
Перелік
* 

активно діючих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у Дніпровському районі м. Києва, станом на 01.01.2022 

 
№ 

п/п 

Найменування Вид об’єкта 

 

 

Адреса 

(юридична, 

фактична), 

телефони 

Контактні дані 

(телефон, сайт, 

E-mail) 

Керівник Напрямок діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Коворкінг-центри 

 

1 The Space Коворкінг-

центр 

02100, м. Київ, 

вул. Попудренко, 

1а 

(067) 210 43 02 

https://thespace.com.ua/ 

join@thespace.com.ua, 

hello@thespace.com.ua 

Попова Ірина Володимирівна Організація бізнес-

заходів, тренінгів, 

семінарів, оренда 

бізнес-приміщень, 

робочих місць 

2 COWORKING 

PLATFORMA ART-

ZAVOD 

Коворкінг- 

центр 

02094, м. Київ, 

вул. Біломорська, 

1а 

 

(067) 690-63-12 

https://coworkingplatforma.co

m/ 

we@coworkingplatforma.co

m 

Назаріна Денис Організація бізнес-

заходів, тренінгів, 

семінарів, оренда 

бізнес-приміщень, 

робочих місць 

3 Comfort Spase 

 

 

Коворкінг- 

центр 

02090, м. Київ, 

Харківське шосе, 

19 

066) 348-88-58 

https://comfort-space-

coworking-

space.business.site/ 

Дибенко Ярослава Юріївна Оренда бізнес-

приміщень, робочих 

місць 

Бізнес-центри 

 

4 Компанія «Фактоriя» Юридична 

компанія, 

функції 

«бізнес-

центру» 

02090, 

м. Київ,  

вул. Володимира 

Сосюри, 5,офіс 

215 

(067) 519-21-24, 

(095) 571-59-24 

https://faktoria.kiev.ua/ 

faktoriakiev@gmail.com 

 

Голубєв Олександр 

Володимирович 

Юридичні, 

бухгалтерські, 

консалтингові послуги, 

консультації 

банківської сфери 

5 ТОВ 

«АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «ГЛАВБУХ» 

Бізнес-

консалтинг, 

функції 

«бізнес-

центру» 

вул. 02002, 

02094, м. Київ,  

Червоноткацька, 

18Б 

(044) 296-12-22, 558-74-66, 

451-44-91 

https://www.glavbuh-

audit.com.ua/ 

glavbuhaudit@gmail.com 

Носов Володимир 

Георгійович 

Юридичні, 

бухгалтерські, 

консалтингові послуги, 

консультації 

банківської сфери 

tel:+380672104302
https://thespace.com.ua/
mailto:join@thespace.com.ua
mailto:hello@thespace.com.ua
https://knin.com.ua/realty-item/coworking-platforma-art-zavod-3251
https://knin.com.ua/realty-item/coworking-platforma-art-zavod-3251
https://knin.com.ua/realty-item/coworking-platforma-art-zavod-3251
https://coworkingplatforma.com/
https://coworkingplatforma.com/
mailto:we@coworkingplatforma.com
mailto:we@coworkingplatforma.com
mailto:skargappr@gmail.com
mailto:glavbuhaudit@gmail.com


6 ТОВ «Енциклопедія 

Бізнесу»  

 

Юридична 

компанія, 

функції 

«бізнес-

центру» 

04209, м. Київ, 

а/с 34 

 

(067) 680-15-70 

http://en-business.com.ua/  

seminar@en-business.com.ua 

 

Ніколенко Надія 

Петрівна 

 

Проведення широкого 

спектра семінарів, 

конференцій 

7 Компанія «Так Груп» 

 

Бізнес-

консалтинг, 

функції 

«бізнес-

центру» 

02002, м. Київ,  

вул. Є.Сверстюка, 

19, офіс 612 

 

384-21-29, 

(099)227-19-97; 

(097)219-20-19, 

https://tak-group.com.ua/ 

tak-group@ukr.net 

Бойко Ганна Олександрівна 

 

Юридичні, 

бухгалтерські, 

консалтингові послуги, 

консультації 

банківської сфери 

8 ТОВ 

«Впроваджувальний 

центр «Бізнес 

програми» 

