ву її індустріального та аграрного потенціалу, місце зосередження базових галузей важкої 
промисловості – металургійної, машинобудівної, паливно-енергетичної та хімічної. Вдале 
географічне положення в індустріальному серці України на перетині основних транспортних 
артерій визначає ряд переваг в логістиці перед конкурентами. 

                                       

Будівництво парку сонячної електростанції 
потужністю 10 мВт на території смт. Чернігівка 
Чернігівського району

solar power plant park construction with capacity of 10 
mw in the Chernihiv territory Chernihiv region

Інвестиції, тис. $   20000   investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    15   profi tability %
Термін окупності, років   3   payback period (years)

71202, Запорізька область, смт Чернігівка, 
вул. Соборна, 401

71202, Zaporizhzhia region, 
Chernigivka, soborna 401 st.

Сміттєпереробний енергетичний комплекс 
СПЕК 2,5/5,6МС

rubbish recycling energy complex 
speC 2.5 5.6 ms

Інвестиції, тис. $   27745,7   investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    20   profi tability %
Термін окупності, років   5   payback period (years)

Україна, 69068, м. Запоріжжя, 
пр. Моторобудівників, 15

Ukraine, 69068, Zaporizhzhia, 
motorobydivnikiv 15 st.

Освоєння і виробництво малої вітроенергетики 
- вітроелектростанції потужністю 5 кВт 

Development and production of small wind energy 
- wind power plant with a capacity of 5 kw

Інвестиції, тис. $   2597,5   investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    29,3   profi tability %
Термін окупності, років   4,3   payback period (years)

Україна, 69068, м. Запоріжжя, 
пр. Моторобудівників, 15

Ukraine, 69068, Zaporizhzhia, 
motorobydivnikiv 15 st.

Розміщення сонячної електростанції на 
території Гуляйпільського району

siting of a solar power station on the territory of 
the huliaipole district

Інвестиції, тис. $   500   investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    15  profi tability %
Термін окупності, років   5   payback period (years)

70200, Запорізька область, 
м.Гуляйполе, вул. Н. Махна, 50

70200, Zaporizhzhia region,
huliaipole, n.mahno 50 st.

інвестиційні проекти у сфері енергетики
investmet projects in the fi eld of energetics
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Технологічна лінія очищення стічних вод і 
виробництво газу з мулу

processing line for sewage water treatment and 
production gas from slime

Інвестиції, тис. $   10000   investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    23   profi tability %
Термін окупності, років   3   payback period (years)

Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, буд. 107

Ukraine, Zaporozhye region,
Zaporizhzhia, peremohy 107 st.

Виробництво модулів для переробки побутових 
відходів методом високотемпературної 
газифікації з виробленням електроенергії та 
тепла

production of modules for the processing 
of domestic garbage by high-temperature 

gasifi cation with the generation of electricity and 
heat

Інвестиції, тис. $   1 модуль – 1 000 тис. дол. США
investments, thsd UsD 1 module - 1 000 thsd Dollars Usa
Рентабельність, %    30   profi tability %
Термін окупності, років   1   payback period (years)

Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, буд. 107

Ukraine, Zaporizhzhia region, 
Zaporizhzhia, peremohy 107 st.

Когенераційна енергозберігаюча установка 
«Теплоенергетичний комплекс «Мотор Січ» 
(ТЕК) 

Co-generation energy-effi cient plant “heat-energy 
complex” motor sich” (heC)

Інвестиції, тис. $   11926,25 investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    20 profi tability %
Термін окупності, років   5   payback period (years)

Україна, 69068, м. Запоріжжя, 
пр. Моторобудівників, 15

Ukraine, 69068, Zaporizhzhia,
mototobudivnikiv av., 15

Виробництво ефективних роторно – лопатевих 
турбін для ГЕС малої та середньої потужності

production of effective rotary - blade turbines for 
hydroelectric of small and medium power

Інвестиції, тис. $   1000   investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    16 profi tability %
Термін окупності, років   5   payback period (years)

Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, буд. 107

Ukraine, Zaporizhzhia region, 
Zaporizhzhia peremohy 107 st.
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Організація комплексу з переробки твердих 
побутових відходів в смт. Веселе Запорізької 
області (ПЕТ тари)

organization of a complex for the processing 
of solid household waste in the vesele village 

Zaporizhzhia region (pet packaging)
Інвестиції, тис. $   50000,0 investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    30   profi tability %
Термін окупності, років   2,3   payback period (years)

72200, Запорізька обл., Веселівський р-н, смт 
Веселе, вул. Карла Маркса, 29

72200, Zaporizhzhia region, vasilyevka district, vesele 
village, Karla marksa 29 st.

Будівництво заводу комплексного сортування 
та переробки твердих побутових відходів.

Construction of a complex of sorting and 
processing of solid household waste

Інвестиції, тис. 13600,0 investments, thsd UsD
Рентабельність, %     profi tability %
Термін окупності, років   3,8   payback period (years)

71700, Запорізька область, м. Токмак, 
вул. Центральна, 45

71700, Zaporizhzhia region, tokmak, 
tsentralna 45 st.

