
ЗАПОРІЗЬКИЙ   ОБЛАСНИЙ СОЮЗ 
ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ 
(РОБОТОДАВЦІВ)  „ПОТЕНЦІАЛ”

Україна, 69005, м. Запоріжжя, пр. Леніна,135
                                  тел./факс (061) 233-31-61, 213-56-66,                    р/р   26002310036501   в  філії 
                                                             233-71-23, 239-07-05                    АБ  „Південний” м.Запоріжжя, 
                                          e-mail: office  @  potencial  .  org.ua                       МФО 313753, код ОКПО 26338400

Перелік 
активно діючих об’єктів інфраструктури 

підтримки підприємництва 
в Запорізькій області 

1) Громадські організації   
2) Бізнес-центри  
3) Бізнес-інкубатори  
4) Лізингові центри   
5) Фінансово-кредитні установи: (кредитні спілки, установи взаємного   

кредитування) 
6) Фонди підтримки підприємництва  
7) Інвестиційні, інноваційні фонди і компанії   

• Перелік інвестиційних фондів,  активами яких компанія   
здійснює управління;

• Перелік інвестиційних фондів,  активами яких компанія   
здійснює управління;

• Перелік інвестиційних фондів,  активами яких компанія   
здійснює управління

8) Біржі  
9) Інформаційно-консультативні установи  
10) Страхові компанії та їх філії   
11) Аудиторські компанії   

(за інформацією Головного управління економіки Запорізької облдержадміністрації
від 15.02.2010 «Про розміщення інформації на сайт ЗОСПП «Потенціал»)

mailto:potencial_zp@ukr.net


№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні

Повна адреса, телефон, 
електронна адреса, 
персональний сайт

ПІБ та по-
батькові 

керівника

Перелік основних послуг, що ним 
надаються

1 2 3 4 5
Громадські організації
1 Спілка підприємців середніх,  

малих,  приватизованих 
підприємств України

69050,  м. Запоріжжя, вул. 
Радгоспна, 36А тел.97-14-58, 
97-13-30 
batami@batami.zssm.zp.ua

Байбара  
Тетяна 
Михайлівна 

Надання консультацій з питань 
започаткування та ведення 
підприємницької діяльності

2 Запорізька обласна галузева 
організація роботодавців у 
сфері торгівлі та послуг

69069,  Запоріжжя, вул. 
Дніпропетровське шосе, 48 
тел.52-40-12, 41-07-97 
volkova_nn@inbox.ru

Волкова  
Надія 
Миколаївна 

Надання консультацій суб’єктам 
підприємницької діяльності, захист 
прав та інтересів роботодавців у 
сфері обслуговування 

3 Запорізька філія Асоціації 
«Укрринок»

69097, м. Запоріжжя, вул. 
Ентузіастів, 2 тел.289-69-24 
kanivezigor@mail.ru

Канівець  
Ігор 
Вікторович 

Надання консультацій з питань 
ринкової діяльності, захист прав та 
інтересів адміністрацій ринків, 
вирішення конфліктних ситуацій 
між приватними підприємцями та 
власниками ринків, юридичні 
послуги

4 Обласна організація 
Всеукраїнської профспілки 
торгівлі

69044, м. Запоріжжя, м. 
Профспілок, 5 тел.233-24-92,  
233-00-14

Красотін 
Леонід 
Іванович 

Взаємодія органів виконавчої влади 
та роботодавців з питань трудового, 
соціально-економічного захисту 
членів профспілки, удосконалення 
правової бази підприємництва у 
сфері торгівлі, надання безоплатної 
юридичної допомоги членам 
профспілки, сприяння професійній 
підготовці кадрів.

5 Спілка підприємців 
Хортицького району 
«Порада»

69123, м. Запоріжжя, вул. 14 
Жовтня, 3, кв. 152      тел.239-
01-33 porada@mail.ru

Лєх Ірина 
Іванівна 

Консультування з питань 
започаткування бізнесу, організація 
та проведення семінарів з питань 
розробки інвестиційних проектів, 
обговорення регуляторних актів

6 Міська спілка підприємців 
«Ніка»

69063, м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 32 тел. 228-16-
63  220-77-16

Кривенко  
Лідія 
Олександрів
на 

Захист інтересів та прав приватних 
підприємців

7 Запорізький обласний союз 
промисловців і підприємців 
(роботодавців) «Потенціал»

69005, м. Запоріжжя,  пр. 
Леніна, 135 тел. 233-31-61 
office@potencial.org.ua 
www.potencial.org.ua

Ванат Петро 
Михайлович 

Захист прав працівників, розгляд та 
надання пропозицій та зауважень 
до нормативно-правових 
документів, регуляторних актів

8 Запорізька обласна 
профспілка робітників 
кооперації та інших форм 
підприємництва «Єднання»

69044, м. Запоріжжя, м. 
Профспілок, 5,   к. 115, 116    
тел. 228-11-05 
pamirov029@oboz.com.ua

Паміров  
Володимир 
Миколайови
ч 

Захист інтересів та прав приватних 
підприємців

9 Гільдія підприємців 
Запорізької області

63069, м. Запоріжжя, вул. 
Гоголя, 31 тел.764-37-44,214-
31-99 vesta@express.net.ua

Яковенко 
Леонід 
Олексійович 

Надання консультацій, захист 
інтересів суб’єктів підприємницької 
діяльності. Надання юридичних та 
аудиторських послуг

10 Запорізька торгово-
промислова палата

69000, м. Запоріжжя, бул. 
Центральний, 4 тел. 213-50-24 
cсi@cсi.zp.ua www.cci.zp.ua

Шамілов 
Володимир  
Іванович 

Організація та проведення 
семінарів, ділових місій, 
переговорів, презентацій, надання 
допомоги у пошуку партнерів та 
інвесторів для суб’єктів 
господарювання. Проведення 
виставкових заходів, ярмарків 
вакансій, ведення та оновлення бази 
інвестиційних проектів. Реєстрація 
торговельних марок

11 Первинна професійна спілка 
залізничників «Єднання»

69063, м. Запоріжжя, вул.
Жуковського, 32 228-16-
36

Кругліков
Володимир
Олександров
ич

Надання консультацій з питань
започаткування та ведення
підприємницької діяльності, захист 
прав та інтересів приватних



№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні

Повна адреса, телефон, 
електронна адреса, 
персональний сайт

ПІБ та по-
батькові 

керівника

Перелік основних послуг, що ним 
надаються

підприємців
12 Первинна професійна спілка 

підприємців речового ринку 
«Анголенко» «ГАРТ-1»

69063, м. Запоріжжя,  вул. 
Жуковського, 32 тел.228-16-
36

Кругліков 
Володимир 
Олександров
ич 

Надання консультацій з питань 
започаткування та ведення 
підприємницької діяльності, захист 
прав та інтересів приватних 
підприємців

13 Запорізька професійна спілка 
підприємців авторинку м. 
Запоріжжя

69063, м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 32 тел.228-16-
36

Болотяна 
Валентина 
Миколаївна 

Захист прав та інтересів 
підприємців речового ринку 
«Анголенко» 

14 Запорізька профспілкова 
організація підприємців 
авторинку «Оріхівське шосе»

69000, м. Запоріжжя, вул. 
Оріхівське шосе, 36    тел. 
067-972-08-53

Маленков 
Олег 
Григорович

Захист прав та інтересів приватних 
підприємців та працівників 
автомобільного ринку по 
Оріхівському шосе, 36

15 Первинна професійна спілка 
працівників ТОВ 
«Югтрансервис»

69044, м. Запоріжжя, м. 
Профспілок, 5, каб. 160    
тел.228-11-05, 96-61-71

Сердюк 
Тетяна 
Євгенівна 

Захист прав та інтересів приватних 
підприємців автомобільного ринку 
по Оріхівському шосе, 36 

16 Первинна професійна спілка 
працівників ТОВ 
«Дніпротрансервис»

69063, м. Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 32 тел.228-16-
36

Червона 
Світлана 
Іванівна 

Захист прав та інтересів 
підприємців торговельного 
майданчика «Югтрансервис»

17 Спілка захисту приватних 
підприємців у м. 
Бердянськзасновано-1997 р.

