ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проміжного звіту про хід виконання Комплексної київської міської цільової
програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку
на 2019-2022 роки за І півріччя 2022 року
Діяльність Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації по
виконанню Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку
підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки направлена
на реалізацію заходів з розвитку підприємництва, які націлені на створення умов для
впровадження інновацій, активізації формування конкурентоспроможних вітчизняних
підприємств.
У своїй діяльності райдержадміністрація дотримується основних принципів
державної регуляторної політики та забезпечує виконання норм Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
За звітний період районною владою регуляторні акти не приймались.
Згідно з даними Головного управління Державної податкової служби у місті
Києві на обліку в державній податковій інспекції у Дніпровському районі на
01.01.2022 перебувають 60,6 тис. суб’єктів господарської діяльності (в тому числі
28,6 тис. юридичних осіб та 32,0 тис. фізичних осіб-підприємців).
У зв’язку з черговим актом збройної агресії з боку Російської Федерації, що
відбувся 24 лютого 2022 року, наявною загрозою широкомасштабного вторгнення в
Україну збройних сил Російської Федерації, Указом Президента України від
24.02.2022 №64 в Україні введений воєнний стан.
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців» здійснюється державна реєстрація суб’єктів
підприємництва.
Для скорочення часу та витрат громадян, підприємців на отримання документів
дозвільного характеру у відповідності із Законом України «Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності» функціонує районний відділ (центр) надання
адміністративних послуг, що розташований на Харківське шосе, 18. Державні
адміністратори працюють в інформаційній системі «Єдиний дозвільний центр міста
Києва». У звітному періоді видано 295 дозвільних документів, зафіксовано 111
офіційних відмов у видачі таких документів.
Прийом документів та видача документів дозвільного характеру здійснюється за
принципом організаційної єдності. Документи дозвільного характеру відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №783 «Про внесення змін до
розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг» включені до переліку адміністративних послуг та не
відокремлюються.
Інформація щодо видачі документів дозвільного характеру та зразки заяв
розміщена на субвебсайті Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації.
В цілому за звітний період районним управлінням (центром) надання
адміністративних послуг надано 17524 адміністративних послуг.
Згідно статистичних даних в районі діють об’єкти ринкової інфраструктури
підтримки підприємництва, зокрема: 29 лізингових компаній, 77 інвестиційних
фондів і компаній, 8 банківських установ, 31 інноваційних компаній, 64 страхових
організацій, 14 бірж.
Здійснюється робота по виконанню заходів по підтримці підприємницьких
ініціатив безробітних. Дніпровською районною філією Київського міського центру