Будівництво біодизельного заводу на території 
Токмацького району Запорізької області

Construction of a biodiesel plant on the territory of 
tokmak district of Zaporizhzhia region

Інвестиції, тис. $   35513,0 investments (thsd UsD)
Рентабельність, %     profi tability %
Термін окупності, років   5   payback period (years)

71700, Запорізька область, м. Токмак,
вул. Центральна, 45

71700, Zaporizhzhia region, tokmak, 
tsentralna 45 st.

Придбання та впровадження установок для 
переробки побутових, сільськогосподарських 
і промислових відходів на території 
Великобілозерського району Запорізької області

Buying and implementation of facilities for the 
processing of domestic, agricultural and industrial 
waste in the territory of the velykobilozersk district 

of Zaporizhzhia region
Інвестиції, тис. $   220,0   investments (thsd UsD)
Рентабельність, %     profi tability %
Термін окупності, років   3   payback period (years)

71400, Запорізька область, Великобілозірський район, 
с. Велика Білозерка, вул. Центральна, буд. 120

71400, Zaporizhzhia region, velykobilozersk district, 
velyka Bilozirka village, tsentralna 120 st.
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інвестиційні проекти у сфері машинобудування
investment projects in the fi eld of mechanical engineering

Організація виробництва лопатей вертольотів 
на «Мотор Січ»

organization of manufacture of vane of helicopters on 
«motor sich»

Інвестиції, тис. $   120000,0 investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    23   profi tability %
Термін окупності, років   3   payback period (years)

Україна, 69068, м. Запоріжжя, 
пр. Моторобудівників, 15

Ukraine, 69068, Zaporizhzhia, 
motorobydivnikiv 15 st.

Організація виробництва вертолітних 
редукторів на «Мотор Січ»

organization of production of helicopter speed up gear 
on «motor sich»

Інвестиції, тис. $   200000,0 investments, thsd UsD
Рентабельність, %    13 profi tability %
Термін окупності, років   10,9   payback period (years)

Україна, 69068, м. Запоріжжя, 
пр. Моторобудівників, 15

Ukraine, 69068, Zaporizhzhia, 
motorobydivnikiv 15 st.

Створення багатоцільового вертольота злітною 
масою 7…8 тонн

Creation of a multipurpose helicopter with a take-off 
mass of 7-8 tons

Інвестиції, тис. $   75384 investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    20,17 profi tability %
Термін окупності, років   5,64   payback period (years)

Україна, 69068, м. Запоріжжя, 
пр. Моторобудівників, 15

Ukraine, 69068, Zaporizhzhia,
mototobudivnikiv av., 15

Розробка та освоєння серійного виробництва 
легкого багатоцільового вертольота МСБ-2

Development and implementation of full-scale 
production of light-duty multipurpose helicopter mvB-2
Інвестиції, тис. $   27412 investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    22,10 profi tability %
Термін окупності, років   5,4   payback period (years)

Україна, 69068, м. Запоріжжя, 
пр. Моторобудівників, 15

Ukraine, 69068, Zaporizhzhia,
mototobudivnikiv av., 15
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Будівництво киснево-конвертерного цеху

Construction of an oxygen-converter shop
Інвестиції, тис. $   1490200.0 investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    24   profi tability %
Термін окупності, років   7   payback period (years)

69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72
69008, Zaporizhzhia, highroad pivdenne 72 

Розробка, підготовка виробництва та виготовлення 
двигунів АІ-450М для модернізації силової установки 
вертольота типу Мі-2

Development, preparation and production of ai-450m engines 
for modernization of the mi-2 helicopter propulsion system

Інвестиції, тис. $   14950 investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    20,35 profi tability %
Термін окупності, років   4,6   payback period (years)

Україна, 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 15
Ukraine, 69068, Zaporizhzhia, motorobydivnikiv 15 st.

Створення виробництва титану, його сплавів і продукції з них, 
на основі маловитратних екологічних технологій

Creation of production of titanium, its alloys and products from them on 
the basis of low-consuming ecological technologies

Інвестиції, тис. $   200000 investments, thsd UsD
Рентабельність, %    13 profi tability %
Термін окупності, років   4   payback period (years)

Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 107
Ukraine, Zaporizhzhia region, Zaporizhzhia, peremohy 107 st.

Спільне виробництво холодильних поршневих 
компресорів

Joint production of refrigeration piston compressors
Інвестиції, тис. $   4300 investments, thsd UsD
Рентабельність, %    6,6 profi tability %
Термін окупності, років   6   payback period (years)

Україна, 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 15
Ukraine, 69068, Zaporizhzhia, motorobydivnikiv 15 st.

