
 

Проектний звіт

 
Асоціація «Приватні інвестори України» зареєстрована
Робота АПІУ побудована за принципом Асоціації регіональних об'єднань інвесторів і базується на 
міжнародному досвіді і сучасних підходах до організації інвестиційних проектів.
 
АПІУ має досвід у відборі та організації 
проектів на понад 30 заходах у т.ч. «Фору
проектів «Інвестиції без кордонів», «Клуб приватних інвесторів», інвестиційна конференція «Приватні 
інвестиції в енергоефективністі 
міжрегіонального співробітництва та інвестицій
 
Фахівці АПІУ мають досвід співпраці з міжнародними організаціями: Canadin Exekutive Service 
Organization (2009-2010 рр.), Європейський банк реконструкції і р
управління проектами), УкрСиббанк 
семінарів для експортерів), Представництво Євросоюзу, Світовий банк тощо
 
Медіа-підтримку заходів АПІУ забезпечують: Інтерфа
діловий"; Інвестиційний портал InVenture, Судово
Бізнес" та «Приватний підприємець», Електронний журнал "Chrematistic», журнали «Експерт
Україна», «Власть денег», «Деньги UA», газети «Деловая Столица»
 
У проектах організації працюють 18 експертів. Партнерську офіси АПІУ є у Вінниці, Харкові, Одесі, 
Дніпропетровську, Запоріжжі та Вісбадені (Німеччина). Організація має інтернет розсилку (більше
2500 передплатників), власні та партнерські сайти uaban.org, www.uamakler.com, ukrexport.org, 
www.ek-ua.com і т.д. 
 
 
На протязі 2014 р. – березень 2015 рр.

• АПІУ виступила ініціатором та провела спільно з партнерами 
Донецьким клубу підприємців, Донецькою громадської організації «Альянс», 
зайнятості України, ТОВ «Компанія «Євроконсалтинг», Міжнародним проектом 
Dialog (UID-2015), Всеукраїнською органі
направлених на стимулювання інвестиційної діяльності та 
конфлікту. ( Додаток 1) 

• В жовтні 2014 року створено групу підтримки в facebook «Помощь бизнесу из АТО
https://www.facebook.com/groups/789187051146221. На даний момент в групі більше 200 учасників. На 
постійній основі розміщуються публікації направлені на інформування і підтримку громадян і бізнесу з
зоні конфлікту. 

• Регулярно розміщуються публікації в 
конфлікту http://uaban.org/artikel.html

• На протязі 2014 р. отримано через сайт (http://www.uaban.org/expert.html) та надано 
консультацій щодо методології створення бізнес
проектів. 

• Підписано ряд угод :  
- 8 жовтня 2014р. підписано Меморандум про взаємодію з Державним підприємством «Центр 

розвитку державно-приватного партнерства». В рамках даного Меморандуму реалізовано 

Проектний звіт 2014 – березень 2015 рр.
 

Асоціація «Приватні інвестори України» зареєстрована як громадська організація у березні 2007 році
Робота АПІУ побудована за принципом Асоціації регіональних об'єднань інвесторів і базується на 
міжнародному досвіді і сучасних підходах до організації інвестиційних проектів.

організації близько 500 інвестиційних проектів, 
проектів на понад 30 заходах у т.ч. «Форум приватних інвесторів України»
проектів «Інвестиції без кордонів», «Клуб приватних інвесторів», інвестиційна конференція «Приватні 
інвестиції в енергоефективністі - шлях до енергетичної незалежності України»
міжрегіонального співробітництва та інвестицій і т.д. 

Фахівці АПІУ мають досвід співпраці з міжнародними організаціями: Canadin Exekutive Service 
2010 рр.), Європейський банк реконструкції і розвитку (2011 р. 