зайнятості проводиться робота щодо спрямування безробітних громадян, в тому числі
внутрішньо переміщених осіб, на професійне навчання для започаткування власної
справи з метою набуття теоретичних знань з основ обліку та оподаткування
діяльності малого підприємництва, мікроекономічних питань, маркетингу,
менеджменту та практичних вмінь щодо бізнес-планування (семінар «Генеруй бізнесідею та розпочни свій бізнес»).
Районною філією проведено 4 семінари з роботодавцями за участю 18 осіб.
Для належної комунікації місцевих органів влади та підприємців щодо
вирішення нагальних проблем бізнесової діяльності відбувається діалог між
районною державною адміністрацією та підприємницькими структурами з
актуальних питань соціально-економічного розвитку району і, зокрема, розвитку
підприємництва.
З цією метою функціонує Координаційна рада з питань розвитку малого
та середнього підприємництва при голові Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації, проводяться розширені наради з даної проблематики. Діалог
між районною держадміністрацією та суб’єктами господарювання району
відбувається також через засідання Громадської ради, Ради директорів підприємств
промислового комплексу, установ та організацій району, на які запрошуються
представники громадських організацій, підприємці та керівники промислових
підприємств.
Належна увага приділяється інформаційно-консультативному забезпеченню
підприємців. Для цього працює телефонна «гаряча лінія» (044-292-92-00). Основні
звернення на «гарячу лінію» від суб’єктів підприємницької діяльності включали
питання: перереєстрація СПД; отримання фінансово-кредитної підтримки; порядок
надання в оренду нежитлових приміщень; подання документів щодо бронювання
військовозобов’язаних працівників; проведення ярмаркових заходів на території
району тощо.
На офіційному субвебсайті райдержадміністрації в розділі «Підприємцям,
Промисловцям» підтримується рубрика «Об’яви, новини», оприлюднено перелік
об’єктів нерухомого майна комунальної власності та господарюючих суб’єктів, які
можуть бути надані в оренду тощо. За вказаний період відділом в даному розділі було
розміщено 18 інформаційних повідомлень.
У звітному періоді проведено 13 ярмарок по продажу сільськогосподарської
продукції та продуктів харчування, в яких взяли участь 370 суб’єктів
господарювання.
Згідно останніх статистичних даних у Дніпровському районі обліковується 100
суб’єктів господарювання, які здійснюють випуск і реалізацію промислової продукції
або замовляють її виробництво. З них 50 підприємств виробляють продукцію на
власних або орендованих потужностях і входять в промисловий комплекс району.
На 01.07.2022 згідно проведеного моніторингу питома вага працюючих
промислових підприємств в районі становить 84%.
На даний час за січень - червень 2022 року статистичні матеріали щодо
показників роботи промислових підприємств не сформовані. Відповідно до Закону
України від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності
та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» фізичні особи,
фізичні особи - підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові,
бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання
яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або
в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування
воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку
подати документи.

За оперативними даними значний спад обсягів виробництва і реалізації
продукції спостерігався на переважній більшості промислових підприємств.
В той же час згідно з наявною інформацією зростання обсягів реалізації
промислової продукції відбулось на низці підприємств, зокрема: ТОВ «Евотек.Інк»
(виробництво гнучких пакувальних матеріалів), ПрАТ «Київський завод
експериментальних конструкцій» (виробництво металевих виробів); ТОВ
«Сторожук» (виробництво металевих виробів); ТОВ «Науково-виробнича фірма
«Інформація і технології» (виробництво устаткування для атомної енергетики).
У звітному періоді проводились експортні операції низкою суб’єктів
господарювання, зокрема: ТОВ «Евотек.Інк» - гнучкі пакувальні матеріали в країни:
Молдова, Литва, Латвія, Угорщина; ТОВ «Науково-виробниче товариство «ДніпроМТО» - холодильне та кріогенне обладнання для медичних та дослідних цілей у
Велику Британію; ТОВ «Сторожук» - металеві вироби в країни: Литва, США,
Німеччина, Молдова; ТОВ «Торговий дім «Гранд Афіш» - виготовлення рекламної
поліграфії, зовнішньої реклами в Німеччину; ТОВ «Дарпак» - паперові вироби
господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення в країни: Литва,
Молдова, Грузія; ТОВ «Науково-виробнича фірма «Ірком-ЕКТ» - машини і
устаткування для розфасування, лаки, фарби в країни: Польща, Узбекистан,
Молдова; ТОВ «ЛІМ» - вироби з легких кольорових металів в Німеччину, Кіпр; ТОВ
«Голнит» - хірургічний атравматичний шовний матеріал в країни: США, В’єтнам,
Австралія, Малайзія, Ізраїль, Тайвань, Кувейт, Туреччина, Південна Африка,
Молдова; ТОВ «Біркрафт» - крафтове пиво в Польщу, Великобританію, Нідерланди,
Данію, Естонію, Латвію; ДП МНТЦ «Агробіотех» НАНУ та МОНУ- препарати для
росту рослин в Узбекистан.
Освоєно випуск нових видів продукції на підприємствах.
ТОВ «Евотек.ІНК»: впроваджено використання твіст-паперу для виготовлення
упаковки для обгортання дрібно штучних кондитерських виробів.
ТОВ «Сторожук»: сільськогосподарський інвентар, агрозапчастини.
ТОВ «Біркрафт»: 20 нових сортів крафтового пива, в тому числі 19 видів
фасованого пива у скляній та жерстяній тарі.
За даними промислових підприємств району спрямовано на забезпечення
розвитку власного виробництва за рахунок внутрішніх відрахувань 12,9 млн. грн.
Районною владою в межах повноважень здійснюються заходи щодо створення
сприятливих умов для підтримки і розвитку промисловості, торгівлі та споживчого
ринку, усунення існуючих перешкод, що забезпечить скоріше відновлення бізнессередовища в умовах воєнного часу.