Гірничо-збагачувальний комбінат на базі Васинівського 
залізорудного родовища

mining and processing esterprise on the basis of vasinovsky iron ore deposit
Інвестиції, тис. $   200000 investments, thsd UsD
Рентабельність, %    13 profi tability %
Термін окупності, років   4   payback period (years)

Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Преображенка, 
вул. Преображенська, буд. 3

Zaporizhzhia region, orehovka district, preobrazhenka village,
preobrazhenska 3 st.

інвестиційні проекти у сфері металургії
investmet projects in the fi eld of metallurgy
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інвестиційні проекти у сфері агропромислового комплексу
investmet projects in the fi eld of agro-industry

аграрний потенціал

Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю економіки, який забезпечує продо-
вольчу безпеку та продовольчу незалежність, дає значній частині сільського населення ро-
бочі місця. Протягом останніх років сільське господарство області постійно нарощує обсяги 
виробництва. Область є лідером по валовому збору зерна в Україні.

Сільськогосподарський комплекс має у користуванні 2241,6 тис. га сільгоспугідь, у тому 
числі: ріллі – 1903,6 тис. га, зрошувальних земель – 240,7 тис. га.

Основними складовими інвестиційної привабливості АПК регіону є родючі землі, недо-
рогі та кваліфіковані трудові ресурси, значні потужності переробної галузі, вигідне геогра-
фічне положення для експорту продукції. В усіх агрокліматичних зонах наявні сприятливі 
умови для вирощування овочів та баштанних культур.

Стратегічним і найбільш вагомим напрямком розвитку сільського господарства області 
є рослинництво - зернові, технічні, овочеві культури. У галузі тваринництва на найближчі 
декілька років визначено такі напрями, як свинарство, птахівництво. Також сільськогоспо-
дарські підприємства всіх форм власності нарощують поголів`я корів. 

Будівництво заводу по переробці сільгосппродукції, 
зерново - бобових культур та соняшникової олії

Construction of a plant for the converting of agricultural products, 
grain and legume crops and sunfl ower oil

Інвестиції, тис. $   2000 investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    50 profi tability %
Термін окупності, років   5   payback period (years)

72131, Запорізька обл., Приморський р-н, 
с. Коларівка пров. Поштовий, буд. 8

72131, Zaporizhzhia region, primorsk district, 
Kalarivka willge, poshtova alley 8.

Створення аграрного кластеру експортного 
виробництва високоякісного зерна та продуктів 
переробки соняшнику в природно-кліматичних умовах 
Запорізької області

Creation of an agrarian cluster of production for export of high-
quality grains and products for processing sunfl ower in natural 

climatic conditions Zaporizhzhia regions
Інвестиції, тис. $   50000 investments, thsd UsD
Рентабельність, %     profi tability %
Термін окупності, років   5   payback period (years)

69120, м. Запоріжжя, вул. Вороніна 19а, кв. 96
69120, Zaporizhzhia, voronina 19a st., 96 fl at

agrarian potential

the agricultural sector is an important strategic branch of the economy, which ensures food 
security and independence, gives jobs to a signifi cant part of the rural population. in recent years, 
the region’s agriculture is constantly increasing production volumes. the region is the leader in 
gross grain output in Ukraine.

the agricultural complex has 2,241,600 hectares of farmland, including: arable lands - 1,903.6 
thousand hectares, irrigated lands - 240.7 thousand hectares.

the main components of the investment attractiveness of the agro-industrial complex of the 
region are fertile lands, cheap and skilled labor resources, signifi cant processing facilities, and an 
advantageous geographical position for exporting products.

the strategic and most signifi cant direction of agricultural development in the region is crop 
production - grain, industrial, vegetable crops. in the livestock sector such areas as pig and 
poultry breeding are specifi ed for the next few years. also, the number of cows are increasing on 
agricultural enterprises of all forms of property.
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Створення сільськогосподарського 
підприємства, будівництво овочесховища для 
зберігання, обробки та подальшої реалізації 
плодовоовочевої продукції на території 
Василівського району

establishment of an agricultural enterprise, 
construction of a vegetable store facility for storing, 

processing and further realization of fruit and 
vegetable products on the territory of the vasylivka 

district
Інвестиції, тис. $   1000 investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    70   profi tability %
Термін окупності, років   4   payback period (years)

69000,  м. Запоріжжя, пр. Соборний, 129
69000, Zaporizhzhia, soborniy 129 sq.

Виготовлення сепаратора центробіжного 
молочного «Мотор Січ СЦМ-80»

manufacture of separator of centrifugal milk «motor 
sich sCm-80»

Інвестиції, тис. $   7508,8 investments, thsd UsD
Рентабельність, %    21,4 profi tability %
Термін окупності, років   3,6 payback period (years)

Україна, 69068, м. Запоріжжя, 
пр. Моторобудівників, 15

Ukraine, 69068, Zaporizhzhia, 
motorobydivnikiv 15 st.