управління проектами), УкрСиббанк - структура Групи BNP Paribas (2014 р. 
, Представництво Євросоюзу, Світовий банк тощо

підтримку заходів АПІУ забезпечують: Інтерфакс, газета "Капітал", Телеканал "Перший 
діловий"; Інвестиційний портал InVenture, Судово-Юридична газета, канал "Право ТВ", газети "Закон і 
Бізнес" та «Приватний підприємець», Електронний журнал "Chrematistic», журнали «Експерт

еньги UA», газети «Деловая Столица», «Економічні Вісті»

У проектах організації працюють 18 експертів. Партнерську офіси АПІУ є у Вінниці, Харкові, Одесі, 
Дніпропетровську, Запоріжжі та Вісбадені (Німеччина). Організація має інтернет розсилку (більше
2500 передплатників), власні та партнерські сайти uaban.org, www.uamakler.com, ukrexport.org, 

березень 2015 рр.:  

АПІУ виступила ініціатором та провела спільно з партнерами (Торгово
Донецьким клубу підприємців, Донецькою громадської організації «Альянс», 

ТОВ «Компанія «Євроконсалтинг», Міжнародним проектом 
2015), Всеукраїнською організацією зі справ вимушених переселенців та ін.

стимулювання інвестиційної діяльності та підтримку вимушених переселенців із зон 

створено групу підтримки в facebook «Помощь бизнесу из АТО
https://www.facebook.com/groups/789187051146221. На даний момент в групі більше 200 учасників. На 
постійній основі розміщуються публікації направлені на інформування і підтримку громадян і бізнесу з

Регулярно розміщуються публікації в ЗМІ з питань інвестування та проблем бізнесу із зон 
конфлікту http://uaban.org/artikel.html 

На протязі 2014 р. отримано через сайт (http://www.uaban.org/expert.html) та надано 
консультацій щодо методології створення бізнес-плану та розвитку бізнесу понад 

4р. підписано Меморандум про взаємодію з Державним підприємством «Центр 
приватного партнерства». В рамках даного Меморандуму реалізовано 

 

 

2015 рр. 

як громадська організація у березні 2007 році. 
Робота АПІУ побудована за принципом Асоціації регіональних об'єднань інвесторів і базується на 
міжнародному досвіді і сучасних підходах до організації інвестиційних проектів.  

близько 500 інвестиційних проектів, організації презентації 
м приватних інвесторів України», конкурс венчурних 

проектів «Інвестиції без кордонів», «Клуб приватних інвесторів», інвестиційна конференція «Приватні 
о енергетичної незалежності України», Форум 

Фахівці АПІУ мають досвід співпраці з міжнародними організаціями: Canadin Exekutive Service 
озвитку (2011 р. - навчання з питань 

структура Групи BNP Paribas (2014 р. - фінансування серії 
, Представництво Євросоюзу, Світовий банк тощо. 

кс, газета "Капітал", Телеканал "Перший 
Юридична газета, канал "Право ТВ", газети "Закон і 

Бізнес" та «Приватний підприємець», Електронний журнал "Chrematistic», журнали «Експерт-
«Економічні Вісті» інші. 

У проектах організації працюють 18 експертів. Партнерську офіси АПІУ є у Вінниці, Харкові, Одесі, 
Дніпропетровську, Запоріжжі та Вісбадені (Німеччина). Організація має інтернет розсилку (більше 
2500 передплатників), власні та партнерські сайти uaban.org, www.uamakler.com, ukrexport.org, 

Торгово-промисловою палатою, 
Донецьким клубу підприємців, Донецькою громадської організації «Альянс», Державною службою 

ТОВ «Компанія «Євроконсалтинг», Міжнародним проектом - Ukrainian Investment 
зацією зі справ вимушених переселенців та ін.) ряд заходів 

підтримку вимушених переселенців із зон 

створено групу підтримки в facebook «Помощь бизнесу из АТО» - 
https://www.facebook.com/groups/789187051146221. На даний момент в групі більше 200 учасників. На 
постійній основі розміщуються публікації направлені на інформування і підтримку громадян і бізнесу з 