Додаток до листа № _______________
від «_____» ________________ 2022

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ
Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку
на 2019 – 2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 №59/7632, за І півріччя 2022 року
Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

№
з/п

Зміст заходів Програми

Стан виконання*

Результативні
показники виконання
Програми
за І півріччя 2022 року

Фактичні обсяги фінансування
за І півріччя 2022 року,
тис. грн
бюджет м. Києва

кошти небюджетних
джерел
(вказати)

-

-

Міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2022 роки
Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва
Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу
Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу
2.1.

на
карантинні
Участь та проведення міських форумів Зважаючи
обмеження,
введення
воєнного
щодо взаємодії бізнесу і влади
стану у звітному періоді спільні
форуми щодо взаємодії бізнесу і
влади не проводились

-

Інформаційно-консультативне та освітнє забезпечення малого та середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки
7.1.

Проведення/участь у засіданнях за
круглим столом, інформаційних семінарах
та зустрічах з бізнесом та громадськими
об’єднаннями підприємців з актуальних
питань підприємницької діяльності, в
тому числі:
-з
проблемних
питань
державної
регуляторної політики

У зв’язку із введенням воєнного
стану засідання за круглим столом,
інформаційні семінари та зустрічі з
бізнесом
та
громадськими
об’єднаннями
підприємців
з
актуальних питань підприємницької
діяльності у звітному періоді не
проводились

-

-

-

№
з/п
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Результативні
показники виконання
Програми
за І півріччя 2022 року

Фактичні обсяги фінансування
за І півріччя 2022 року,
тис. грн
бюджет м. Києва

кошти небюджетних
джерел
(вказати)

-

-

- з питань оподаткування
- щодо проблемних питань надання
адміністративних послуг
- напрацювання пропозицій щодо їх
вирішення
- семінарів-тренінгів для підвищення
кваліфікації
адміністраторів
та
представників
суб’єктів
надання
адміністративних послуг, з питань
фінансово-економічного
управління
бізнесом;
-із підготовки грантових заявок
-інших актуальних питань розвитку
бізнесу.

7.2.

Проведення
підприємця.

заходів

з

нагоди

Дня Відповідно до Указу Президента
України від 05.10.1998 №1110/98 в
районі проведення підготовчих і
урочистих
заходів
з
нагоди
відзначення свята Дня підприємця
заплановане на серпень-вересень
2022 року.

-

Інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення малого та середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його
підтримки
9.1.

Створення та популяризація електронного
каталогу
«Успішні
практики
підприємництва» (у тому числі, успішний
стартап, успішний молодіжний бізнес,
успішний експортний проєкт тощо), що
сприятиме формуванню у населення
«економічного» мислення та спонукатиме

Проводиться робота по формуванню
каталогу
«Успішні
практики
підприємництва».
На
офіційному
вебсайті
райдержадміністрації, а також в
розділі
«Підприємцям,
Промисловцям», сторінці Facebook
було розміщено 18 інформаційних

-

18
публікацій на
субвебсайті
райдержадміністрації та
сторінці Facebook

-

№
з/п

Зміст заходів Програми

його до підприємницької діяльності.

9.2.

Розвиток партнерства між бізнесом та
освітніми закладами шляхом проведення
спільних заходів, на яких студенти ВНЗ
та старшокласники
матимуть змогу
ознайомитись з кращими практиками
ведення бізнесу, а підприємці – підібрати
потенційні кадри.

9.3.

Підтримка створення та розвитку об’єктів
інноваційної інфраструктури (бізнесінкубаторів, технопарків тощо).

10.1.