Створення індустріального парку з глибокої 
переробки зерна «Житниця» м. Бердянськ

Creation of an industrial park for the deep grain 
processing «Zhytnytsia» Berdyansk

Інвестиції, тис. $   3719,2 investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    15 profi tability %
Термін окупності, років   2   payback period (years)

Україна, 69095, м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 114

69095, Zaporizhzhia, oleksandrovskaya 114 st.

Створення малого сільськогосподарського 
підприємства з вирощування печериць з метою 
подальшої реалізації

Creation of a small agricultural enterprise of 
mushrooms growing for further implementation

Інвестиції, тис. $   160 investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    17 profi tability %
Термін окупності, років   5   payback period (years)

69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
пр. Соборний, 129

69000, Zaporizhzhia region, Zaporizhzhia, 
soborniy 129 blv.
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Будівництво приймально-відвантажувального 
пункту в залізничні вагони для членів 
сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу «Козацький зерновий союз» в 
смт. Якимівка Запорізької області, місткістю 
30 тис. тонн

Construction of the storage pack in the rail carriages 
for members of the agricultural servicing cooperative 
«Kozatskiy Zernoviy souz» in the Yakimivka village 

Zaporizhzhia region, capacity of 30 thousand tos
Інвестиції, тис. $   204,8 investments (thsd UsD)
Рентабельність, %     profi tability %
Термін окупності, років   5   payback period (years)

72500, Запорізька обл., Якимівський р-н, 
смт. Якимівка, вул. Центральна, 68

725200, Zaporizhzhia region, 
akimovka region, akimovka, tsentralna 68 st.

Будівництво та організація роботи 
овочесховища місткістю 3000 тонн

Construction and organization of the vegetable 
storehouse with a capacity of 3000 tons

Інвестиції, тис. $   303,1 investments, thsd UsD
Рентабельність, %    20 profi tability %
Термін окупності, років   3,9 payback period (years)

72500, Запорізька обл., Якимівський р-н,
смт. Якимівка, вул. Центральна, 68

725200, Zaporizhzhia region, akimovka region, 
akimovka, tsentralna 68 st.

Створення енергетично незалежного 
спеціалізованого підприємства по 
вирощуванню товарної риби та овочів (1 етап: 
форель 50 тонн на рік)

Creation of specialized energy-independent enterprise 
for enterprise of fi sh-farm and vegetables growing 

(stage 1 (trout - 50 tons per year)
Інвестиції, тис. $   1000 investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    16 profi tability %
Термін окупності, років   3   payback period (years)

Україна, Запорізька область, 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 107

Ukraine, Zaporizhzhia region, 
Zaporizhzhia, peremogy 107 st.

Створення спеціалізованого підприємства з 
вирощування товарного осетра і виробництва 
осетрової ікри

establishment of a specialized enterprise for salable 
sturgeon incubation and production of sturgeon caviar

Інвестиції, тис. $   16000 investments (thsd UsD)
Рентабельність, %    20 profi tability %
Термін окупності, років   6   payback period (years)

Україна, Запорізька область, 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 107

Ukraine, Zaporizhzhia region, 
Zaporizhzhia, peremogy 107 st.
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туризм

Запорізька область - привабливий для туристів край, де є всі можливості розвивати 
зелений туризм. Область має достатньо великий туристично-рекре аційний потенціал. У ці-
лому курортні та рекреаційні території складають майже 15 % площі області.

Наявність Азовського моря на півдні регіону сприяє розвитку морського туризму, де 
активно розбудовуються нові курорти та відмінно функціонують курорти м. Бердянськ, 
м. Приморськ, смт. Кирилівка тощо.

Все більшої популярності у мешканців та гостей області набуває агро- та екотуризм. В 
ряді районів області створено садиби зеленого туризму.

Будівництво пивоварні зі створенням туристично-рекреацйіїної зони

Brewery construction with tourist and recreation zone creation
Інвестиції, тис. $   6800,0 investments (thsd UsD)
Рентабельність, %     profi tability %
Термін окупності, років   2   payback period (years)

71700, Запорізька область, м. Токмак, вул. Центральна, 45
71700, Zaporizhzhia region, tokmak, Central`naya 45 st.

tourism

Zaporizhzhia region is an attractive region for tourists, there is an opportunity to develop 
green tourism. the region has a huge tourist developing potential. in general, the resort and 
recreational areas account for almost 15% of the area.

the presence azov sea an its in the south of region contributes to the development of sea 
tourism, where new resorts are actively building and the Berdyansk, primorsk, Kirillovka and oth-
ers resorts are well functioning.

agro- and ecotourism are having increasing popularity among residents and visitors of the 
region. manors of green tourism are created in a number of districts of the region.
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іт-сфера
it-клімат в Запорізькому регіоні є привабливим апріорі. it- клімат регіону привабливий 

для інвесторів своїм достатком офісів, промислової складової (завжди потрібні it- розроб-
ки для підприємств), студентськими кадрами, які вимагають менше фінансових витрат на 
оплату праці, своєю платформою з уже діючих державних і недержавних університетів і шкіл 
it- спрямованості,  що в свою чергу може добре постачати кадрами нове it- підприємство.