69063, м. Запоріжжя,  вул. 
Жуковського, 32 тел. 228-16-
36

Федоров 
Олександр 
Степанович 

Захист прав та інтересів приватних 
підприємців, які здійснюють 
діяльність у торговельному 
комплексі по вул. Жуковського, 32

18 Фонд підтримки малого 
підприємництва

71100 м. Бердянськ  вул. 
Труда,27  тел. 30321

Сербін П.А. Захист прав приватних підприємців.

19 Громадська організація 
“Гільдія підприємців 
м.Енергодар”

71100 м. Бердянськ, 
вул.Тищенко,38 тел. 4-38-52

Воробйова 
С.Г.

Підтримка розвитку малого 
підприємництва – консультаційні 
послуги

20 Громадська організація 
“Спілка Енергодарських 
ринкових підприємців”

71503, м.Енергодар, 
вул.Будівельників, 22

Калита 
Микола 
Володимиро
вич

Захист законних прав та інтересів 
приватних підприємців

21 Громадська організація 
“Енергодарська спілка про-
мисловців та підприємців”

71503, м.Енергодар, 
вул.Комсомольська, 69, кв.22, 
тел. (06139) 6-37-15, (06139) 
5-15-65

Кондратєвич 
Олег 
Петрович

Захист законних прав та інтересів 
приватних підприємців

22 Громадська організація 
“Добровільна спілка захисту 
прав підприємців”

71503, м.Енергодар, 
вул.Будівельників, 17-а, тел. 
(06139) 5-79-23, (06139) 3-14-
56

Поливаний 
Віктор 
Савович

Захист законних прав та інтересів 
приватних підприємців

23 Асоціація громадських ор-
ганізацій “Агенція регіона-
льного розвитку Пріоритет” 

71503, м.Енергодар, 
вул.Комсомольська, 43, кв.17-
18, тел. (06139) 6-58-20, 
(06139) 6-49-41

Назаренко 
Володимир  
Володимиро
вич

Захист законних прав та інтересів 
приватних підприємців

24 Місцевий осередок 
Всеукраїнської громадської 
організації «Українська 
спілка підприємців та ділових 
людей» 

71504 м.Енергодар, 
вул.Комсомольська, 43, 
прим.17-18, тел.(06139) 6-58-
20

Назаренко 
Володимир  
Володимиро
вич

Захист законних прав та інтересів 
приватних підприємців

25 Асоціація приватних 
підприємців міста 
Мелітополя

м. Мелітополь, вул. 
Індустріальна, 4/3, тел. 6-94-
66

Середа 
Сергій 
Миколайови
ч

Об’єднання зусиль членів Спілки на 
відповідній території для 
представництва інтересів членів 
Спілки в економічних, соціально-
трудових та інших відносинах, 
захист їх законних прав та 
інтересів, а також координація та 
консолідація діяльності членів 
спілки для досягнення позитивних 
результатів та посилення впливу на 
процеси формування соціально-
економічної політики в Україні
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26 Союз дрібних підприємців 72313,м. Мелітополь, вул. 
Дружби, 218/169, (096) 601-
12-33

Робота 
Микола 
Миколайови
ч

Захист законних прав та інтересів 
приватних підприємців, членів 
Асоціації, об’єднання, їхніх зусиль 
для сприяння впровадженню 
підприємницького способу 
господарювання в м. Мелітополі

27 Територіальне відділення 
Асоціації платників податків 
України по Запорізькій 
області

72312,м. Мелітополь, вул. 
К.Маркса, 31 – офіс, тел. 42-
42-44. 72312, вул. Свердлова, 
4, а/с 25

Воронін 
Валерій 
Миколайови
ч

Розвиток та підтримка 
підприємництва, захист законних 
інтересів своїх членів, об’єднання 
їх зусиль та можливостей для 
вирішення спільних задач та 
проблем

28 Асоціація «Мотор» 72312, м. Мелітополь, майдан 
Перемоги, 3, кімн.901,  тел. 
42-62-01 аppu2010@mail.ru

Бєрнага 
Наталія 
Юріївна

Впровадження освітніх, 
організаційних та наукових заходів 
для захисту законних економічних, 
соціальних та інших спільних прав 
та інтересів члені асоціації, 
платників податків, а також 
сприяння створенню в місті умов 
для оновлення для становлення та 
пріоритетного розвитку 
національного підприємництва 

29 Союз підприємців м.Токмак, вул. 
Інтернаціональна, буд.

Дядик 
Володимир  
Михайлович

Задоволення та захист законних, 
соціальних. Економічних, творчих, 
вікових, національно-культурних, 
спортивних та інших інтересів

30 Токмацька міська громадська 
організація „Разом піднимемо 
Токмак”

м.Токмак, вул.Карла 
Лібкнехта, 103

Савицька  
Оксана 
Степанівна

Задоволення та захист законних, 
соціальних. Економічних, творчих, 
вікових, національно-культурних, 
спортивних та інших інтересів

31 Громадська організація 
об’єднання підприємців 
«Нова справа»

71154, Бердянський р-н, с. 
Луначарське, вул.. Леніна, 43, 
тел. 3-44-85, e-mail: 
pruhodkojurist@rumbler.ru

Приходько 
Віталій 
Григорович 

Юридична допомога в цивільних, 
адміністративних, господарських 
справах, захист інтересів малого 
підприємництва.

32 Районна спілка вільних 
підприємців.

м.Василівка, вул.Чекістів, 6 
тел.6-65-61

Кізілов  
Юрій 
Олександров
ич

Представництво та захист законних 
інтересів роботодавців.

33 Василівська районна орга-
нізація Всеукраїнського 
Союзу робітників. (не 
працює)

м.Василівка, вул.Чекістів, 1 
тел.4-73-77

Клочко 
Григорій 
Іванович

Захист законних, соціальних, 
економічних та інших спільних 
інтересів своїх членів та спільна 
реалізація їхніх прав і свобод.

34 Рада дрібних підприємців м.Дніпрорудне, вул. Леніна, 
13/68 тел.6-41-88

Смирнова 
Людмила 
Вікторівна

Захист інтересів підприємців.

35 Василівське районне 
представництво Спілки 
земельних пайовиків 
Запорізької області

м.Василівка, мкр.40 років 
Перемоги, 10 тел.4-27-11

Мурич 
Сергій 
Вікторович

Сприяння роздержавленню майна 
агропромислового комплексу, 
більш справедливому розподілу і 
ефективному використанню 
земельних ресурсів, утвердженню-
екологічно чистого середовища, 
запровадження ринкових форм 
господарювання на землі.

36 Василівський районний союз 
промисловців і підприємців 
„Потенціал”

м. Дніпрорудне, вул. Степова, 
1а тел.6-28-77

Кізілов Юрій 
Олександров
ич

Підвищення ефективності 
суспільного виробництва, захист 
законних прав та інтересів 
виробників.