ЗМІ з питань інвестування та проблем бізнесу із зон 

На протязі 2014 р. отримано через сайт (http://www.uaban.org/expert.html) та надано 
плану та розвитку бізнесу понад 400 авторам 

4р. підписано Меморандум про взаємодію з Державним підприємством «Центр 
приватного партнерства». В рамках даного Меморандуму реалізовано 



 

Інвестиційну конференція «Приватні інвестиції
незалежності України» та розроблена програма фінансування ЕСКО

- 16 жовтня 2014р. АПІУ підписала Меморандум "Про взаємодію для підтримки та захисту 
приватних інвесторів" з Вінницькою міською радою. В рам
переговори про створення у Вінниці бізнес
бізнесу із зони АТО в Вінницькій області. 

- 26 березня 2015 р. підписано угоду з Представництвом Євросоюзу, яка передбачає виділення 
гранту у розмірі 323 тис. Євро на створення Центру адаптації переселенців та підприємців із 
зони АТО. Зараз АПІУ займається реалізацією даної програми в Вінницькій області
співподавач разом в Вінницькою ТПП та Департаментом регіонального економічного розвитку 
Вінницької ОДА. 

 
Протягом 2014 року діяльність з управляння АПІУ здійснювалась на громадських засадах
фахівцями: 
- Президент - Десяк Сергій 
- Віце-президент зі зв'язків з фінансовими організаціями 
- Віце-президент з регіонального розвитку 
- Віце-президент зі зв'язків з інвесторами в ІТ сфері 
- Керівник проекту «Зелені технології» (Green Technologies) 
- Менеджер проекту «Допомога бізнесу із АТО» 
- Бухгалтер – Чупина Олена 
 
 
База потенційний та діючих інвесторів АПІУ складає понад 300 осіб, в т.ч. з 50 АПІУ співпрацює на 
постійні основі.  Протягом 2014 року  безпосередньо не отримувала будь
кошти. Фінансування заходів АПІУ відбувалось безпосередньої членами АПІУ та партнерськими 
організаціями. 
 
 
 
 
 
Сергій Десяк, 
Президент Асоціації «Приватні інвестори України»
 
 
 
 

 

Інвестиційну конференція «Приватні інвестиції в енергоефективність 
та розроблена програма фінансування ЕСКО-

16 жовтня 2014р. АПІУ підписала Меморандум "Про взаємодію для підтримки та захисту 
приватних інвесторів" з Вінницькою міською радою. В рамках даного Меморандуму йдуть 
переговори про створення у Вінниці бізнес-інкубатора.та розроблено програму підтримки 
бізнесу із зони АТО в Вінницькій області.  

р. підписано угоду з Представництвом Євросоюзу, яка передбачає виділення 
розмірі 323 тис. Євро на створення Центру адаптації переселенців та підприємців із 

араз АПІУ займається реалізацією даної програми в Вінницькій області
співподавач разом в Вінницькою ТПП та Департаментом регіонального економічного розвитку 

Протягом 2014 року діяльність з управляння АПІУ здійснювалась на громадських засадах

ів з фінансовими організаціями - Тютюшкін Ігор
президент з регіонального розвитку - Максимович Юрій 
президент зі зв'язків з інвесторами в ІТ сфері - Калинчук Сергій 

Керівник проекту «Зелені технології» (Green Technologies) - Будько Сергій
р проекту «Допомога бізнесу із АТО» - Савчук Надія 

 

База потенційний та діючих інвесторів АПІУ складає понад 300 осіб, в т.ч. з 50 АПІУ співпрацює на 
постійні основі.  Протягом 2014 року  безпосередньо не отримувала будь-

Фінансування заходів АПІУ відбувалось безпосередньої членами АПІУ та партнерськими 

Президент Асоціації «Приватні інвестори України» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

в енергоефективність - шлях до енергетичної 
-проектів  

16 жовтня 2014р. АПІУ підписала Меморандум "Про взаємодію для підтримки та захисту 
ках даного Меморандуму йдуть 

