
Проекти 2017 року
(проект завершено 01.09.2019)

П.І.Б. переможця
Назва проекту Загальна сума

підтримки,тис. грн
В т.ч. з

бюджету міста
Кількість робочих місць

По проекту Фактично
створено в
рамках
проекту

1 Рудницький
Ростислав

Станіславович

Виробництво комбікорму та опалювальних
пілет

42,0 21,0 1 1

Результат реалізації проекту  (станом на 10.10.2020) Фінансова підтримка була витрачена в повному обсязі на придбання
гранулятора для виробництва комбікорму та опалювальних пілет та
закупівлі  сировини.  Працевлаштовано  1  працівника.  Проект
завершено.





Проекти 2017 року
(проект завершено 01.09.2019)

П.І.Б. переможця
Назва проекту Загальна сума

підтримки,тис. грн
В т.ч. з

бюджету міста
Кількість робочих місць

По проекту Фактично
створено в
рамках
проекту

2 Христов Руслан
Антаолійович

Центр ендоскопії в м. Слов'янську 500,0 250,0 3 3

Результат реалізації проекту (станом на 10.10.2020) Фінансова підтримка була витрачена в повному обсязі на  закупівлю
комплекту  ендоскопічного  обладнання.  За  власні  кошти  проведена
закупівля медичних  меблів. Працевлаштовано 3 працівника: сестра
медична,  адміністратор,  санітарка-прибиральниця  (всі  працівники
працевлаштовані за сумісництвом, та мають основне місце роботи).
Проект завершено.  



юридична особа-
переможець

Назва проекту Загальна сума
підтримки,тис. грн

В т.ч. з
бюджету міста

Кількість робочих місць
По проекту Фактично

створено в
рамках
проекту

3 ТОВ “Промислово-
торгівельна компанія

“СХІД”

Виробництво фарфорових ізоляторів,
кислостійкої керамічної цегли та плитки

500,0 250,0 7 7

Результат реалізації проекту  (станом на 10.10.2020) Фінансова підтримка була витрачена в повному обсязі на  закупівлю
та встановлення газової печі “Термогаз”. За власні кошти проведено
газифікацію  цеху  з  виробництва  керамічних  ізоляторів.
Працевлаштовано  7  працівників:  пресувальник  електрокерамічних
виробів,  випалювач  електромеханічних  виробів,  оправник,
пресувальник  керамічних  виробів,  сортувальник  сировини,
начальник  виробничого  відділу  електрокерамічних  виробів,
технолог. Проект завершено.



П.І.Б.-переможеця Назва проекту Загальна сума
підтримки,тис. грн

В т.ч. з
бюджету міста

Кількість робочих місць
По проекту Фактично

створено в
рамках
проекту

4 Трєбєсов Володимир
Олександрович

“Виробництво Конопіци-Новий напрямок
в індустрії піци “Піцерія KONO PIZZA”

458,0 229,0 4 2

Результат реалізації проекту (станом на 10.10.2020) Фінансова підтримка була витрачена в повному обсязі на закупівлю
обладнання  та  матеріалів  (тістомісильна  машина,індукційний
термоміксер,  скиборізка,  апарат  для  конопіци,  кавамашина  тощо).
Працевлаштовано 2 працівника. Проект завершено.



П.І.Б.-переможеця Назва проекту Загальна сума
підтримки,тис. грн

В т.ч. з
бюджету міста

Кількість робочих місць
По проекту Фактично

створено в
рамках
проекту

5 Яковленко Наталія
Олександрівна

Надання медичних послуг населенню —
Клініка литорипсії та ендоурології

500,0 250,0 11 10

Результат реалізації проекту (станом на 10.10.2020) Фінансова підтримка була витрачена в повному обсязі на: установку
вікон,  монтаж  гіпсокартонних  стель,  закупівлю  матеріалів  для
ремонту, установку каркасу з метало- профілю,інформаційні вивіски
тощо. Відрито клініку.  Створено 10 робочих місць.

    





Проекти 2018 року
(проект до 25.04.2021)

П.І.Б. переможця
Назва проекту Загальна сума

підтримки,тис. грн
В т.ч. з

бюджету міста
Кількість робочих місць

По проекту Фактично
створено в
рамках
проекту

1 Шевченко Євген
Геннадійович

Модернізація цеху з виробництва паливної
брикети

486,0 145,8 8 8

Результат реалізації проекту (станом на 10.10.2020)
(до 25.04.2021)

Фінансова підтримка була витрачена в повному обсязі на  закупівлю
обладнання “Прес шнековий екструдер”. За власні кошти закуплено
обладнання віялка та транформер. Працевлаштовано  8 працівників:
майстер  виробничої  дільниці,  вантажник-2,  підсобний  робітник-1
пресувальник-формувальник  харчової  продукції-2,  комерційний
агент, інженер з охорони праці.   