37 Василівська районна рада 
молодих підприємців

м.Василівка, вул. Шевченка 
буд.85/7

Шевченко 
Олександр 
Олександров
ич

Залучення і об’єднання молодих 
підприємців та сприяння розвитку 
ринкової економіки і захисту 
законних інтересів своїх членів.



№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні
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38 Громадська організація 
„Асоціація фермерів та 
приватних землевласників 
Василівського району 
Запорізької області”

Василівський район, 
с.Червоноармійське, 
вул.Матросова,46

Чувільський 
Єгор 
Іванович

Сприяння розвитку фермерського 
руху, консолідація зусиль, для 
сприяння створенню і розвитку 
альтернативного державному, 
високотоварного госпо-дарського 
укладу в аграрному секторі 
економіки, заснованого на 
приватній власності на землю, 
засоби виробництва, доходи.

39 Веселівська районна 
асоціація фермерських 
господарств «Нива»

72202 смт. Веселе,  вул. 
Леніна, 136, тел.2-12-75

Голота Юрій 
Васильович

Консультаційно-інформаційні 
послуги  

40 Асоціація фермерів та 
приватних землевласників 
Вільнянського району 
Запорізької області

70002 м. Вільнянськ,  вул.. 
Бочарова, 24-а кв.35 

Чонгов Іван 
Степанович

Сприяння масового фермерського 
руху та консолідації зусиль членів, 
а також прогресивних верств 
населення району

41 Громадське районне 
відділення Запорізької 
області Всеукраїнської 
громадської організації 
«Громадській контроль»

70002 м. Вільнянськ,  вул. 
Максима  Горького, 120 тел. 
095 579 08 89 

Тимощенко  
Олег 
Миколайови
ч

Захист громадян та їх соціальних, 
економічних, творчих та інших 
спільних інтересів

42 Профспілкова організація 
підприємців та працівників 
малого та середнього бізнесу

70002 м. Вільнянськ,  вул.. 
Островського, 83-а тел.066 
708 11 97 

Кононеко  
Роман 
Валентинови
ч

Захист громадян та їх соціальних, 
економічних, творчих та інших 
спільних інтересів

43 Асоціація фермерських 
господарств і приватних 
землекористувачів 
Кам’янсько-Дніпровського 
району

м.Кам’янка-Дніпровська Захист інтересів фермерів та 
землекористувачів Кам’янсько-
Дніпровського району

44 Мелітопольська районна 
організація Запорізького 
обласного сільськогоспо-
дарського союзу земельних та 
майнових пайовиків 
«Єдність»

72311 м. Мелітополь,  вул. 
Каховське шоссе, 1А

Бєлов 
Володимир 
Матвійович

Захист прав та інтересів 
землевласників

45 Громадська організація 
«Мелітопольська районна 
спілка роботодавців»

72342 Мелітопольський 
район, с. Ясне вул. Кобецької, 
57/1

Кишко 
Микола 
Леонтович

Захист прав та інтересів 
роботодавців

46 Громадська організація 
власників земельних паїв 
«Господар»

72333, Мелітопольський 
район, с.Терпіння,  вул. 
Пушкіна, 32

Федеронко  
Василь 
Григорович 

Захист прав та інтересів 
землевласників

47 Михайлівський осередок 
Всеукраїнської громадської 
організації «Рада жінок – 
фермерів України»

72040 Михайлівський район, 
с. Плодородне,  вул. Рози 
Люксембург, 49а   тел.9-51-21

Верещага  
Наталія 
Василівна, 
Лебідь  
Ольга 
Миколаївна, 
Потоцька  
Тамара 
Степанівна.

Сприяння розвитку 
підприємницької ді-яльності 
сільських жінок і в першу чер-гу, 
жінок-фермерів, їх участі у 
вирішен-ні соціально-економічних 
проблем села та створення умов для 
задоволення і за-хисту 
економічних, творчих, соціальних 
та інших спільних інтересів своїх 
членів

48 Громадська організація 
“Оріхівська районна 
Асоціація фермерів”.

70545 Оріхівський ра-йон, с. 
Преображенка, вул. 
Преображенська,2

Прохоров 
Віктор 
Миколайови
ч

Захист інтересів фермерів 
Оріхівського району

49 Громадська організація 
“Оріхівська спілка 
підприємців"

70500  м.Оріхів,  вул. 
Московська, 10

Булаткіна  
Людмила 
Анатоліївна

Захист прав та інтересів 
підприємців м. Оріхова

50 Громадська організація 
«Спілка підприємців»

70600, м. Пологи,  вул. 
Червоногвардійська, буд. 28

Фекліна  
Олена 

Інформаційне забезпечення членів 
спілки матеріалами з питань 
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Василівна підприємництва шляхом придбання 
і розповсюдження нормативних 
документів і законів, про-ведення 
ділових зустрічей і семінарів з 
запрошенням представників органів 
влади і спеціалістів. Розробка та 
внесення пропозицій до органів 
влади та управління

51 Спілка підприємців малих,  
середніх і приватних 
підприємств Пологівського 
району

70600, м.Пологи, вул. 
Горького, буд. 25 тел.  (06165) 
2-26-12

Кас’яненко  
Серігй 
Анатолійови
ч

Формування правової бази з питань 
державної підтримки малих, 
середніх і приватних підприємств. 
Надання юри-дичної, методичної, 
інформаційно-консультативної 
допомоги. Проведення 
систематизації та аналізу 
показників розвитку малого та 
середнього підпри-ємництва. 
Здійснює пропаганду через засоби 
масової інформації щодо залучення 
населення до започаткування 
власної справи. Подає пропозиції до 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування

52 Рада підприємців 
Приморського району

72100, м. Приморськ, 
вул.Кірова,45 тел.7 05 80

Меркулов 
В.О.

Підтримка і захист підприємців, 
координаційна і методична 
допомога

53 Спілка підприємців 
Приморського району

72100, м. Приморськ,  
вул.Речная,7 тел.7 36 25 

Матяш А.А. Підтримка і захист підприємців

54 Асоціація фермерів 
Приморського району

72100, Приморський район  с. 
Підспір’є, вул.Гагаріна,6 
тел.68332

Кириленко 
В.А.

Підтримка і захист фермерських 
господарств

55 Асоціація фермерів 
Розівського району

Розівський р-н,  смт. Розівка,  
вул. Леніна, 157

Буднік 
Анатолій 
Іванович

Сприяння розвитку фермерства в 
районі, сприяння фермерським 
господарствам в пошуку ринків  
збуту та реалізації своєї продукції, 
надання інформаційно-
консультативних послуг з питань 
діяльності фермерських 
господарств та інш.

56 Токмацький міський союз 
промисловців і підприємців 
«Потенціал»

м. Токмак, вул. 
Революційна,45

Вовк Іван 
Олександров
ич

Задоволення та захист законних, 
соціальних, економічних, творчих, 
вікових, національних, культурних, 
спортивних та інших інтересів. 

57 Союз підприємців м. Токмак, вул. 
Інтернаціональна

Дядик  
Володимир 
Михайлович

Задоволення та захист законних, 
соціальних, економічних, творчих, 
вікових, національних, культурних, 
спортивних та інших інтересів.