інкубатора.та розроблено програму підтримки 

р. підписано угоду з Представництвом Євросоюзу, яка передбачає виділення 
розмірі 323 тис. Євро на створення Центру адаптації переселенців та підприємців із 

араз АПІУ займається реалізацією даної програми в Вінницькій області як 
співподавач разом в Вінницькою ТПП та Департаментом регіонального економічного розвитку 

Протягом 2014 року діяльність з управляння АПІУ здійснювалась на громадських засадах 7 

Тютюшкін Ігор 

 
Будько Сергій 

База потенційний та діючих інвесторів АПІУ складає понад 300 осіб, в т.ч. з 50 АПІУ співпрацює на 
-які членські та благодійні 

Фінансування заходів АПІУ відбувалось безпосередньої членами АПІУ та партнерськими 



 

№ 
п/п 

Назва заходу, дата і місце 
проведення 

1. Форум міжрегіонального 
співробітництва та 
інвестицій (Вінниця, 26 
березня 2015 р.) 
http://uaban.org/new-260315
ua.html 

2 Прес-конференції в УНІАН 
"Переведення бізнесу із зон 
конфлікту: бар'єри, 
можливості та програми 
підтримки бізнес
переселенців".(Київ, 12 
березня 2015) 
http://uaban.org/new-120215
2.html 
 

3 Круглий стіл на тему: 
«Моделі ефективної 
комунікації між 
суспільством, органами 
державної влади та 
органами місцевого 
самоврядування на 
прикладах обговорення 
окремих актуальних питань 
соціально-економічного 
розвитку України» (Київ, 23 
січня 2015) 
http://uaban.org/new-120215
2.html 

 

заходу, дата і місце Короткий опис

Форум міжрегіонального 
співробітництва та 
інвестицій (Вінниця, 26 

260315-

Організатором Форуму виступила Асоціація «Приватні 
інвестори України» (АПІУ) спільно з 
промисловою палатою за підтримки Вінницької обласної 
державної адміністрації, Вінницької міської ради, Донецької 
обласної державної адміністрації, Донецької торгово
промислової палати, Державної служби зайнятості України, 
Донецького клубу підприємців, донецької громадської 
організації «Альянс», ТОВ «Компанія «Євроконсалтинг», 
Міжнародного проекту - Ukrainian Investment Dialog (UID
Всеукраїнської організації зі справ вимушених переселенців.
На форумі були присутні близько 200 предст
влади з Вінницької, Донецької, Луганської, а також інших 
областей України. 
На Форумі було підписано угоду між Представництвом 
Євросоюзу та Департаментом регіонального економічного 
розвитку Вінницької ОДА, яка передбачає виділ
розмірі 323 тис. Євро на створення Центру адаптації 
переселенців та підприємців із зони АТО та Криму. Реалізація 
проекту здійснюватиметься Асоціацією «Приватні інвестори 
України» у співпраці з Вінницькою торгово
палатою. 

конференції в УНІАН 
бізнесу із зон 

конфлікту: бар'єри, 
можливості та програми 
підтримки бізнес-
переселенців".(Київ, 12 

120215-

Президент АПІУ Сергій Десяк підняв питання розробки 
підтримки малого та середнього бізнесу, який постраждав в 
результаті конфлікту та анонсував проведення Форуму 
міжрегіонального співробітництва та інвестицій.
 

Круглий стіл на тему: 
тивної 

комунікації між 
суспільством, органами 
державної влади та 
органами місцевого 
самоврядування на 
прикладах обговорення 
окремих актуальних питань 

розвитку України» (Київ, 23 

120215-

Організовано Інститутом професійного лобіювання та адвокасі 
за підтримки посольства США та Центру міжнародного 
приватного підприємництва (CIPE). 
Ключові питання, які піднімалися в ході круглого столу, 
стосувалися використання енергозберігаючих технологій в 
ЖКГ, створення умов для розвитку малого та середнього 
бізнесу, переведеного з зони АТО та використання 
інформаційних технологій для проведення реформ.
АПІУ Сергій Десяк вступив спікером секції з питання
програм підтримки малого та середнього бізнесу, який 
постраждав в результаті конфлікту. 
 