Бізнес-

консалтинг, 

функції 

«бізнес-

центру» 

 

02002, м. Київ, 

вул. М. Раскової, 

19, офіс 909 

537-04-19 

/https://bsoft.com.ua/ 

office@bsoft.com.ua 

 

Бондаренко Сергій 

Миколайович 

Консультування з 

питань інформатизації, 

автоматизація бізнесу 

на базі сучасних 

програмних продуктів 

"BAS," 

1С:Підприємство", 

покращення якості 

послуг та сервісів 

інформаційно-

технологічного 

супроводу 

користувачів 

9 Адвокатська 

компанія «Світ 

юридичних послуг» 

Юридична 

компанія, 

функції 

«бізнес-

центру» 

02090, м. Київ, 

вул. Сосницька, 

1/44 

383-28-82; 

(066) 994-33-22, 

(067) 917-91-76, 

http://svitprava.com.ua/uk/ 

office@svitprava.com.ua 

Хоружа Любов Вікторівна 

 

Реєстраційні, 

юридичні, аудиторські 

послуги. 

 

10 Приватне 

підприємство 

«Центр Бізнес-

технологій ТОТ» 

 

Консалтинго

ва компанія, 

функції 

«бізнес-

центру» 

02660, м. Київ, 

вул. Є. Сверстюка, 

19, а/с 35 

 

360-05-63, 

(095) 068 89 95, 

(098) 471 58 67, 

https://www.tot.com.ua/ 

info@tot.com.ua 

 

Пєстрєцова Ольга Іванівна 

 

Консалтингові 

послуги, проведення 

бізнес-тренингів 

(фінансовий менед-

жмент, логістика, 

планування і бюдже-

тування, корпоративне 

управління, рекрутинг 

http://en-business.com.ua/
mailto:seminar@en-business.com.ua
https://tak-group.com.ua/
mailto:tak-group@ukr.net
https://bsoft.com.ua/
https://bsoft.com.ua/
mailto:office@bsoft.com.ua
http://svitprava.com.ua/uk/
mailto:office@svitprava.com.ua
http://diarigs.com/uk/reyestraciya-pidpriyemstv/
https://www.tot.com.ua/
mailto:info@tot.com.ua


11 Юридична фірма 

«Дмитрієва та 

Партнери» 

 

Юридична 

компанія, 

функції 

«бізнес-

центру» 

02098, м. Київ, 

Дніпровська 

набережна, 3 

(044) 294-28-68 

(067) 503-01-41,  

067 503 01-08 

https://www.facebook.com/Dmi

trievaandpartners/ 

office@dmp.com.ua,  

accountant@dmp.com.ua 

dmitrieva@dmp.com.ua 

Дмитрієва Ольга Леонідівна 

 

Юридичні, 

бухгалтерські послуги. 

12 ТОВ «ДіаРІГС» 

 

Юридична 

компанія, 

функції 

«бізнес-

центру» 

02660, м. Київ, 

вул. Марини 

Раскової, 19, 

оф.602; 

 

561-91-71, 

(067) 234 27 05 

(093) 937 86 58 

(066) 482 07 46 

(044) 561 91 71 

Fax: (067) 231 77 28 

http://diarigs.com/uk/ 

info@diarigs.com.ua 

Сухолитка Світлана Павлівна Реєстраційні, 

юридичні, 

бухгалтерські, 

консалтингові послуги, 

консультації 

банківської сфери 

13 Київський міський 

центр правової 

допомоги 

 

Юридична 

компанія 
02094, м. Київ, 

вул. Попудренка, 

52 

 

232-80-60, 

(093)575-14-00 

http://pravova-dopomoga.org/ 

Kmcentrpd@gmail.com, 

Advokat.Kiev@ukr.net 

Приліпа Максим 

Михайлович 

 

Реєстраційні, 

юридичні, 

бухгалтерські, 

аудиторські послуги. 