58 Токмацька міська громадська 
організація «Разом піднімемо 
Токмак» 

м. Токмак вул. Карла 
Лібнехта,103

Савицька 
Оксана 
Степанівна

Задоволення та захист законних, 
соціальних, економічних, творчих, 
вікових, національних, культурних, 
спортивних та інших інтересів.

59 Асоціація  фермерів 
Якимівського району 
„Урожай” 

смт. Якимівка,  вул. Леніна, 
68, 9-13-40

Новиков 
Геннадій 
Володимиро
вич

Надання фінансової підтримки 
фермерам району, 
сільськогосподарським 
підприємствам

60 Спілка підприємців 
Якимівського району „Лідер”

смт. Якимівка, вул.. Леніна, 
91 9-16-08

Сидоров 
Олексій 
Миколайови
ч

Члени спілки та голова беруть 
участь в засіданнях районних 
комісій та коорди-наційних рад, які 
вирішують питання щодо 
підприємництва, розвитку внут-
рішнього ринку району, 
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інвестування галузей економіки 
району, тощо. Крім того, члени 
Спілки вносять конкретні 
пропозиції при розробці галузевих 
про-грам, програми економічного і 
соціального розвитку району, 
розвитку ма-лого підприємництва, 
тощо. В останні роки здійснюється 
співпраця райдержадміністрації зі 
Спілкою в питання дер-жавної 
регуляторної політики, цінової 
політики, підтримки та розвитку 
малого і середнього 
підприємництва.

Спілка підприємців та 
роботодавців Якимівського 
району „ Лідер” 

смт. Якимівка,  вул.. Щорса, 
36/1 тел.  9-17-22

Сидоров 
Олексій 
Миколайови
ч

Консультативна, інформаційна 
допомога підприємцям району, 
вирішення виниклих питань в 
господарській діяльності.

Бізнес-центри    
1 Підприємство „Запорізький 

обласний Бізнес-Центр”
69057 м. Запоріжжя, вул. 40 
років Радянської України, 90 
Офіс 27 Тел. 213-04-62 
rfpp@ua.fm www.rbc.zp.ua

Малий  
Володимир 
Миколайови
ч - 
координатор

Надання консалтингових послуг: 
юридичні, бухгалтерські, послуги з 
бізнес-планування, незалежна 
оцінка майна, бізнесу, земельних 
ділянок, послуги з продажу 
житлової та комерційної 
нерухомості, маркетингові 
дослідження, рекламні послуги. 
Проведення семінарів спільно з ДО 
„РФПП”

2 „Бізнес-Центр” м.Бердянськ вул. Р. 
Люксембург,31оф.33.

Директор 
Демченко 
В.В.

Операції з нерухомістю. 
Фінансовий консалтинг. Навчання 
підприємців.

3 Жіночий бізнес-центр 
«Вікторія»

72319 м.Мелітополь вул. 
Люксембург, буд. 2, тел. 44-
05-50,  akimniko@mail.ru

Ніколаєнко  
Олена 
Борисівна

Навчання,  консультації жінок з 
питань ведення власного бізнесу. 
Допомога жінкам у розвитку 
особистих психологічних якостей, 
які спрямовані на підвищення 
самооцінки жінок – лідерів. 
Консультації з питань маркетингу і 
управління персоналом

4 Запорізька обласна 
громадська організація 
«Мелітопольський 
регіональний бізнес-центр»

72312 м.Мелітополь вул. 
К.Маркса, буд. 27, тел. 42-67-
96, turboyrbo7171@mail.ru

Овчаренко 
Володимир 
Геннадійови
ч

Консалтингові послуги, юридичне 
консультування

Бізнес-інкубатори
1 Державне підприємство 

„Запорізький державний 
центр науково-технічної та 
економічної інформації”

69002,  м. Запоріжжя, пр. 
Леніна,  77 764-32-91 764-14-
63 cci@cci.zp.ua 
www.ecbiz.zp.ua

Селін 
Станіслав 
Миколайови
ч –в.о. 
завідуючого 
бізнес-
інкубатором

Надання консультацій підприємцям 
з питань бізнес-планування 
підприємницької діяльності,  
економічної,  правової та науково-
технічної підтримки 
підприємництва,  проведення 
семінарів з представниками 
підприємницьких структур з 
економічних питань

Лізингові центри
1 Приватне підприємство  

"НВО"
69600 м. Запоріжжя  пр. 
Леніна, 152-В (0612) 2201068 
(0612) 2201068 
nvoliz@comint.net

Абрамов 
Владислав 
Вадимович 

Послуги з фінансового лізингу

2 Комунальне 
підприємство"Запоріжагроліз

69600 м. Запоріжжя  пр. 
Леніна, 152-В (0612) 2201068 

Курочка  
Ірина 

Послуги з фінансового лізингу
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инг" (0612) 2201068 Володимирів
на 

3 Приватне 
підприємство"Агротон"

69060 м. Запоріжжя  вул. 
І.Богуна, 117 (0612) 173717 
(0612) 173727 
ab@traktor.com.ua

Богдановськ
ий Андрій  
Борисович 

Послуги з фінансового лізингу

4 Дочірнє підприємство 
"Інтранс 
Холдінгс"Товариства з 
обмеженою відповідальністю 
"Інтранс Холдінгс"

69002 м. Запоріжжя  вул. 
Грязнова, 57 (061) 2200290 
(061) 2200290

Черняк  Ігор  
Володимиро
вич 

Послуги з фінансового лізингу

5 Приватне підприємство 
"УкрСпецАвто"

69104 м. Запоріжжя вул. 
Малиновського, 21, кв.58 
(061) 2200290 (061) 2200290

Плюшко  
Юрій  
Сергійович 

Послуги з фінансового лізингу

6 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Східноевропейська 
лізингова компанія "Велком"

69037 м. Запоріжжя  вул. 40 
років Радянської України, 56-
А (067) 6120307  
velcom2005@mail.ru

Збарацький  
Юрій 
Олександров
ич  

Послуги з фінансового лізингу

7 Товариство з обмеженою 
відповідальностю 
"АВТОСПЕЦЛІЗИНГ"

69120 м.Запоріжжя  вул. 
Авраменка, 14, 138  (0612) 
2206872  
autospeclizing@mail.ru

Оробцов  
Денис 
Миколайови
ч 

Послуги з фінансового лізингу

8 "Українська Фінансова 
Будівельна Компанія"

69071 м.Запоріжжя  вул. 
Тимірязєва 443 (061) 2203099  
(061) 2171204 senator@media-
link.info

Калугін  Ігор 
Вікторович 

Послуги з фінансового лізингу

Фінансово-кредитні установи: (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)
1 Кредитна спілка „Аграр-

кредит”
69600, м. Запоріжжя, пр. 
Леніна, 152В/112, тел. 8-
(0612)-62-40-52 
agrar_credit@ukr.net

Ревенко  
Лариса 
Михайлівна 

Надання кредитів, прийом 
депозитів

2 Запорізька обласна кредитна 
спілка „Довіра”

69006, м. Запоріжжя, пр. 
Металургів, 12 тел. 289-24-85 
office@creditdovira.zp.ua 
www.creditdovira.zp.ua

Петрова  
Олена 
Анатоліївна 

Надання кредитів, прийом 
депозитів

3 Кредитна спілка „Єднання” 69044, м. Запоріжжя, м. 
Профспілок, 5 115,116 тел. 8-
(061)-228-11-05 
pamirov029@oboz.com.ua

Паміров  
Володимир 
Миколайови
ч 

Надання кредитів членам 
Запорізької обласної профспілки 
робітників кооперації та інших 
форм підприємництва „Єднання” 