Створення
електронного
каталогу
«Соціально відповідальний бізнес міста

Стан виконання*

повідомлень
щодо
розвитку
підприємництва.
Зокрема, підтримується рубрика
«Об’яви,
новини»,
зроблені
публікації у рубриці «Успішні
практики підприємництва» про
успішних столичних виробників,
підприємства-експортери,
інноваційні виробничі досягнення.
Загальноосвітні навчальні заклади
району
співпрацюють
та
підтримують зв’язки з вищими
навчальними
закладами
та
підприємствами м. Києва, які
запрошують випускників на Дні
відкритих дверей та проводять у
школах
зустрічі-консультації
з
учнями та керівниками підприємств.
Передбачена організація навчальних
екскурсій на підприємства міста
Києва після закінчення воєнного
стану.
Дніпровська районна в місті Києві
державна
адміністрація
сприяє
створенню об’єктів інноваційної
інфраструктури (бізнес-інкубаторів,
програм
підтримки
стартапів,
коворкінг - центрів).
Створена
і
актуалізується
електронна інформаційна база по
відповідних об’єктах у районі
(розділ субвебсайту «Підприємцям,
Промисловцям»).
Проводиться збір інформації для
каталогу «Соціально відповідальний

Результативні
показники виконання
Програми
за І півріччя 2022 року

1

Фактичні обсяги фінансування
за І півріччя 2022 року,
тис. грн
бюджет м. Києва

кошти небюджетних
джерел
(вказати)

-

-

-

-

-

-

№
з/п

Зміст заходів Програми

Києва» (в якому буде інформація про
кращі практики соціально відповідального
бізнесу та товари і послуги, які він
пропонує, надає тощо), щорічне його
оновлення та розміщення його на
Єдиному
вебпорталі
територіальної
громади міста Києва.

Стан виконання*

Результативні
показники виконання
Програми
за І півріччя 2022 року

Фактичні обсяги фінансування
за І півріччя 2022 року,
тис. грн
бюджет м. Києва

кошти небюджетних
джерел
(вказати)

-

-

-

-

-

-

бізнес міста Києва».
Повноваження щодо створення
електронного каталогу належить
Департаменту промисловості
та
розвитку підприємництва Київської
міської державної адміністрації.

Розвиток міжрегіонального та міжнародного співробітництва
11.1.

Створення та публікація на Єдиному
вебпорталі територіальної громади міста
Києва бази даних іноземних підприємців,
які мають намір співпрацювати з
підприємцями м. Києва, в подальшому
актуалізації даних.

Повноваження щодо створення та
публікація на Єдиному вебпорталі
територіальної громади міста Києва
бази даних іноземних підприємців,
які мають намір співпрацювати з
підприємцями м. Києва, належать
Департаменту промисловості
та
розвитку підприємництва Київської
міської державної адміністрації

Міська цільова програма сприяння розвитку промисловості на 2019-2022 роки
10.2.

Організація конкурсу «Кращий експортер Повноваження організатора конкурсу
року» із
забезпечення інформаційної «Кращий експортер року» належать
підтримки підприємствам-дипломатам.
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва Київської
міської державної адміністрації.
У
звітному
періоді
конкурс
«Кращий експортер року» не
проводився,
здійснюються
підготовчі заходи.

Міська цільова програма сприяння розвитку споживчого ринку на 2019-2022 роки

Розвиток сфери послуг

№
з/п

4.1

Зміст заходів Програми

Організація та проведення міського і
районних конкурсів – оглядів суб’єктів
господарювання сфери побуту.

Стан виконання*

Проведення міських і районних
конкурсів-оглядів
суб’єктів
господарювання сфери побутових
послуг на присвоєння звання
«Зразкового»
заплановано
на
жовтень-листопад 2022 року

Результативні
показники виконання
Програми
за І півріччя 2022 року
-

Фактичні обсяги фінансування
за І півріччя 2022 року,
тис. грн
бюджет м. Києва
-

кошти небюджетних
джерел
(вказати)
-

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РАЙОННИХ ЗАХОДІВ
в Дніпровському районі
за І півріччя 2022 року
Таблиця 2
№
з/п

1.
2.