14 Юридична компанія 

"АЮР-

КОНСАЛТИНГ" 

 

Юридична 

компанія, 

функції 

«бізнес-

центру» 

02160, м. Київ,   

Харківське шосе, 

48 (офіс) 

 

(067) 407-35-25 

http://www.aur-

consulting.com/ua/ 

aur.consalt@gmail.com 

Малій Микола Іванович Реєстраційні, 

юридичні, 

бухгалтерські, 

аудиторські послуги. 

15 Компанія LOBUSCH 

CONSULTING 

 

Бізнес-

консалтинг, 

функції 

«бізнес-

центру» 

 

02092, 

м. Київ, вул. 

Червоноткацька, 

43 (головний офіс) 

 

(050) 887-83-46 

https://lobush-konsalting-

lobusch-consulting.uaprom.net/ 

alexei.sandakov@gmail.com 

Сандаков Олексій 

В’ячеславич 

Консультування з 

питань управління, 

фінансовий консалтинг 

16 ТОВ «Київський 

центр підтримки і 

розвитку бізнесу» 

 

Бізнес-

консалтинг,  

функції 

«бізнес-

центру» 

02206, 

м. Київ, вул. 

Бойченко, 10, кв. 

80 (фактична 

проспект 

Визволителів, 3) 

(044) 228-32-68, 361-84-30, 

362-24-37, (067) 649-64-69, 

(067) 403-61-26 

http://www.kievbusinesscentre.

com.ua/ 

kievbusinesscentre@gmail.com 

Гарний Дмитро Сергійович 

 
Юридичні, 

консалтингові послуги, 

організація бізнес-

заходів, тренінгів, 

семінарів, виставок, 

форумів, конференцій 

mailto:office@dmp.com.ua
mailto:accountant@dmp.com.ua
mailto:dmitrieva@dmp.com.ua
http://diarigs.com/uk/
mailto:info@diarigs.com.ua
http://diarigs.com/uk/reyestraciya-pidpriyemstv/
http://pravova-dopomoga.org/
mailto:Kmcentrpd@gmail.com
mailto:Advokat.Kiev@ukr.net
http://diarigs.com/uk/reyestraciya-pidpriyemstv/
http://www.aur-consulting.com/ua/
http://www.aur-consulting.com/ua/
mailto:aur.consalt@gmail.com
http://diarigs.com/uk/reyestraciya-pidpriyemstv/
https://lobush-konsalting-lobusch-consulting.uaprom.net/
https://lobush-konsalting-lobusch-consulting.uaprom.net/
mailto:alexei.sandakov@gmail.com
http://www.kievbusinesscentre.com.ua/
http://www.kievbusinesscentre.com.ua/
mailto:kievbusinesscentre@gmail.com


17 Аутсорсингова 

компанія «БУКАД» 

Бізнес-

консалтинг, 

функції 

«бізнес-

центру» 

02002, 

м. Київ,  

вул. Є.Сверстюка, 

19, офіс 11, 13 

(головний офіс м. 

Полтава, вул. 

Нечуй-

Левицького, 10, 

офіс 32) 

331-30-14, 

(0532) 691258, 

(067) 532-56-00; 

(066) 227-97-55  

http://bukad.com.ua/ 

bukad.poltava@gmail.com 

 

Картальов Володимир 

Петрович 

(067)532-56-00 
 

Юридичні, 

бухгалтерські, 

консалтингові послуги, 

консультації 

банківської сфери 

18 ТОВ «Аудиторська 

компанія «КРЕДО-

АУДИТ» 

  

Бізнес-

консалтинг, 

функції 

«бізнес-

центру» 

02160, 

м. Київ, проспект 

Соборності, 15, 

офіс 611 

(044) 592-73-94,  

(098)402-54-22, 

(063) 030-97-20, 

(050)844-00-43, 

(096)702-54-22 

http://www.credo-

audit.com.ua/ 

info@credo-audit.com.ua 

Кислов Сергій 

Олександрович 

 

Юридичні, 

бухгалтерські, 

консалтингові послуги, 

консультації 

банківської сфери  

19 Business Centre 

Armaris 

 

Функції 

«бізнес-

центру» 

02002, м. Київ, 

вул. Є. Сверстюка, 

11, корпус Б 

459-00-61, (067) 322-55-45 

https://armaris.ua/ 

info@armaris.com.ua 

 

 

Нічай Юрій Організація бізнес-

заходів, тренінгів, 

семінарів, оренда 

бізнес-приміщень, 

робочих місць 

20 ПП «Юніфінанс» Юридична 

компанія, 

функції 

«бізнес-

центру» 

02002, м. Київ. 