4 Кредитна спілка „Запоріжжя” 69076, м. Запоріжжя, вул. 
Новгородська, 9А/34, 787-65-
69,  220-40-74, 
ks_zaporizhzha@ukr.net

Швайко  
Валентина 
Валеріївна 

Надання кредитів, прийом 
депозитів

5 Кредитна спілка „Епоха 
відродження”

69096, м. Запоріжжя, вул. 40 
років Радянсь-кої України, 
15/35, тел. 8-(061)-224-51-24 
intiss@mail.ru

Швець 
Валентина 
Іванівна 

Надання кредитів, прийом вкладів

6 Кредитна спілка „Взаємний 
кредит”

69000, м. Запоріжжя, пр. 
Леніна, 129/34, тел. 8-(061)-
213-50-52, kredit@commint.net

Романюк  
Наталя  
Олександрів
на 

Надання кредитів, прийом 
депозитів

7 Запорізька обласна філія 
кредитної спілки «Перше 
кредитне товариство»

69006, м. Запоріжжя,  пр. 
Металургів, 24, тел. 8-(061)-
236-89-26, 
unatskaya@creditukraine.com

Юнацька  
Марина 
Валеріївна 

Надання кредитів, прийом 
депозитів

8 Запорізьке відділення 
кредитної спілки „Меотида”

69037, м. Запоріжжя, вул. 40 
років Радянської України, 45 
220-60-43, meotida.zp@mail.ru

Гайдаш  
Олена 
Олексіївна 

Надання кредитів, прийом 
депозитів

9 Кредитна спілка 
„Київкредит”

69000, м. Запоріжжя, пр. 
Леніна, 158/118 тел. 8-(061)-
220-12-85,  тел. 8-(061)-220-

Гришко  
Роман 
Іванович 

Надання споживчих кредитів, 
прийом депозитів



№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні

Повна адреса, телефон, 
електронна адреса, 
персональний сайт

ПІБ та по-
батькові 

керівника

Перелік основних послуг, що ним 
надаються

12-86.
10 Відділення № 8 кредитної 

спілки „Україна-центр”
69063, м. Запоріжжя, вул. 
Горького, 27/29, 50, 
kotya8056@yandex.ru 
kotya8056@rambler.ru

Бачунінов  
Костянтин 
Олександров
ич 

Надання кредитів, прийом 
депозитів

11 Запорізька перша філія „ЯЄ” 
кредитна спілка „Гедеон”

69035, м. Запоріжжя, пр. 
Леніна, 149/4, тел. 8-(061)-
222-59-83,  тел. 8-(061)-701-
34-38, gedeon.zp@gmail.com

Китель  
Олександр 
Сергійович 

Надання кредитів, прийом 
депозитів

12 Кредитна спілка „Назустріч 
людям”

69037, м. Запоріжжя, вул. 
Возз’єднання України, 2/15, 
офіс 21, тел. 8-(061)-220-96-
80, val.zap@mail.ru

Буренко  
Валентина 
Дмитрівна 

Надання кредитів, прийом 
депозитів

13 Кредитна спілка „Юкон” 69035, м. Запоріжжя,  
пр.Леніна, 143 тел. 233-23-22 
ks-jukon@ukr.net

Романенко  
Тетяна  
Вікторівна

Надання кредитів (за умови 
наявності поручителя – власника 
депозиту у цій спілці), залучення 
депозитів

14 Кредитна спілка „Славутич-
кредит”

69068, м. Запоріжжя,  вул. 
Копьонкіна, 54 тел. 720-47-54 
dep@email.com.ua

Зикін 
Олексій 
Віталійович  

Надання кредитів, залучення 
депозитів

15 Кредитний спілка „Благо” 
засновано-1995р.

м. Бердянськ,  вул. 
Дзерджинського, 29   тел. 4-
60-46

Олейник 
А.Ф.

Надання кредитів.

16 Відділення № 4 Запорізької 
обласної філії кредитної 
спілки „Перше кредитне 
товариство” у м.Бердянськ

м. Бердянськ, пр-т Леніна, 25 
тел. 4-66-82

Касимова 
І.М.

Надання кредитів, оформлення 
депозитів

17 Бердянське відділення кре-
дитної спілки „Меотида”

м.Бердянськ, вул.Ме-
літопольське шосе,68 тел. 4-
85-30

Строганцев 
С.В.

Кредитування, прийом депозитів

18 Бердянська філія Запорізь-кої 
обласної кредитної спілки 
„Довіра” філія № 5

м. Бердянськ, вул.Ля-
Сейнська,29  тел.4-69-55

Євдокименк
о Н.І.

19 Кредитна спілка “Дар” 71503 м. Енергодар, пр-т 
Будівельників, буд.17, 
тел./факс   6-25-72, 6-18-56,  
kc_dar@oriontv.net

Адаменко  
Тетяна 
Анатоліївна

Надання споживчих кредитів 
фізичним особам та залучення 
внесків (вкладів) на депозитні 
рахунки.

20 Відділення Запорізької 
обласної філії Кредитної 
спілки “Перше кредитне 
товариство” в м. Енрегодар

71503 м. Енергодар, пр-т. 
Будівельників, буд.36, т. 6-36-
21, www.CreditUkraine.com

Щелкунов  
Вадим 
Іванович

Надання споживчих кредитів 
виключно фізичним особам та 
залучення внесків (вкладів) на 
депозитні рахунки.

21 Кредитна спілка “Порада” 71504м. Енергодар, вул. 
Козацька, буд. 30,  5-95-64, 5-
91-81, porada@dv-
com.net,www.porada.dv-
com.net

Чирченко 
Наталія 
Леонідівна

Надання споживчих кредитів 
виключно фізичним особам та 
залучення внесків (вкладів) на 
депозитні рахунки.

22 Кредитна спілка “Актив” 71503, м. Енергодар, вул. 
Центральна, буд. 4, тел.8 
(06139) 4-09-32; 4-05-16, e-
mail: activ@dv-com.net

Паламарчук 
Світлана 
Михайлівна

Надання споживчих кредитів 
виключно фізичним особам та 
залучення внесків (вкладів) на 
депозитні рахунки.

23 Енергодарське безбалансове 
відділення Кредитної спілки 
“Мелон”

71503 м. Енергодар, вул. 
Радянська, 10,  тел. 8(06139)6-
13-94,  ksmelon@ukrpost.ua

Бессонов 
Зореслав 
Юрійович 

Надання кредитів фізичним особам 
та фізичним особам - суб'єктам 
підприємницької діяльності, 
залучення внесків (вкладів) на 
депозитні рахунки

24 Мелітопольська філія №1 
Запорізької області кредитної 
спілки «Довіра» 

72312, м.Мелітополь  вул. К. 
Маркса, 8/4,  тел. 6-10-84

Панасюк 
Олег 
Миколайови
ч 

Надання кредитів, залучення 
депозитів

25 Кредитна спілка «Капітал» 72312, м.Мелітополь вул. 
Леніна, буд. 91, тел. 44-00-74,  

Сметанін 
Сергій  

Надання кредитів, залучення 
депозитів



№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні

Повна адреса, телефон, 
електронна адреса, 
персональний сайт

ПІБ та по-
батькові 

керівника

Перелік основних послуг, що ним 
надаються

capital@zp.ukrmel.net Володимиро
вич 

26 Мелітопольська кредитна 
спілка кадрових військово-
службовців запасу «Това-
риство «Взаємний кредит» 