П.І.Б.-переможеця Назва проекту Загальна сума
підтримки, грн

В т.ч. з
бюджету міста

Кількість робочих місць
По проекту Фактично

створено в
рамках
проекту

2 Разживін Віктор
Миколайович

“Розвиток культурного формату “Книгарня
Є”

372 237,64 111 671,29 2 2

Результат реалізації проекту (станом на 10.10.2020)
(до 08.04.2021)

Фінансова  підтримка  була  витрачена  в  повному  обсязі  на:  меблі,
лічильник  відвідувачів,  відеоспостереження,  касовий  апарат,
проектор  тощо).  За  власні  кошти   придбано  основні  засоби  для
книгарні.  Створено  4  робочих  місця:  продавець-консультант,
консультант-касир в рамках проекту та 2 додаткових робочих місця
поза проектом.



П.І.Б.-переможеця Назва проекту Загальна сума
підтримки,тис. грн

В т.ч. з
бюджету міста

Кількість робочих місць
По проекту Фактично

створено в
рамках
проекту

3 Холявка Ігор
Богданович

Міні-пекарня 250,0 75,0 2              0

Результат реалізації проекту (станом на 10.10.2020)
(до 01.06.2021)

Фінансова підтримка була витрачена в повному обсязі на:  закупівлі
жарочної шафи .  За власні кошти  придбано основні засоби для міні-
пекарні, відремонтовано приміщення загальною площею 100 кв м. 



Юридична особа
.-переможець

Назва проекту Загальна сума
підтримки,тис. грн

В т.ч. з
бюджету

міста, тис. грн

Кількість робочих місць
По проекту Фактично

створено в
рамках
проекту

4 ТОВ “Медичний
центр “Клініка
репродуктивної

медицини доктора
“Айзятуловой”

Вирішення проблем безпліддя родин
репродуктивного віку

 500,0 150,0 1 1

Результат реалізації проекту (станом на 10.10.2020)
(до 25.04.2021)

Фінансова підтримка була витрачена в повному обсязі на: закупівлю
інкубатору  газового  настільного.  Підприємством  забезпечено
співфінансування  витрат  у  вигляді  вкладу  у  придбання  інкубатору.
Створено 1 робоче місце: старша медична сестра в рамках проекту,
та 5 додаткових робочих місць поза проектом



П.І.Б.-переможеця Назва проекту Загальна сума
підтримки,тис. грн

В т.ч. з
бюджету міста

Кількість робочих місць
По проекту Фактично

створено в
рамках
проекту

5 Мишенін Дмитро
Михайлович

“Модернізація цеху для виготовлення
меблів”

495,0 148,5 5 5

Результат реалізації проекту (станом на 10.10.2019)
(до 26.09.2021)

Фінансова підтримка була витрачена в повному обсязі на: закупівлю
комплекту  обладнання  для  сушіння  деревини.  Забезпечено
співфінансування  переможця   у  вигляді  вкладу  у  придання
твердотоплевного котла для сушильної камери. Створено 13 робочих
місць( з них 5 в рамках проекту): комірник, водій автотранспортного
засобу-2, личкувальник деталей меблів, агент комерційний,оператор
комп’ютерного набору,  верстатник  деревообробних  верстатів-2
,рамник-2,оператор сушильних установок, підсобний робітник-2



Юридична особа
-переможець

Назва проекту Загальна сума
підтримки,тис. грн

В т.ч. з
бюджету міста

Кількість робочих місць
По проекту Фактично

створено в
рамках
проекту

6 ТОВ
“Славенергопром”

“Створення сучасної електромеханічної
лабораторії та її акредитації по ДСТУ ІЕС

17025”

500,0 150,0          6            5         

Результат реалізації проекту (Станом на 10.10.2020)
(до 25.09.2021)

Фінансова підтримка була витрачена в повному обсязі на: закупівлю 
обладнання для визначення залишкових напруг при хвилях. 
Забезпечено співфінансування переможця  у вигляді вкладу у 
придання устаткування для визначення залишкових напруг. Створено
5 робочих місць



П.І.Б. -переможеця Назва проекту Загальна сума
підтримки,тис. грн

В т.ч. з
бюджету міста

Кількість робочих місць
По проекту Фактично

створено в
рамках
проекту

7 Мирошниченко
Тетяна Вікторівна

“Виробництво вишивки на промисловій
машини Ricoma RCM-1204СНТ»

500,0 150,0 4 4

Результат реалізації проекту (станом на 10.10.2020)
(до 25.04.2021)

Фінансова підтримка була витрачена в повному обсязі на: закупівлю
обладнання  промислової  вишивальної  машини  Ricoma RCM-
1204СНТ.За  власні  кошти  переможцем  придбано  обладнання  та
матеріали  для  розміщення  швейного  виробництва   Створено  5
робочих місць: 3 швачки, 1 оператор та  продавчиня 