 

 

 

Додаток 1. Заходи АПІУ  

Короткий опис 

Організатором Форуму виступила Асоціація «Приватні 
інвестори України» (АПІУ) спільно з Вінницькою торгово-
промисловою палатою за підтримки Вінницької обласної 
державної адміністрації, Вінницької міської ради, Донецької 
обласної державної адміністрації, Донецької торгово-
промислової палати, Державної служби зайнятості України, 

у підприємців, донецької громадської 
організації «Альянс», ТОВ «Компанія «Євроконсалтинг», 

Ukrainian Investment Dialog (UID-2015), 
Всеукраїнської організації зі справ вимушених переселенців. 
На форумі були присутні близько 200 представників бізнесу та 
влади з Вінницької, Донецької, Луганської, а також інших 

На Форумі було підписано угоду між Представництвом 
Євросоюзу та Департаментом регіонального економічного 
розвитку Вінницької ОДА, яка передбачає виділення гранту у 

тис. Євро на створення Центру адаптації 
переселенців та підприємців із зони АТО та Криму. Реалізація 
проекту здійснюватиметься Асоціацією «Приватні інвестори 
України» у співпраці з Вінницькою торгово-промисловою 

підняв питання розробки програм 
підтримки малого та середнього бізнесу, який постраждав в 
результаті конфлікту та анонсував проведення Форуму 
міжрегіонального співробітництва та інвестицій. 

Організовано Інститутом професійного лобіювання та адвокасі 
за підтримки посольства США та Центру міжнародного 

Ключові питання, які піднімалися в ході круглого столу, 
використання енергозберігаючих технологій в 

ЖКГ, створення умов для розвитку малого та середнього 
бізнесу, переведеного з зони АТО та використання 
інформаційних технологій для проведення реформ. Президент 

вступив спікером секції з питання розробки 
програм підтримки малого та середнього бізнесу, який 



 

 

4 10-й ювілейний 
Міжнародний економічний 
форум «Відкритий Донбас»
(Святогорськ Донецької 
області,12 лютого 2015) 
http://uaban.org/new-
120215.html 
 

5 Круглий стіл «Можливості 
та бар'єри для роботи 
підприємців та інвесторів із 
зони АТО у Вінницькій 
області» (Вінниця, 22 
жовтня 2014
http://www.uaban.org/new-
221014.html 
 

6 Інвестиційна конференція 
«Приватні інвестиції в 
енергоефективність - шлях 
до енергетичної 
незалежності України» 
(Київ, 8 жовтня 2014р.)  
http://uaban.org/new-
081014.html 
 

 
 

й ювілейний 
Міжнародний економічний 
форум «Відкритий Донбас» 
(Святогорськ Донецької 

Організовано Донецькою торгово-промисловою палатою 
спільно з Торгово-промисловою палатою України, Донецькою 
обласною державною адміністрацією, Центром міжнародного 
приватного підприємництва (CIPE). 
Президент АПІУ Сергій Десяк виступив з докладом про 
програми підтримки малого та середнього бізнесу, який 
постраждав в результаті конфлікту. 