Враховуючи промислову складову міста, молодь з кожним роком випробовує себе в 
інформаційних комп’ютерних технологіях. У запорізькому регіоні діють приватні it-школи: 
КРОК, Brainacademy, QatestLab тощо. Понад 10 університетів Запорізької області навча-
ють та підвищують кваліфікацію фахівців цієї галузі. 

Запорізькі ІТ-спеціалісти стають найбільш затребуваними не тільки на ринку праці Укра-
їни, але й за її межами.

У м. Запоріжжі знаходиться Комп’ютерна Академія ШАГ – це міжнародний навчальний 
заклад, що спеціалізується на комп’ютерній освіті. А також це найбільший авторизований 
навчальний центр microsoft, Cisco, autodesk. 

Журнал time назвав проект студентів Академії «Винаходом року». Розробка студентів – 
це сенсорні рукавички, що трансформують мову жестів у слова - увійшла до ТОП-10 кращих 

іт-sphere
it climate in the Zaporizhzhia region is a priori attractive. the region’s it climate is attractive 

for investors because of its plenty of offi ces, industrial component (it projects for enterprises are 
always needed), student personnel that require less salaries and amoluments costs, with their 
existing platform from state and non-state universities and it schools, which ,in turn, can  supply 
staff with a new it enterprise.

taking into account the industrial component of the city, young people every year are testing 
themselves in software and computing. in the Zaporizhzhia region there are private it schools: 
KroK, Brainacademy, QatestLab and others. more than 10 universities in the Zaporizhzhia 
region train and improve the skills of specialists from such industry.

these fi eld specialists are of great demand not only on the job market of Ukraine, but also 
abroad.

there is Computer academy step in Zaporizhzhia, it is an international educational institu-
tion specializing in computer education. and also, this is the most authorized training center of 
microsoft, Cisco, autodesk.

time magazine named the project of students from the academy the «invention of the Year».
the development of students is a sensory gloves, which transform sign language into words. it 
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винаходів, поряд з марсоходом Curiosity, окулярами google glass і електромобілем tesla 
model s.

З 2014 року проводяться щорічні it – форуми (конференції). «it-Forum» - це простір, 
основною метою якого є популяризація сфери it в Запоріжжі, об’єднання всіх бажаючих 
інтернет-діячів для плідного спілкування, обміну досвідом та ідеями.

«it-Forum» - це ряд заходів, які проходять у форматі BarCamp-а, де беруть участь най-
більш відомі представники сфери it заради спільної мети - пізнати щось нове, познайоми-
тися з провідними фахівцями в галузі маркетингу, бізнесу, software / hardware розробки. 
Спеціалісти (“кити”) українського інтернету діляться своїм досвідом ведення бізнесу в сфері 
it.

Запорізькі бізнесмени вважають, що  інформаційні технології у подальшому займати-
муть ще більш значиме місце в їхньому бізнесі, а також, що в Запоріжжі є куди рости і роз-
виватися всім, хто пов’язаний з цією галуззю. 

Стартапи у сфері ІТ привертають до себе увагу інвесторів та сприяють розвитку еко-
номіки регіону. Завдяки потужним інноваційним розробкам та високому науково-техноло-
гічному потенціалу вищими навчальними закладами  регіону у співпраці із інноваційними 
компаніями планується створення технопарку. 

was in the top-10 best inventions, next to the Curiosity robot rover, google glasses and tesla 
model s electric car.

since 2014, annual it forums (conferences) have been held. it-Forum is a space whose 
main goal is to popularize the it sphere in Zaporizhzhia, to unite all interested internet fi gures for 
fruitful communication, experience and ideas exchanging.

«it-Forum» is a series of events taking place in the BarCamp format, where the most famous 
representatives of it sphere participate for the common goal - to get to know something new, to 
get acquainted with leading specialists in the fi eld of marketing, business, software / hardware 
development. experts («whales») of the Ukrainian internet share their experience of doing busi-
ness in the it sphere.

Zaporizhzhia businessmen believe that in the future information technologies will occupy 
even more important place in their business, and also that for all who are connected with this 
industry in Zaporizhzhia there is much to grow and develop.

startups in it attract investors’ attention and contribute to the development of the region’s 
economy. it is planned to create a technological park thanks to the powerful innovative develop-
ments and high scientifi c and technological potential of the higher educational institutions of the 
region, in cooperation with innovative companies.
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ZiiF – професійний діалоговий майданчик для обговорення перспектив розвитку ре-
гіону, налагодження контактів запорізьких підприємств з потенційними партнерами та по-
глиблення їх співробітництва з інвесторами.

Заходи під брендом ZiiF щорічно проводяться у Запоріжжі з 2007 року - у партнерстві 
обласної та міської влади, Запорізької торгово-промислової палати, ЗОСППР «Потенціал», 
галузевих бізнес-асоціацій.