вул. Андрія 

Шептицького, 4а 

 

585-69-70, (097) 204-69 70, 

https://unifinance.ua/en/contact

s/ 

office@unifinance.ua 

 

Корж Олександр 

Володимирович 

Реєстраційні, 

юридичні, 

бухгалтерські, 

аудиторські послуги 

 

21 ПрАТ 

“Міжрегіональне 

бюро консалтингу” 

 

Бізнес-

консалтинг, 

функції 

«бізнес-

центру» 

02660, 

м. Київ,  

пр-т Визволителів 

1, офіс 620,  

 

(066) 520-83-00, 

(063) 978-60-55 

http://mbk.biz.ua/contact/ 

leombr2@ukr.net 

Черненко Леонід Маркович Юридичні, 

консалтингові послуги 

 

22 ТОВ "БОГУШ 

ТАЙМ" 

 

Бізнес-

консалтинг, 

функції 

бізнес-

центру» 

02002, м.Київ, 

вул.Сверстюка 11а 

офіс 313; 

02100, м. Київ, 

вул. Попудренко, 

1а 

(095) 100-01-93 
https://bogushtime.com/ 

info@bogushtime.com 

 

Богуш Олексій Сергійович 

 

Консалтингові 

послуги, консультації 

банківської сфери 

http://bukad.com.ua/
mailto:bukad.poltava@gmail.com
http://www.credo-audit.com.ua/
http://www.credo-audit.com.ua/
https://armaris.ua/
https://unifinance.ua/en/contacts/
https://unifinance.ua/en/contacts/
mailto:office@unifinance.ua
http://diarigs.com/uk/reyestraciya-pidpriyemstv/
http://mbk.biz.ua/contact/
mailto:leombr2@ukr.net
https://bogushtime.com/
mailto:info@bogushtime.com


 

Професійні громадські об’єднання 

 

23 Асоціація 

українських 

виробників 

«Морозиво і 

заморожені 

продукти» 

Асоціація 02090, м. Київ, 

вул. Новаторів, 9, 

офіс А-1 

 

(044) 292-82-93; 296-70-00, 

292-08-93 

/https://www.auvm.com.ua/ 

auvm@auvm.com.ua 

 

Бартковський Ігор Ілліч 

 

Захист прав і інтересів 

українських 

виробників, сприяння 

розвитку виробницт-ва 

морозива, заморо-

жених продуктів і 

індустрії холоду, 

здійснення інформа-

ційної підтримки 

підприємств, розвиток 

взаємовигідних 

зовнішньо-

економічних зв’язків 

24 Об’єднання 

підприємств хімічної 

галузі України 

«Союз хіміків 

України» 

Асоціація 02002, м. Київ, 

вул. Є. Сверстюка, 

15 

 

(044) 516-58-32, 516-59-76 

http://chemunion.org.ua/en/ 

office@chemunion.org.ua 

 

Голубов Олексій Григорович 

 

Діяльність 

професійних 

громадських 

організацій 

25 Українська асоціація 

директ маркетингу 

 

Асоціація 01015, 

м. Київ, вул. 

Старонаводницька

, 2-20 

 

(044) 490-90-88 

http://www.uadm.com.ua/ 

info@uadm.com.ua 

 

 

Калашник Валентин 

Володимирович 

 

Дослідження 

кон'юнктури ринку та 

виявлення громадської 

думки, консультування 

з питань комерційної 

діяльності. 