Круглий стіл «Можливості 
та бар'єри для роботи 
підприємців та інвесторів із 

Вінницькій 
асті» (Вінниця, 22 

жовтня 2014) 

Організовано Асоціацією «Приватні інвестори України» спільно 
з Вінницькою торгово-промисловою палатою. У круглому столі 
взяли участь понад 30 представників бізнесу зони АТО і міста 
Вінниці, представників бізнес-об'єднань: Клубу підприємців 
Донбасу, ДОО Альянс, Луганського міського Ради підприємців 
та представників влади - Вінницької обласної державної 
адміністрації та Вінницької міської ради. Банківський сектор на 
круглому столі був представлений УкрСиббанком.
На круглому столі, для пошуку та оцінки варіантів підтримай 
бізнесу з АТО, було сформовано дві експертні групи, до складу 
яких увійшли представники бізнесу та влади, В
проведеного мозкового штурму, експерти згенерували 42 
пропозиції, спрямованих на підтримку бізнесу і підприємців із 
зони АТО. Кращі з пропозиції були використані для розробки 
програми регіональної підтримки підприємств із зони АТО у 
Вінницькій області. 

Інвестиційна конференція 
«Приватні інвестиції в 

шлях 
до енергетичної 
незалежності України» 

Оргнізовано АПІУ спільно з ДП «Центр розвитку державно
приватного партнерства» за підтримки Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово
господарства України та Державного агентства з 
енергоефективності та ресурсозбереження.
АПІУ спільно з Компанією «Евроконсалтіг» займалася відбором 
і консультуванням з питань підготовк
енергоефектівних проектів («Виробництво пелет, встановлення 
пелетних котлів у школах», ГК «ITG»; «Заміщення природного 
газу на водовугільне томліво», ТОВ «Українське тепло»
«Когенерація у целюлозно-паперовому виробництві », ТОВ« 
Лукра Плюс »;« Активна система утеплення будівель», ТОВ 
«Гефест»; «Переробка сміття для отримання газу, 
електроенергії та тепла », ДП« Завод Екоенергія »;« 
енергоефективного рішень» Агентство
маркетингу; «Використання світлодіодного освітлення» ПрАТ 
«Стіл Трейдинг»). 
У конференції взяло участь близько 200 осіб, серед яких 
приватні інвестори, представники кредитно
установі, органів державного самоврядування, професійн
Асоціацій, муніципальних і комерційних підприємств.

 

 

промисловою палатою 
промисловою палатою України, Донецькою 

обласною державною адміністрацією, Центром міжнародного 

Президент АПІУ Сергій Десяк виступив з докладом про 
програми підтримки малого та середнього бізнесу, який 

Організовано Асоціацією «Приватні інвестори України» спільно 
промисловою палатою. У круглому столі 

взяли участь понад 30 представників бізнесу зони АТО і міста 
об'єднань: Клубу підприємців 

Донбасу, ДОО Альянс, Луганського міського Ради підприємців 
Вінницької обласної державної 

цької міської ради. Банківський сектор на 
круглому столі був представлений УкрСиббанком. 
На круглому столі, для пошуку та оцінки варіантів підтримай 
бізнесу з АТО, було сформовано дві експертні групи, до складу 
яких увійшли представники бізнесу та влади, В результаті 
проведеного мозкового штурму, експерти згенерували 42 
пропозиції, спрямованих на підтримку бізнесу і підприємців із 
зони АТО. Кращі з пропозиції були використані для розробки 
програми регіональної підтримки підприємств із зони АТО у 

ДП «Центр розвитку державно-
приватного партнерства» за підтримки Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України та Державного агентства з 
енергоефективності та ресурсозбереження. 

оконсалтіг» займалася відбором 
і консультуванням з питань підготовки та презентації 

Виробництво пелет, встановлення 
пелетних котлів у школах», ГК «ITG»; «Заміщення природного 
газу на водовугільне томліво», ТОВ «Українське тепло»; 

паперовому виробництві », ТОВ« 
тема утеплення будівель», ТОВ 

«Переробка сміття для отримання газу, 
електроенергії та тепла », ДП« Завод Екоенергія »;« Портал 

Агентство Індустріального 
маркетингу; «Використання світлодіодного освітлення» ПрАТ 

У конференції взяло участь близько 200 осіб, серед яких 
приватні інвестори, представники кредитно-фінансових 
установі, органів державного самоврядування, професійних 
Асоціацій, муніципальних і комерційних підприємств. 