72313, м.Мелітополь пр.50-
річчя Перемоги, буд. 25, корп. 
4, прим.16,  тел. 42-22-29, 
voredit@rambler.ru

Науменко 
Володимир  
Віталійович 

Надання кредитів фізичним особам

27 Кредитна спілка «Перше 
Кредитне Товариство» *

м.Мелітополь вул. 
Дзержинського, буд. 114,тел. 
6-71-82, 
melitopol@creditukraine.com

Полтавська  
Валерія 
Валеріївна 

Залучення та розміщення кредитів 
членів кредитної спілки, 
кредитування та прийом платежів 
по кредитах

28 Кредитна спілка «Мелітополь 
– кредит» 

м.Мелітополь пр. 
Хмельницького,  буд. 82, 43-
34-04, 43-33-24 melitopol-
kredit@mail.ru

Харченко 
Петро 
Олександров
ич 

Залучення депозитів та надання 
кредитів членам кредитної спілки

29 Повне товариство «Фокіна 
О.А.,  Сєрова О.А. «Ломбард 
Національ» *

72313, м.Мелітополь  пр.50-
річчя Перемоги, буд. 36/1, 
тел. 5-70-51, 
lombard_p@ukr.net

Серова 
Олеся 
Анатоліївна 

Надання кредитів

30 Мелітопольське відділення 
кредитної спілки«Меотида» *

72312, м.Мелітополь бульв. 
30-річчя Пере-моги,4,тел.5-
31-36,meotida@mail.ru

Бакарджиєва 
Марина  
Володимирів
на 

Надання кредитів

31 ТОВ «Центр клієнтської 
підтримки «Кредитний дім»

72319, м.Мелітополь вул. 
Леніна, 137/33, 
ckp_kd@mail.ru

Короб 
Михайло  
Геннадійови
ч 

Інша допоміжна діяльність у сфері 
фінансового посередництва

32 Мелітопольська перша філія 
повного товариства «Ломбард 
«Заставно-кредитний дім»

72313, м.Мелітополь вул. 
Гризодубової, 55

Щетинін 
Михайло 
Олександров
ич 

Надання кредитів

33 ТОВ «Центр фінансових 
рішень ТМ «Кредит-Маркет» 
*

72312  м.Мелітополь пр. 
Б.Хмельницького, 27, тел. 43-
89-69, 
Melitopol1@kreditmarket.ua

Тарасова 
Ольга 
Валеріївна 

Кредитування фізичних осіб

34 Токмацька філія Запорізької 
обласної кредитної спілки 
«Довіра» (філія №7)

м.Токмак, вул Гоголя, 56, тел. 
4-43-10, kreditdovira.zp.ua 
offis@kreditdovira.zp.ua

Півчук  
Артем 
Миколайови
ч 

Задоволення та захист законних, 
соціальних, економічних, творчих, 
вікових, національно-культурних, 
спортивних та інших інтересів

35 Токмацька  філія кредитної 
спілки „Актив” м. Енергодар 

м. Токмак, вул. Революційна 
50,  тел. 4-09-32 aktiv@dv-
com.net

Файницька  
Вікторія 
Григорівна 

Задоволення та захист законних, 
соціальних, економічних, творчих, 
вікових, національно-культурних, 
спортивних та інших інтересів

36 Дніпрорудненська філія 
Запорізької обласної 
кредитної спілки «Довіра» 
філія № 2

71630, Василівський р-н, 
м.Дніпрорудне, 
вул..Леніна,5/64 (06175)6-65-
47

Лисенко Зоя 
Олексіївна

Надання кредитів

37 Відділення КС «Дар» в     м. 
Дніпрорудне

71630, Василівський р-н, 
м.Дніпрорудне, вул.. 
Молодіжна 2а (06175)6-38-68

Кулішов Ігор 
Андрійович

Багатоцільові кредити, депозитні 
вклади

38 Кредитна спілка «Актив» 71630, м.Енергодар, 
вул..Центральна,4 (06139)4-
09-32,40516

Паламарчук 
Світлана 
Михайлівна

Надання кредитів

39 ЗОКС«Довіра» Василівська 
філія №12

71600, Василівський район, 
м.Василівка, вул.. Театральна 
9/14 (06175)7-26-64

Адамюк Іван 
Васильович

Надання кредитів

40 Кредитна спілка «Порада» в 
м.Василівка

71600, Василівський район, 
м.Василівка, 
вул..Приморська34 (06175)7-
38-71

Малішевська 
Лариса  
Олександрів
на

Видача кредитів прийом депозитів.

41 Великобілозерське відділення 
Кредитної спілки „Актив”

71401, Великобілозерський 
район, с. Велика Білозерка, 

Ялівець  
Наталія 

Надання кредитних послуг 
суб’єктам підприємницької 



№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні

Повна адреса, телефон, 
електронна адреса, 
персональний сайт

ПІБ та по-
батькові 

керівника

Перелік основних послуг, що ним 
надаються

вул. Пархоменка, 193 (0612)-
2-06-42, 067-619-66-42

Григорівна діяльності та населенню в сільській 
місцевості, прийом депозитних 
внесків 

42 Веселівська філія №15 
Запорізької обласної 
кредитної спілки «Довіра»

72202 смт. Веселе,  вул. 
Молодіжна, 4, тел.2-12-32

Костиря 
Лариса 
Миколаївна

Кредитування

43 Веселівське відділення 
кредитної спілки «Актив»

72202 смт. Веселе, вул. 
Молодіжна, 3,  тел.2-17-67

Маслюк 
Тетяна 
Михайлівна

Кредитування

44 Вільнянська філія №3 
Запорізької обласної 
кредитної спілки «Довіра»

70002 м. Вільнянськ, вул. 
Шевченка,3 4-17-21 066 145 
07 65

Чібісова 
Тетяна 
Борисівна

Здійснення кредитування фізичних 
осіб, депозитні внески

45 Філія КС «Довіра» 70200, Гуляйпільський район, 
м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 
5 тел. 0-(245)-4-62-32

Браціло 
Ірина 
Володимирів
на

Надання кредитів, залучення 
грошових внесків та вкладів членів 
кредитної спілки 

46 Відділення КС «Альянс  - 
Україна»

70200, Гуляйпільський район, 
м. Гуляйполе, вул. Шевченка, 
8 тел.: 8-(245)-3-39-02

Карпій 
Стелла 
Львівна

Надання кредитів, залучення 
грошових внесків та вкладів членів 
кредитної спілки

47 Кам'янсько-Дніпровське 
відділення КС „Дар”

71304,  м. Кам'янка-
Дніпровська,  вул. Чкалова, 6, 
тел. (06138)-2-36-76

Щедрина  
Лариса  
Олександрів
на

Надання кредитів, залучення 
грошових внесків та вкладів членів 
кредитної спілки

48 Кам’янсько-Дніпровське 
відділення кредитної спілки 
„Актив”

71304,  м. Кам’янка-
Дніпровська,  вул. Чкалова, 1 
тел. (06138)-2-07-08

Безкоровайн
а  Катерина  
Олександрів
на

Надання кредитів, залучення 
грошових внесків та вкладів членів 
кредитної спілки

49 Куйбишевська філія Запо-
різької обласної кредитної 
спілки „Довіра” філія № 8

71000, мт. Куйбишеве, вул. 
Запорізька, 30 тел. 8-(247)-2-
08-40

Сидоренко 
Сергій 
Миколайови
ч

Надання кредитів, залучення 
грошових внесків та вкладів членів 
кредитної спілки