26 Асоціація 

українських 

підприємств 

целюлозно-паперової 

галузі "УкрПапір" 

 

Асоціація 02660, м. Київ, 

вул. Євгена 

Сверстюка, 19, 

офіс 1118 

 

(044) 517-82-90, 517-41-81, 

517-88-09, 517-89-79, 

517-64-10 

http://www.ukrpapir.org/ 

ukrbum@naverex.kiev.ua 

 

Дубровка Олег Васильович – 

голова президії 

Літвак Едуард Леонідович - 

виконавчий директор 

 

Сприяння 

економічному, 

технічному та 

соціальному розвитку 

підприємств, 

організацій целюлозно-

паперового комплексу. 

27 Асоціація «Ліга 

машинобудівників та 

роботодавці України 

«Укрмашбуд» 

Асоціація 02090, м. Київ, 

вул. В. Сосюри, 7 

331-52-34, (099) 557-84-11 

http://www.ukrmashbud.org.ua 

office@ukrmashbud.org.ua 

 

Генеральний директор 

Грабільніков Валерій 

Юрійович 

 

Діяльність організацій 

промисловців і 

підприємців 

https://www.auvm.com.ua/
https://www.auvm.com.ua/
mailto:auvm@auvm.com.ua
http://chemunion.org.ua/en/
http://www.uadm.com.ua/
mailto:info@uadm.com.ua/
http://www.ukrpapir.org/
http://www.ukrmashbud.org.ua/
mailto:office@ukrmashbud.org.ua


28 Асоціація кредитних 

спілок 

«Всеукраїнська 

асоціація кредитних 

спілок» 

Асоціація 02192, м. Київ, 

Дарницький 

бульвар, 8-В, 

приміщення 170 

(044) 298-07-70 

http://www.vaks.org.ua/ 

office@vaks.org.ua 

 

Тугай Ольга Олександрівна 

член правління 

Надання фінансових 

послуг за рахунок 

об’єднаних грошових 

внесків членів 

кредитної спілки. 

29 Асоціація 

«Українська 

асоціація з розвитку 

менеджменту та 

бізнес-освіти» 

Асоціація 02660, м. Київ, 

вул. Є. Сверстюка, 

11, кімната 605 

 

(067) 656-69-21 

http://www.bizedu.in.ua/ 

uamdbe@krok.edu.ua 

 

Директор Горохова Людмила 

Петрівна 

Дослідження 

кон'юнктури ринку та 

виявлення громадської 

думки. 

Інтеграція зусиль 

освітніх установ та 

бізнес-спільноти для 

впровадження в 

Україні сучасних 

ефективних 

навчальних і 

управлінських 

технологій у галузі 

менеджменту та бізнес-

освіти 

30 Асоціація 

«Підприємств 

промислової 

автоматизації 

України» 

Асоціація 02094, м. Київ, 

вул. 

Червоноткацька, 

42а/1 

(050) 327-34-61,  

(063) 776-89-69 

https://appau.org.ua/ 

info@appau.org.ua 

Генеральний директор  

Юрчак Олександр 

Володимирович, Event-

менеджер 

ФедакМіша 

Діяльність організацій 

промисловців і 

підприємців 

 

31 Асоціація 

«Міжнародне 

об’єднання 

виробників, 

експортерів та 

імпортерів кріплення 

«Фастексім» 

Асоціація 02002, м. Київ, 

вул. Р. Окіпної, 4. 

поверх 1, офіс 161 

 

 

(050) 205-98-05 

info@fastexm.com 

Дмитрук Богдан Михайлович Діяльність організацій 

промисловців і 

підприємців 

 

32 Українська асоціація 

вторинних металів 

(УАВтормет) 

Асоціація 02660, м. Київ, 

вул. Є. Сверстюка, 

15 

 

(068) 351-58-75 (Олег) 

http://uavtormet.com/ 

office@uavtormet.com 

 

Бублей Володимир 

Володимирович 

 

Консультування з 

питань комерційної 

діяльності, 

регулювання у сфері 

ринку металобрухту 

 

http://www.vaks.org.ua/
mailto:office@vaks.org.ua
http://www.bizedu.in.ua/
mailto:uamdbe@krok.edu.ua
https://appau.org.ua/
mailto:info@appau.org.ua
tel:0502059805
http://uavtormet.com/
mailto:office@uavtormet.com


 

