
                                    Стан реалізації проектів в рамках програми “Український Донецькій куркуль”
 на 01.08.2018

№
п/п

Фізична особа –
підприємець/ назва

проекту
Стан реалізації проекту

Фото до
реалізації
проекту

Фото
станом на
01.08.2018

Кількість створених нових
робочих місць в рамках реалізації

проекту

Сума надходжень до
місцевого бюджету від

реалізації проекту, тис. грн
Станом на 01.08.2018До реалізації

проекту
Станом на
01.08.2018

1 2 5 6 7 8 9 10

1

Яковленко Наталія
Олександрівна/

«Надання медичних
послуг населенню -

Клініка литотрипсії та
ендоурології»

Закінчені будівельні роботи з
монтажу гіпсокартоних стель,

фарбування стін та
облаштування їх плиткою.

Закуплено будівельні
матеріали.

Вимощено тротуарною плиткою
прилеглу територію.

- - -

2

Рудницький Ростислав
Станіславович/

«Виробництво комбікорму
та опалювальних пілет»

Придбано обладнання з
переробки зерна .

Закуплено гранулятор ГКМ,
сировина для комбікорму.

Виробляється 15 різновидів
комбікорму, закуплені додаткові

матриці до гранулятору.

* * *
Створено 1

робоче місце *

3

Христов Руслан
Анатольович/

«Центр ендоскопії  в місті
Слов’янську»

Закуплено обладнання і медичні
меблі для поступової

комплектації медичного закладу,
тривають роботи з

реконструкції приміщень,
виконано облаштування

сходових поручнів кованим
металом, проведені роботи з

монтажу відеонагляду, виконана
бетонна стяжка крильця.

Продовжуються будівельно-
монтажні роботи всередині

приміщення.

- - -

http://slavrada.gov.ua/uploads/Image/kurkul/1.zip
http://slavrada.gov.ua/uploads/Image/kurkul/3.zip
http://slavrada.gov.ua/uploads/Image/kurkul/3-0.zip
http://slavrada.gov.ua/uploads/Image/kurkul/1-0.jpg


4

Трєбєсов Володимир
Олександрович/

«Виробництво Конопіци –
Новий напрямок в

індустрії піци. Арт –кафе
«Атмосфера»

Орендовано додатково літню
терасу на 60 місць закінчені
роботи по ремонту, дизайну;

закуплено обладнання,
придбаний дитячий лабіринт,

батут. Забезпечується реалізація
продукції Арт-кафе піцерії.

- -
Створено 4

робочих місця 

Фактичне надходження
податків і зборів з початку
реалізації проекту 21,6 тис.

грн.

5

 ТОВ Промислово –
торгівельна компанія

«СХІД»/
«Виробництво

фарфорових ізоляторів,
кислотостійких

керамічних цегли та
плитки».

Закуплена та встановлена газова
піч «ТермоГаз»; зроблена  пере

футеровка  та фарбування
газової печі, зроблено систему

рельс для завантаження-
розвантаження печі;збудовані

зовнішній та внутрішній
газопроводи до печі, вузли

обліку газу та редукування газу.
Встановлено обладнання для

формовки опорної групи
ізоляторів та оправочний станок

- 10 17

Фактичне надходження
податків і зборів з початку

реалізації проекту  71,3 тис.
грн.

6

ФОП Шевченко Євген
Геннадійович/

«Модернізація цеху з
виробництва паливної

брикети»

Закуплено прес-екструдер.
Налагоджена лінія виробництва
брикет. Закуплена сировина для

виробництва. Відбувається
виробництво паливної брикети

- -
Створено 4

робочих місця
Інформація відсутня

7

ФОП Мірошниченко
Тетяна Вікторівна /

«Виробництво вишивки
на промисловій

вишивальній машині
Ricoma RCV-1204  CYN»

Куплено парогенератор - - - - -

8
ФОП Холявка Ігор
Богданович/ «Міні

пекарня»

Придбано, встановлено та
введено в експлуатацію

обладнання міні-пекарні.
Розпочато реалізація виробів

власного виробництва

- 5 7 Інформація відсутня

http://slavrada.gov.ua/uploads/Image/kurkul/4.zip
http://slavrada.gov.ua/uploads/Image/kurkul/5.zip
http://slavrada.gov.ua/uploads/Image/kurkul/6.zip
http://slavrada.gov.ua/uploads/Image/kurkul/8.zip


9

 ФОП Разживін Віктор
Миколайович/ «Розвиток

культурного формату
«Книгарня Є»

Виконані будівельно-монтажні
роботи вхідної групи, придбані
антикрадіжні системи, меблі,

вивіска, оргтехніка, товари для
облаштування дитячого куточка.

В книгарні відкриті та
працюють зали.

- -
Створено 2

робочих місця

Фактичне надходження
податків і зборів з початку

реалізації проекту  23,8 тис.
грн.

10

ТОВ Медичний центр
«Клініка репродуктивної

медицини доктора
Айзятуловой»/

«Вирішення проблеми
безпліддя родин

репродуктивного віку

Придбано газовий інкубатор
настільний

- - 24 25

Фактичне надходження
податків і зборів з початку

реалізації проекту  68,2 тис.
грн.

* відповідно до  ЗУ   «Про захист персональних даних», враховуючи заяву на відмову у публікації інформації щодо реалізації проекту, 
інформація відсутня.

http://slavrada.gov.ua/uploads/Image/kurkul/9.zip

	* відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних», враховуючи заяву на відмову у публікації інформації щодо реалізації проекту, інформація відсутня.