50 Михайлівське відділення №1 
кредитної спілки 
«Запоріжжя»

72002 Михайлівський район, 
смт. Михайлівка,  вул. 
Островського, 157     2-06-56

Тимошенко  
Наталія 
Дмитрівна

Видача кредитів та прийом 
депозитів 

51 Михайлівська філія № 13 
Запорізької обласної 
кредитної спілки «Довіра» 

72002 Михайлівський район, 
смт. Михайлівка, вул. Леніна, 
31 2-01-44

Будєєва  
Лариса 
Петрівна 

Видача кредитів та прийом 
депозитів 

52 Михайлівське відділення 
кредитної спілки «Актив»

72002 Михайлівський район, 
смт. Михайлівка,  вул. 
Островського, 268  2-25-73

Паламарчук  
Світлана 
Михайлівна

Видача кредитів та прийом 
депозитів 

53 Пришибське відділення 
кредитної спілки «Актив»

72013 Михайлівський район, 
смт Пришиб,  вул. Леніна, 73 
9-31-33

Паламарчук  
Світлана 
Михайлівна

Видача кредитів та прийом 
депозитів 

54 Тимошівське відділення 
кредитної спілки «Актив»

72030 Михайлівський район, 
с. Тимошівка,  вул. Пушкіна, 
58 2-57-23

Паламарчук  
Світлана 
Михайлівна

Видача кредитів та прийом 
депозитів 

55 Філія кредитної спілки 
«Довіра»

Новомиколаївський район Кредитування фізичних та 
юридичних осіб, залучення коштів 
на депозити

56 Оріхівська філія № 9 
Запорізької обласної 
кредитної спілки "Довіра"

70500, м.Оріхів,  вул. Гоголя, 
16/4 4-43-38

Приходько  
Ліліана 
Іванівна

Кредитування фізичних та 
юридичних осіб, залучення коштів 
на депозити

57 Оріхівське відділення 
кредитної спілки "Меотида"

70500, м.Оріхів,  вул. 
Запорізька, 57 

Мних Олег 
Миколайови
ч

Кредитування фізичних та 
юридичних осіб, залучення коштів 
на депозити

58 Оріхівське відділення 
кредитної спілки "Актив"

70500, м.Оріхів,  вул. Гоголя, 
7, кім.№42  4-42-63

Чубенко 
Олена 
Андріївна

Кредитування фізичних та 
юридичних осіб, залучення коштів 
на депозити

59 Пологівська філія №6 
Запорізької обласної 
кредитної спілки „Довіра”

70600, м. Пологи, вул. 
Пролетарська, 75 06165-2-23-
22, office@creditdovira.zp.ua

Домбровськ
ий  Валерій  
Миколайови

Надання кредитів членам кредитної 
спілки. Залучення на договірних 
умовах внесків своїх членів на 



№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні

Повна адреса, телефон, 
електронна адреса, 
персональний сайт

ПІБ та по-
батькові 

керівника

Перелік основних послуг, що ним 
надаються

ч депозитні рахунки як у готівковій, 
так і в безготівковій формі.

60 Кредитна спілка „Ягідка” 70600, м. Пологи, вул. 
Дроб’язко, 34-А, тел. 8-
(06165)-2-33-30

Діхтярь  
Тамара 
Єгорівна

Надання кредитів

61 Кредитна спілка „Азов-
кредит”

72400, Приазовський район, 
смт. Приазовське,  вул.. 
Калініна, 79

Середа  
Микола 
Миколайови
ч 

Надання кредитів членам кредитної 
спілки. Залучення на договірних 
умовах внески (вклади) своїх членів 
на депозит-них умовах рахунки як у 
готівковій, так і безготівковій 
формі. Розміщення тимчасово 
вільних коштів на депозитних 
рахунках в установах банків.

62 Кредитна спілка 
«Взаємодопомога-Таврія»

72100, Приморський район, м. 
Приморськ,  вул. Морська, 
67/8

Мераджі  
Олег 
Федорович

Надання кредитів, фінансовий 
лізинг 

63 Токмацька філія Запорізької 
обласної кредитної спілки 
«Довіра» (філія №7)

м.Токмак, вул.Гоголя, 56 т.4-
43-10 kreditdovira.zp.ua 
offis@kreditdovira.zp.ua

Півчук  
Артем 
Михайлович

Задоволення та захист законних, 
соціальних, економічних, творчих, 
вікових, національних, культурних, 
спортивних та інших інтересів.

64 Токмацька філія кредитної 
спілки «Актив» м.Енергодар

м. Токмак, вул. Революційна, 
50  т.4-09-32  aktiv@dv-
com.net

Файницька 
Вікторія 
Григорівна

Задоволення та захист законних, 
соціальних, економічних, творчих, 
вікових, національних, культурних, 
спортивних та інших інтересів.

65 Кредитна спілка “КРЕДО” 72500, Якимівський район, 
смт. Якимівка, вул. Леніна, 
77/3,  6-13-91, 6-13-90,  credo 
@ mh.com.ua

Белік  
Олексій 
Валентинови
ч

Кредитування населення приватні 
підприємства та підприємств.

66 Якимівська філія  №10 
Запорізької обласної 
кредитної спілки “ДОВІРА”

72500, Якимівський район, 
смт. Якимівка,  вул. Леніна, 
50, 6-13-48 ffice@ 
creditdovira.zp.ua

Гобиш  
Савелій 
Харлампови
ч

Кредити та депозити фізичним 
особам.

Фонди підтримки підприємництва
1 Державна організація 

"Регіональний фонд 
підтримки підприємництва в 
Запорізькій області"

69057, м. Запоріжжя,  вул. 40 
років Радянської України, 90 
офіс 27 тел. 213-04-62

Малий 
Володимир 
Миколайови
ч

Надання консультацій підприємцям 
з питань бізнес-планування 
підприємницької діяльності, 
надання фінансово-кредитної 
допомоги суб’єктам 
підприємництва; реалізація програм 
підтримки підприємництва

2 Фонд підтримки 
підприємництва по м. 
Запоріжжя

69037, м. Запоріжжя, вул. 40 
років Радянської України, 
буд.60, Б 34-37-31

Расторгуєв  
Валерій 
Федорович

Надання консультацій підприємцям 
з питань бізнес-планування 
підприємницької діяльності, 
надання фінансово-кредитної 
допомоги суб’єктам 
підприємництва; реалізація 
програми підтримки 
підприємництва

3 Комунальна установа 
„Запорізький обласний фонд 
підтримки підприємництва” 
Запорізької обласної ради

69600  м.Запоріжжя, пр. 
Леніна, 152

4 Комунальна установа “Енер-
годарський міський фонд 
підтримки підприємництва” 
Енергодарської міської ради

71504 м.Енергодар, вул. 
Курчатова, б.16, кв.109 а) тел.  
6-55-02, 4-20-16

Дорошенко 
Олена 
Сергіївна

Надання на зворотній основі 
фінансових ресурсів суб'єктам 
підприємницької діяльності.