Всього за І півріччя
2022 року

Показник

Кількість проведених засідань координаційних рад, одиниць
Кількість проведених навчальних семінарів, тренінгів, одиниць (з
врахуванням районної філії Київського міського центру зайнятості)
- кількість учасників, осіб

3.

18

Кількість проведених круглих столів, одиниць

-

- кількість учасників, осіб
4.

4

-

Кількість проведених форумів, конференцій, одиниць

-

КІЛЬКІСТЬ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ,
ЗДІЙСНЕНИХ ДЕРЖАВНИМИ РЕЄСТРАТОРАМИ
в Дніпровському районі
Таблиця 3
Станом на
01.07.2021

*Станом на

385

374

в т.ч.
- реєстрація новоутворених

796

119

- ліквідованих

41

15

1027

509

в т.ч.
- реєстрація новоутворених

245

205

- ліквідованих

325

294

1592

1516

Показник

01.07.2022

Юридичні особи
Реєстраційні дії

Фізичні особи
Реєстраційні дії

Всього реєстраційних дій

* Згідно із статистикою в інформаційній системі «Міський WEB-портал адміністративних послуг в
місті Києві»

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
в Дніпровському районі
Таблиця 4
№
з/п

Показник

*Станом на

**Станом на

01.07.2021

01.07.2022

Кількість об’єктів ЄДРПОУ, одиниць
1.

Бізнес-центри

6

6

2.

Бізнес-інкубатори

-

-

3.

Технопарки

2

2

4.

Лізингові компанії

29

29

5.

Кредитні спілки

27

27

6.

Фонди підтримки підприємництва

4

4

7.

Інвестиційні фонди і компанії

77

77

8.

Інноваційні фонди і компанії

31

31

9.

Інформаційно-консультативні установи

52

52

10.

Страхові організації

64

64

11.

Біржі

14

14

12.

Громадські об’єднання підприємців

23

23

Примітка:

* - Відомості складені згідно з листом Головного управління статистики у м. Києві від 05.01.2021 №13-11/13-21
** - Відомості складені згідно моніторингу у зв’язку з відсутністю технічної можливості за допомогою АРМ
ЄДР (автоматизоване робоче місце державного реєстратора в Єдиному Державному Реєстрі) пошуку кількості
реєстраційних дій проведених державними реєстраторами відділу з питань з питань державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ
ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
(активно діючих) в Дніпровському районі за І півріччя 2022 року

Таблиця 5
Назва підприємства (організації, установи)

Асоціація "Правова Гільдія України"
( Асоціація "ПГУ" )
Код ЄДРПОУ
40037151
Місцезнаходження (адреса)
02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри,
будинок 5, офіс 215
Телефон, факс, e-mail
+38 044 209 47 66; +38 067 5112447
П.І.Б. керівника
Голубєв Олександр Володимирович
Організаційно-правова форма
Асоціація
Статус (фонд підтримки підприємництва, бізнесБізнес-центр
центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння
розвитку підприємництва)
Джерела фінансування діяльності
Власні кошти
Основні напрямки діяльності:
Консалтинг, юридичні, бухгалтерські
послуги
Назва підприємства (організації, установи)
Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження (адреса)

Телефон, факс, e-mail

Приватне підприємство
«Центр Бізнес-технологій ТОТ»
32489477
02660, м. Київ,
вул. Євгена Сверстюка (М. Раскової), 19, а/с
35
360-05-63, (095) 068 89 95, (098) 471 58 67,
tot.com.ua, info@tot.com.ua

П.І.Б. керівника
Організаційно-правова форма
Статус (фонд підтримки підприємництва, бізнесцентр, бізнес-інкубатор, центр сприяння розвитку
підприємництва)
Джерела фінансування діяльності
Основні напрямки діяльності:

Пєстрєцова Ольга Іванівна
Приватне підприємство
Бізнес-центр

Власні кошти
Консалтингові послуги, проведення бізнестренингів
(фінансовий
менеджмент,
логістика, планування і бюджетування,
корпоративне управління, рекрутинг)