Починаючи з 2011 року у структурі Запорізького міжнародного інвестиційного форуму 
з’являються галузеві напрями: окремі дискусійні панелі присвячуються машинобудуванню 
та металургії, агросектору та енергетиці, у центрі уваги – питання аутсорсингу та кооперації, 
державно-приватного партнерства, децентралізації. 

Кожного року до обговорення залучаються все більше українських та закордонних фа-
хівців, зокрема, представників Білорусі, Болгарії, Великобританії, Німеччини, Іспанії, Литви, 
Нідерландів, Польщі, Фінляндії, Франції, Чехії та інших країн.

Традиційно форуми супроводжують спеціалізовані виставкові експозиції. Сучасною 
платформою для реалізації заходів такого формату з 2010 року виступає ВЦ «Козак-Па-
лац» - найбільший виставковий центр південно-східного регіону України, сучасний комплекс 
з загальною площею більше 10 тис. кв. м та розвинутою інфраструктурою.

ЗАПОРІЗЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ (ZiiF)
ZaporiZhZhia internationaL investment ForUm (ZiiF)

ZiiF – a professional dialogue platform for the prospects for the development of the region 
discussing and establishing contacts between Zaporizhzhia enterprises with potential partners and 
deepening their cooperation with investors.

events under the ZiiF brand are held annually in Zaporizhzhia since 2007 - collaboratively with 
the regional and city authorities, Zaporizhzhya Chamber of Commerce and industry, Zaporizhzhia 
regional union of industrialists and businessmen «potential», industry and business associations.

as per 2011, industry trends are emerging in the structure of the Zaporizhzhia international 
investment Forum: separate panels are devoted to machine building and metallurgy, agro  and 
energy sectors, the focus is on outsourcing and cooperation, public-private partnerships, decen-
tralization.

every year more and more Ukrainian and foreign specialists are involved in the discussion, 
in particular, representatives of Belarus, Bulgaria, great Britain, germany, spain, Lithuania, the 
netherlands, poland, Finland, France, the Czech republic and other countries.

Usually, the forums are accompanied by specialized exhibitions. a modern platform for imple-
menting this format events since 2010 is the Kozak-palace exhibition Center, the largest exhibition 
center in the south-eastern region of Ukraine, a modern complex with a total area of more than 
10,000 sq.m. and smart infrastructure.
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«АГРОТЕХСЕРВІС»
«agroteChserviCe»

 

«ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА БУДІВНИЦТВО»
«energY eFFiCienCY anD BUiLDing» 

«МАШИНОБУДУВАННЯ. МЕТАЛУРГІЯ»
«maChine-BUiLDing, metaLLUrgY» 

«ЗАПОРІЖЖЯ ТУРИСТИЧНЕ»
«toUrist ZaporiZhZhia»

Integration & Cooperation

FORUM МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ ІНТЕГРАЦІЇ ТА КООПЕРАЦІЇ
internationaL investment ForUm on integration anD Cooperation

МІЖНАРОДНИЙ CПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ
internationaL speCiaLiZeD environmentaL ForUm

ФОРУМ З ПИТАНЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
inFormation teChnoLogY ForUm

ОСНОВНІ ЩОРІЧНІ МІЖНАРОДНІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ
t h e  m a i n  a n n U a L  i n t e r n a t i o n a L  s p e C i a L i Z e D  e X h i B i t i o n s

МАСШТАБНІ ЩОРІЧНІ ФОРУМИ
L a r g e - s C a L e  a n n U a L  F o r U m s
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3.3.  Land plots for investment

industrial and land property for investors
in the region there is already an industrial park on the JsC «Zaporizhkran» base, which covers 

an area of more than 50000 thousand square meters. here was created 150 work positions by the 
companies LLC «trans-Logistic», LLC «Kran-Design», LLC «pp Crane LtD», LLC pC «technolit.

active work is in progress to prepare creation of industrial parks net in the region. For said 
purpose, a list of land plots for industrial parks has been formed: in total there are 18 plots with 
area of 764.5 hectares in the region (Zaporizhzhia, Berdyansk, energodar city and Berdyansk, 

3.3.  Вільні земельні ділянки для інвестування

промислова нерухомість та земельні ділянки для інвесторів
В області вже працює промисловий парк на базі ПАТ «Запоріжкран», який охоплює те-

риторію площею понад 50000 тис. кв. м. Тут компаніями ТОВ «Транс-Логістик», ТОВ «Кран-
Дизайн», ТОВ «ПП Кран ЛТД», ТОВ ПК «Техноліт» створено 150 робочих місць.