Інноваційні фонди і компанії 
 

33 ТОВ «Інноваційна 

компанія «Біоінвест-

Агро» 

33056364 

 

02160, м. Київ, 

вулиця Каунаська, 

3, а/с-24 

 

(067) 403 93 46 

http://www.bioinvest.com.ua 

bioinvest@ukr.net 

 

Литовченко Андрій 

Миколайович 

46.75 Оптова торгівля 

хімічними продуктами; 

20.15 Виробництво 

добрив і азотних 

сполук; 46.21 Оптова 

торгівля зерном, 

необробленим 

тютюном, насінням і 

кормами для тварин; 

72.11 Дослідження й 

експериментальні 

розробки у сфері 

біотехнологій 

 

Страхові організації 
 

34 Товариство з 

додатковою 

відповідальністю 

«Страхова компанія 

«ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ 

ПРОФІ» 

37689635 02090, м. Київ,  

Харківське шосе, 

19 

 

 

337-01-60 

http://www.skphp.com.ua 

sk-php@ukr.net 

 

Ценгерій Олександр Іванович Фінансові послуги в 

сфері страхування, 

добровільне 

страхування кредитів 

(у тому числі 

відповідальності 

позичальника за 

непогашення кредиту), 

фінансових ризиків, 

вантажів та багажу 

(вантажобагажу) 
35 Моторне 

(транспортне) 

страхове бюро 

України 

 

21647131 02154, м. Київ, 

Русанівський 

бульвар, 8;  

02002, м. Київ, 

а/с 272 

239-20-30, 239-20-31, 

0-800-608-800 

www.mtsbu.ua 

mtibu@mtibu.kiev.ua 

Шевченко Володимир 

Іванович - генеральний 

директор 

Надання послуг в сфері 

страхування цивільно-

правової 

відповідальності 

власників наземних 

транспортних засобів 

за шкоду, заподіяну 

третім особам. 

http://www.bioinvest.com.ua/
mailto:bioinvest
http://www./
mailto:sk-php@ukr.net
http://www.mtsbu.ua/


36 Товариство з 

додатковою 

відповідальністю 

«Страхова компанія 

«Нафтогазстрах» 

21004953 

 

Головний офіс 

02098, м. Київ, вул. 

Ю. Шумського, 1-

А, оф. 121 

299-78-78, факс 299-78-79 

ngs.ua 

ngs@ngs.ua 

 

Кіящко Антон 

Олександрович 

Надання послуг у сфері 

медичного 

страхування. 

37 Товариство з 

додатковою 

відповідальністю 

«Страхова компанія 

«Експо страхування» 

35392462 

 

02002, м. Київ,  

Митрополіта А. 

Шептицького 14, 

офіс 81 

541-02-02, (067) 569-42-41 

https://exposk.com.ua/ 

office@exposk.com.ua 

 

Іванців Анатолій Євгенович Надання послуг 

в сфері страхового 

захисту підприємств 

різного розміру та 

різних видів діяльності. 

38 Ліга страхових 

організацій України 

 

19478514 02660, м. Київ, 

вул. Є. Сверстюка, 

11А, офіс 500 

516-82-30, 516-85-28 

http://uainsur.com/ 

liga@uainsur.com 

Філонюк Олександр 

Феодосійович 

Сприяння розвитку 

страхового ринку, 

захист прав та 

інтересів учасників 

ринку страхових 

послуг, сприяння 

формуванню та 

вдосконаленню 

правової бази 

страхової діяльності, 

сприяння підвищенню 

кваліфікації та 

професіоналізму 

керівників та 

спеціалістів учасників 

ринку страхових 

послуг 

 
Примітка: 

 
*- Перелік і відомості складені згідно з пунктом 9.3 Додатку А рішення Київської міської ради від 12.11.2019 №59/7632 «Про затвердження 

Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 

роки», на підставі моніторингу відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики (тел. 292-31-01) 

tel:+380442997878
tel:+380442997879
https://ngs.ua/
mailto:ngs@ngs.ua
https://exposk.com.ua/
mailto:office@exposk.com.ua
http://uainsur.com/
mailto:liga@uainsur.com



