
 
Про затвердження переліку 
отримувачів фінансової  
підтримки 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Порядком фінансової підтримки суб’єктів мікропідприємництва та малого 

підприємництва за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя, затвердженим 

рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 12.03.2021 №79, 

виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити перелік суб’єктів господарювання - позичальників, які 

уклали кредитні договори та яких включено до переліку отримувачів фінансової 

підтримки (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Константинова О.О.   

Міський голова В.В.Буряк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
_____________ № _____ 

 

 

Перелік суб’єктів господарювання -позичальників, які уклали кредитні договори та 

яких включено до переліку отримувачів фінансової підтримки  

 
№ 

Назва 
Місце 

державної 
реєстрації 

КВЕД Ціль кредиту 
Кредитний договір 

Номер Дата 
Графік 

погашення 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ТОВ «ПКП 

«АВТОЛІДЕР» 

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

46.74 Оптова торгівля 
залізними виробами, 
водопровідним і 
опалювальним 
устаткованням і 
приладдям до нього 
(основний)  

поповнення 
обігових 
коштів 

33836625-КД-1 12.05.2021 
рівними 

частинами 

2 ПП «ВЕРТЕКС» 

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

14.13 Виробництво 
іншого верхнього одягу 
(основний) 

поповнення 
обігових 
коштів 

31449310-КД-1 13.05.2021 
рівними 

частинами 

3 

ТОВ 
«ЄВРОПЕЙСЬКА 

КОНСАЛТИНГОВА 
ГРУПА 

«УКРКОНСАЛТ» 

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

69.20 Діяльність у 
сфері бухгалтерського 
обліку й аудиту; 
консультування з 
питань оподаткування 
(основний) 

поповнення 
обігових 
коштів 

41001241-КД-1 25.05.2021 
рівними 

частинами 

4 ТОВ «ТАРСЕРВІС» 

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

46.90 Неспеціалізована 
оптова торгівля 
(основний) 

придбання 
транспортних 

засобів/ 
обладнання   

1111 28.05.2021 
рівними 

частинами 



5 
ТОВ «ФЬЮЧЕ 

ТРЕЙДІНГ» 

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

47.52 Роздрібна 
торгівля залізними 
виробами, 
будівельними 
матеріалами та 
санітарно-технічними 
виробами в 
спеціалізованих 
магазинах (основний) 

поповнення 
обігових 
коштів 

30105806-КД-1 18.05.2021 
строк 

обнулення 180 
днів   

6 
ФОП Антоненко 

Євген Миколайович 

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

56.10 Діяльність 
ресторанів, надання 
послуг мобільного 
харчування (основний) 

поповнення 
обігових 
коштів 

2330917219-
КД-1 

22.04.2021 
рівними 

частинами 

7 
ФОП Бабівський 
Артем Юрійович 

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

47.59 Роздрібна 
торгівля меблями, 
освітлювальним 
приладдям та іншими 
товарами для дому в 
спеціалізованих 
магазинах (основний) 

поповнення 
обігових 
коштів 

3183105995-
КД-1 

24.05.2021 
рівними 

частинами 

8 
ФОП Бурлачко 

Дмитро Дмитрович  

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

47.91 Роздрібна 
торгівля, що 
здійснюється фірмами 
поштового замовлення 
або через мережу 
Інтернет (основний) 

поповнення 
обігових 
коштів 

3144118791-
КД-1 

26.05.2021 
рівними 

частинами 

9 
ФОП Волчанський 
Дмитро Вікторович 

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

45.31 Оптова торгівля 
деталями та приладдям 
для автотранспортних 
засобів (основний) 

поповнення 
обігових 
коштів 

2470513430-
КД-1 

20.05.2021 
рівними 

частинами 

10 
ФОП Гординська 

Вікторія Андріївна 

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

47.75 Роздрібна 
торгівля косметичними 
товарами та 
туалетними 
приналежностями в 
спеціалізованих 
магазинах (основний) 

придбання 
нежитлового 
приміщення 

989/2021/ЗОД-
МСБ-НВКЛ 

28.05.2021 
рівними 

частинами 



11 
ФОП Єфіменко 

Євген Борисович 

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

46.32 Оптова торгівля 
м'ясом і м'ясними 
продуктами (основний) 

поповнення 
обігових 
коштів 

3180606495-
КД-1 

20.05.2021 
рівними 

частинами 

12 
ФОП Котенко Павло 

Анатолійович 

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

47.89 Роздрібна 
торгівля з лотків і на 
ринках іншими 
товарами (основний) 

поповнення 
обігових 
коштів 

2798604158-
КД-1 

13.05.2021 
рівними 

частинами 

13 
ФОП Максименко 
Ірина Анатоліївна 

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

96.02 Надання послуг 
перукарнями та 
салонами краси 
(основний) 

придбання 
нежитлового 
приміщення  

3027414624-
КД-1 

27.05.2021 
рівними 

частинами 

14 
ФОП Ніколенко 

Вікторія Павлівна  

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

47.99 Інші види 
роздрібної торгівлі 
поза магазинами 
(основний) 

поповнення 
обігових 
коштів 

2889312040-
КД-1 

28.04.2021 
рівними 

частинами 

15 
ФОП Сова Андрій 

Дмитрович 

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

46.38 Оптова торгівля 
іншими продуктами 
харчування, у тому 
числі рибою, 
ракоподібними та 
молюсками (основний) 

поповнення 
обігових 
коштів 

2541211950-
КД-1 

24.05.2021 
рівними 

частинами 

Директор департаменту надання  
адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради Н.А.Мила 

Керуючий справами 
виконкому ради Р.А.Омельянович 



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про 

затвердження переліку отримувачів фінансової підтримки» 
 

Програмою фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку 

малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2021 рік, 

затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 28.12.2020 №36, 

передбачена реалізація заходів з часткової компенсації відсотків за 

залученими кредитами суб’єктами господарювання.  

Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 12.03.2021 

№79 затверджено Порядок фінансової підтримки суб’єктів 

мікропідприємництва та малого підприємництва за рахунок коштів бюджету 

м. Запоріжжя (далі - Порядок).  

Відповідно до Порядку фінансова підтримка надається з моменту 

прийняття рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про 

затвердження переліку отримувачів фінансової підтримки. 

Підставою для включення суб’єкта господарювання до реєстру 

позичальників є подання позичальником підписаної заяви на адресу 

департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва 

Запорізької міської ради щодо отримання фінансової підтримки за формою, 

передбаченою Додатком 1 Порядку та відповідність всім вимогам до 

позичальника та вимогам кредитного договору. 

Згідно з пунктом 13 Порядку реєстр позичальників, які уклали кредитні 

договори за Програмою фінансової державної підтримки «Доступні кредити 

5-7-9%», щомісячно надається до департаменту надання адміністративних 

послуг та розвитку підприємництва банками, з якими Запорізька міська рада 

уклала Меморандум про співпрацю. 

Зважаючи на вищезазначене пропонується включити до переліку 

отримувачів фінансової підтримки згідно з реєстрами, наданими                   

банками (АТ КБ «Приватбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк»), 

суб’єктів господарювання – позичальників, які уклали кредитні договори. 

 

 
Директор департаменту надання  
адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради               Н.А.Мила 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богачова, 2807525 
 