Ведеться активна робота з підготовки до створення в області мережі індустріальних 
парків. З цією метою сформовано перелік земельних ділянок під індустріальні парки: всього 
по області 18 ділянок загальною площею 764,5 га (м. Запоріжжя, м. Бердянськ, м. Енерго-

Already leased areas

Areac occupied in production works
JSC «Zaporizhkran»

Areas that can be rented fpr production

Areas that can be released

ПРОМИСЛОВИЙ ПАРК НА БАЗІ ПАТ «ЗАПОРІЖКРАН»
i n D U s t r i a L  p a r K  o n  t h e  J s C  « Z a p o r i Z h K r a n »  B a s e
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дар, Бердянський, Василівський, Гуляйпільський, Оріхівський, Михайлівський, Пологівський 
райони). Також проводиться робота щодо пошуку нових земель під індустріальні парки у 
м. Мелітополь, у Токмацькому та Приморському районах.

Потенційним інвесторам пропонується інформація про інвестиційні проекти та вільні зе-
мельні ділянки для інвестування. Банк інвестиційних проектів та Реєстр вільних земельних 
ділянок розміщено на спеціалізованому інвестиційному порталі «Запорізька область – регі-
он можливостей» (http://investment.zoda.gov.ua).

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІЛЬНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
i n F o r m a t i o n  o n  a v a i L a B L e  L a n D  p L o t s  o F F e r e D  F o r  t h e  i n D U s t r i a L  e s t a t e  B U i L D i n g

vasilyevka, gulyaypole, orekhov, mikhailovka, pologi regions ). also work is underway to fi nd 
new lands for industrial parks in melitopol, in the tokmak and primorsk regions. 

potential investors are provided with information on investment projects and free land for 
investment.

the Bank for investment projects and the register of Free Land plots are located on the 
specialized investment portal «Zaporozhye region - region of opportunities». (http://investment.
zoda.gov.ua). 
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІЛЬНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

i n F o r m a t i o n  o n  a v a i L a B L e  L a n D  p L o t s  o F F e r e D  F o r  t h e  r e n e w a B L e  p o w e r  g e n e r a t i o n  B U i L D i n g



58

Потенційним інвесторам пропонується 44 вільні земельні ділянки області загальною 
площею 63,4 га, які призначені для будівництва багатоквартирних житлових будинків, біль-
ше інформації про забезпеченість інженерно-транспортною інфраструктурою кожної ділян-
ки, розміщено на карті веб-порталу: http://investment.zoda.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІЛЬНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 
БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

i n F o r m a t i o n  o n  a v a i L a B L e  L a n D  p L o t s  o F F e r e D  F o r  t h e  m U L t i - s t o r e Y  a p a r t m e n t  h o U s e s  B U i L D i n g

 potential investors are provided with 44 available land plots with the total area of 63.4 hec-
tares, targeted at  high-rise apartment houses building, more information on the provision of engi-
neering and transport infrastructure for each land plot you can see on the map of the web-portal: 
http://investment.zoda.gov.ua
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Р�����   4
КОНТАКТИ

ЗапоріЗька обласна державна адміністрація 
пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107 
Тел.: +38 (061) 224 65 03, (061) 225 64 19
Електронна адреса: adm@zoda.gov.ua 
Веб-сторінка: www.zoda.gov.ua

Управління ЗовніШніХ ЗносИн та ЗовніШньоекономіЧноЇ діяльності 
ЗапоріЗькоЇ обласноЇ державноЇ адміністраціЇ

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107 
Тел.: +38 (061) 224 66 63, (061) 224 70 37 
Електронна адреса: uzez@zoda.gov.ua 
Веб-сторінка: www.investmentzp. zoda.gov.ua

ЗапоріЗька обласна рада
пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107 
Тел.: +38 (061) 224 70 71, (061) 224 68 62
Електронна адреса: rada@rada.zp.ua 
Веб-сторінка: www.rada.zp.ua

ЗапоріЗька торГово-промИслова палата
бул. Центральний, 4, м. Запоріжжя, 69095
Тел.: +38 (061) 213 50 24, (061) 233 26 54
Електронна адреса: cci@cci.zp.ua 
Веб-сторінка: www.cci.zp.ua

аГенція реГіональноГо роЗвИткУ ЗапоріЗькоЇ області
пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107 
Тел.: +38 (068) 178 76 57 
Електронна адреса: rdagencyzr@gmail.com

SECTION   4 
CONTACTS

ZAPORIZHZHIA regional State adminiStration
soborniy ave. 164, Zaporizhzhia city, 69107
tel .: +38 (061) 224 65 03, (061) 225 64 19
e-mail: adm@zoda.gov.ua
website: www.zoda.gov.ua

departament oF Foreign relationS and Foreign trade 
oF ZAPORIZHZHIA regional State adminiStration

soborniy ave., 164, Zaporizhzhia city, 69107
tel .: +38 (061) 224 66 63, (061) 224 70 37
e-mail: uzez@zp.ukrtel.net
website: www.investmentzp.org.ua

ZAPORIZHZHIA regional CoUnCil
soborniy ave., 164, Zaporizhzhia city, 69107
tel .: +38 (061) 224 70 71, (061) 224 68 62
e-mail: rada@rada.zp.ua
website: www.rada.zp.ua