Назва підприємства (організації, установи)

ТОВ «Київський центр підтримки і розвитку
бізнесу»

Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження (адреса)
Телефон, факс, e-mail

35791210
02192, м. Київ, проспект Миру 4, офіс 514
228-32-68, 361-84-30, 362-24-37, 362-2437,361-84-30, kievbusinesscentre@gmail.com
Гарний Дмитро Сергійович
Товариство з обмеженою відповідальністю
Бізнес-центр

П.І.Б. керівника
Організаційно-правова форма
Статус (фонд підтримки підприємництва,
бізнес-центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння
розвитку підприємництва)

Джерела фінансування діяльності
Основні напрямки діяльності:

Назва підприємства (організації, установи)
Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження (адреса)
Телефон, факс, e-mail

Власні кошти
Юридичні,
консалтингові
послуги,
організація
бізнес-заходів,
тренінгів,
семінарів, виставок, форумів, конференцій

Юридична фірма «Дмитрієва та Партнери»
38913947
02098, м. Київ, Дніпровська набережна, 3
(044) 294-28-68, (067) 503-01-41
https://dmp.com.ua/, office@dmp.com.ua,
accountant@dmp.com.ua

П.І.Б. керівника
Дмитрієва Ольга Леонідівна
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Статус (фонд підтримки підприємництва,
Бізнес-центр (аутсорсингова компанія)
бізнес-центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння
розвитку підприємництва)
Джерела фінансування діяльності
Власні кошти
Основні напрямки діяльності:
Юридичні, бухгалтерські послуги

Назва підприємства (організації, установи)
Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження (адреса)
Телефон, факс, e-mail
П.І.Б. керівника
Організаційно-правова форма
Статус (фонд підтримки підприємництва,
бізнес-центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння
розвитку підприємництва)
Джерела фінансування діяльності
Основні напрямки діяльності:

Назва підприємства (організації, установи)
Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження (адреса)
Телефон, факс, e-mail

Комунальне підприємство «Київський
міський бізнес-центр»
31305884
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 10
(044) 5640597
Салата Юрій Олексійович
Комунальне підприємство
Бізнес-центр
Госпрозрахунок
Інформаційно-консультативні послуги

ТОВ «ДіаРІГС»
38689311
02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка (М.
Раскової), 19, оф. 611
561-91-71, (067) 234 27 05, (093) 937 86
58,(066) 482 07 46, (044) 561 91 71, Fax: (067)
231 77 28, diarigs.com, info@diarigs.com.ua
Сухолитка Світлана Павлівна
Товариство з обмеженою відповідальністю
Бізнес-центр

П.І.Б. керівника
Організаційно-правова форма
Статус (фонд підтримки підприємництва,
бізнес-центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння
розвитку підприємництва)
Джерела фінансування діяльності
Власні кошти
Основні напрямки діяльності:
Реєстраційні,
юридичні,
бухгалтерські,
консалтингові
послуги,
консультації
банківської сфери

Показник,
одиниця виміру

Всього у І півріччі
2022 року
Дані відсутні

1.

Обсяги наданих послуг, тис. грн.

2.

4.
5.
6.

Площа приміщень, наданих суб’єктам підприємництва в орендне
користування, м. кв.
Надання суб’єктам підприємництва у користування обладнання,
устаткування, так / ні
Кількість консультацій, од.
Кількість підготовлених пакетів установчих документів, од.
Кількість розроблених бізнес-планів, од.

Дані відсутні

7.

Кількість розроблених інвестиційних проектів, од.

Дані відсутні

8.

Кількість виконаних маркетингових досліджень, од.

Дані відсутні

9.
10.
11.
12.

Кількість проведених семінарів з питань підприємництва, од.
Кількість учасників семінарів, осіб
Кількість проведених круглих столів з питань підприємництва, од.
Кількість учасників круглих столів, осіб

3.

123,0
так
1340
36

6
97
4
58