ZAPORIZHZHYA ChamBer oF CommerCe and indUStrY
 tsentralniy, bd. 4, Zaporizhzhia city, 69005
tel .: +38 (061) 213 50 24 (061) 233 26 54
e-mail: cci@cci.zp.ua
website: www.cci.zp.ua

regional deVelopment agenCY in ZAPORIZHZHIA region
soborniy ave., 164, Zaporizhzhia city, 69107
 tel .: +38 (068) 178 76 57
e-mail: rdagencyzr@gmail.com
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Center oF adminiStratiVe SerViCeS
(oop  in Zaporizhzhia city)
Ukrainska st., 50, Zaporizhzhia city, 69095
tel .: +38 (061) 787 60 11 (061) 787 60 38
website: www.cnapzmr.gov.ua

UseFUL inFormation

ZAPORIZHZHIA CitY CoUnCil
sobornyi ave., 206, Zaporizhzhia city, 69105, e-mail: zgik@meriazp.gov.ua
tel .: +38 (061) 224 69 00, (061) 34 42 92 (f)

enerhodar CitY CoUnCil
Kurchatova st., 11 enerhodar city, 71504, e-mail: adm@en.gov.ua
tel .: +38 (0239) 3 24 14 (0239) 3 22 53 (f)

BerdYanSK CitY CoUnCil
Yednosti sq. 2, Berdyansk city, 71118, e-mail: ispolkom@rada-berdyansk.gov.ua
tel .: +38 (0253) 3 64 63 (0253) 3 34 01 (f)

melitopol CitY CoUnCil
Karla marksa st., 5, melitopol city, 72312, e-mail: mail@mlt.gov.ua
tel .: +38 (0619) 242 13 58

toKmaK CitY CoUnCil
revolutzijna st., 45, tokmak city, 71701, e-mail:  tkgadmin@zp.ukrtel.net
tel .: +38 (0278) 2 23 74, (0278) 2 37 49(f)

центр надання адміністратИвнИХ послУГ 
(ЄдИнИЙ доЗвільнИЙ центр м. Запоріжжя)
вул. Українська, 50, м. Запоріжжя, 69095
Тел.: +38 (061) 787 60 11, (061) 787 60 38
Веб-сторінка: www.cnapzmr.gov.ua

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗапоріЗька  міська  рада
пр. Соборний, 206, м. Запоріжжя, 69105, e-mail: zgik@meriazp.gov.ua
Тел.: +38 (061) 224 69 00, (061) 34 42 92 (f)

енерГодарська міська рада
вул. Курчатова, 11, м. Енергодар, 71504, e-mail: adm@en.gov.ua
Тел.: +38 (0239) 3 24 14, (0239) 3 22 53(f)

бердянська міська рада
пл. Єдності, 2, м. Бердянськ, 71118,  e-mail: ispolkom@rada-berdyansk.gov.ua
Тел.: +38 (0253) 3 64 63, (0253) 3 34 01(f)

мелітопольська міська рада
вул. Карла Маркса, 5, м. Мелітополь, 72312, e-mail: mail@mlt.gov.ua
Тел.: +38 (0619) 242 13 58

токмацька міська рада
вул. Революційна, 45, м. Токмак, 71701, e-mail:  tkgadmin@zp.ukrtel.net
Тел.: +38 (0278) 2 23 74, (0278) 2 37 49(f)
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Інвестиційний паспорт Запорізької області розроблено 

УПРАВЛІННЯМ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

конт. тел: +38 (061) 224 66 63
факс +38 (061) 224 65 69
e-mail: uzez@zp.ukrtel.net

за підтримки проекту міжднародної технічної допомоги «ПРОМІС»
конт. тел: +38 (044) 207 12 82

факс +38 (044) 207 12 83
e-mail: office@pleddg.org.ua

основні джерела,  що  використані  під  час  підготовки   
інвестиційного паспорту  Запорізької  області

 Офіційний сайт Головного Управління статистики у Запорізькій області:  
www.zp.ukrstat.gov.ua 
Офіційний сайт Запорізької обласної державної адміністрації:  www.zoda.gov.ua
 Спеціалізований веб-сайт «Запорізька область – регіон можливостей!»:  
www.investmentzp.org.ua

Zaporizhzhia region investment overview was made by

Department oF Foreign reLations anD Foreign traDe oF  
ZaporiZhZhia regionaL state aDministration:

Cont. phone: +38 (061) 224 66 63
fax (061) 224 65 69

e-mail: uzez@zp.ukrtel.net

with support of international technical assistance project “pLeDDg”
tel: +38 (044) 207 12 82
fax +38 (044) 207 12 83

e-mail: office@pleddg.org.ua

the main sources that were used in the preparation of the Zaporizhzhia region 
investment overview 

 official website of Department of statistics in Zaporizhzhia region:  
www.zp.ukrstat.gov.ua
official site of Zaporizhzhia regional state administration: www.zoda.gov.ua
 specialized website «Zaporizhzhia region - a region of opportunities!»: 
www.investmentzp.org.ua