Інвестиційні, інноваційні фонди і компанії
1 Запорізке представництво 

Державної бюджетної уста-
нови "Дніпропетровський 
регіональний центр 

69002 м.Запоріжжя,  пр. 
Леніна, 77, кв.217 тел. 764-13-
72 тел. 050-705-83-85

Петрига  
Олександр 
Станіславов
ич

Аналітично-методичне 
забезпечення інноваційної 
діяльності Запорізької та 
Дніпровської областей 



№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні

Повна адреса, телефон, 
електронна адреса, 
персональний сайт

ПІБ та по-
батькові 

керівника

Перелік основних послуг, що ним 
надаються

інноваціонного розвитку"
2 Державне підприємство 

„Запорізький державний 
центр науково-технічної та 
економічної інформації”

69002 м. Запоріжжя пр. 
Леніна, 77  тел. 764-32-91, 
764-13-63 (факс) 066-292-90-
68

Бережний 
Олександр 
Андрійович

Методичне забезпечення 
інноваційної діяльності Запорізької 
області

3 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Компанія з 
управління активами 
"Інвестиції Запоріжжя"

69002, м. Запоріжжя,  вул. 
Грязнова, 53 тел. 2891931

Міроненко 
Олександр 
Аркадійович

Біржові операції з фондовими 
цінностями

4 Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Запорізька 
фондова компанія 
"Фінансовий партнер"

69063, м. Запоріжжя,  пр. 
Леніна, 17 тел. 7645600

Жуков  
Сергій 
Миколайови
ч

Інша допоміжна діяльність у сфері 
фінансового посередництва 
(операції з цінними паперами)

5 Запорізька обласна філія 
акціонерного товариства 
„Українська фінансова група”

69000 м. Запоріжжя, вул. 
Леніна, 135, тел. 223-04-72

Михайлюк  
Надія  
Василівна

Інше грошове посередництво

6 Закрите акціонерне 
товариство «Компанія з 
управління активами 
«Славутич - Інвест»

69000, м. Запоріжжя,  бул. 
Центральний, 21; телефон: 
(061) 213-79-08, 213-79-11; 
info@slavutich-invest.com 
www.slavutich-invest.com

Ковиліна 
Аліна 
Андріївна

Діяльність з управління активами 
інститутів спільного інвестування

Перелік інвестиційних фондів,  активами яких компанія здійснює управління:
7 Інтервальний 

диверсифікований пайовий 
інвестиційний фонд 
«Запорізькі феросплави»

Інвестування за наступними 
напрямками:  - облігації внутрішніх 
та зовнішніх державних позик 
України, облігації місцевих позик - 
органів місцевого самоврядування, 
облігації вітчизняних юридичних 
осіб, цінні папери іноземних 
держав, в т.ч. акції, корпоративні 
права та облігації іноземних 
комерційних організацій, облігації 
та інші боргові зобов’язання 
іноземних держав, акції та інші 
корпоративні права вітчизняних 
юридичних осіб, ощадні 
сертифікати та банківські депозити 
з урахуванням обмежень чинного 
законодавства та регламенту, 
інвестиції в які не заборонено 
чинним законодавством.

8 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд 
«Прогресивні технології» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу

Приватне розміщення цінних 
паперів

9 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд 
«Агроперспектива» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу

Приватне розміщення цінних 
паперів

10 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд 
«Оптимальні стратегії» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу

Приватне розміщення цінних 
паперів

11 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд 
«Будівельні інвестиції» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу

Приватне розміщення цінних 
паперів



№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні

Повна адреса, телефон, 
електронна адреса, 
персональний сайт

ПІБ та по-
батькові 

керівника

Перелік основних послуг, що ним 
надаються

12 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд «ІГТ» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу;

Приватне розміщення цінних 
паперів

13 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд «Прогрес 
- Інвест» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу;

Приватне розміщення цінних 
паперів

14 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд 
«Промислові інвестиції» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу

Приватне розміщення цінних 
паперів

15 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд 
«Інноваційні технології» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу

Приватне розміщення цінних 
паперів

16 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд 
«Інноваційні системи» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу

Приватне розміщення цінних 
паперів

17 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд 
«Інвестиційний проект» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу

Приватне розміщення цінних 
паперів

18 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд «Крок - 
Резерв» недиверсифікованого 
виду закритого типу

Приватне розміщення цінних 
паперів

19 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд 
«Агроперспектива К» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу

Приватне розміщення цінних 
паперів

20 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд 
«Інвестиційний розвиток» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу

Приватне розміщення цінних 
паперів

21 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд 
«Промисловий капітал» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу

Приватне розміщення цінних 
паперів

22 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд 
«Фондовий капітал» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу

Приватне розміщення цінних 
паперів

23 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд «GB-
Інвест» недиверсифікованого 
виду закритого типу

Приватне розміщення цінних 
паперів

24 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд 
«Інвестиційні стратегії» 
недиверсифікованого виду 

Приватне розміщення цінних 
паперів



№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні

Повна адреса, телефон, 
електронна адреса, 
персональний сайт

ПІБ та по-
батькові 

керівника

Перелік основних послуг, що ним 
надаються

закритого типу
25 Відкрите акціонерне 

товариство «Закритий 
недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний 
фонд «SBBI 
ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Приватне розміщення цінних 
паперів

26 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з 
управління активами 
«Біополіс Інвест Груп»

69032, місто Запоріжжя, 
Південне шосе, б. 52; 
тел/факс: (0612) 34-06-22

Карпенко 
Ольга 
Михайлівна

Діяльність з управління активами 
інституційних інвесторів 
(діяльність з управління активами)

Перелік інвестиційних фондів,  активами яких компанія здійснює управління:
27 Пайовий венчурний 

недиверсифікований 
закритий інвестиційний фонд 
«Перший венчурний фонд»

Приватне розміщення цінних 
паперів

28 Пайовий недиверсифікований 
закритий інвестиційний фонд 
«Портфельні інвестиції»

Приватне розміщення цінних 
паперів

29 Товариство з обмеженою 
відповідальністю Компанія з 
управління активами 
«Український капітал»

69035, м. Запоріжжя, вул. 40 
років Радянської України, 
будинок 62, квартира 46 тел: 
(0612) 34-07-41

Лахтаренко  
Наталія 
Валеріївна

Діяльність з управління активами: 
діяльність з управління активами 
інститутів спільного інвестування, 
діяльність з управління активами 
пенсійних фондів

Перелік інвестиційних фондів,  активами яких компанія здійснює управління:
30 Пайовий закритий венчурний 

недиверсифікований 
інвестиційний фонд «Форт 
капітал»

Приватне розміщення цінних 
паперів

31 Пайовий закритий венчурний 
недиверсифікований 
інвестиційний фонд «Прем’єр 
капітал»

Приватне розміщення цінних 
паперів

32 Пайовий закритий венчурний 
недиверсифікований 
інвестиційний фонд 
«Укрінвесткапітал»

Приватне розміщення цінних 
паперів

33 Пайовий закритий венчурний 
недиверсифікований 
інвестиційний фонд 
«Інтеркепітл» ТОВ КУА 
«Український капітал»

Приватне розміщення цінних 
паперів

34 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з 
управління активами та 
адміністрування пенсійних 
фондів «Каскад - Інвест»

69035, м. Запоріжжя, вул. 
Сталеварів, будинок 13, прим. 
51; тел: (061) 214-99-30,  214-
99-31

Налбандян 
Юлія 
Юріївна

Діяльність з управління активами 
інституційних інвесторів 
(діяльність з управління активами)

35 Перелік інвестиційних 
фондів,  активами яких 
компанія здійснює 
управління:

Перелік інвестиційних 
фондів, активами яких 
компанія здійснює 
управління:

36 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд «БЕТА-
Пілот» недиверсифікованого 
виду закритого типу ТОВ 
«КУА «Каскад - Інвест»

Приватне розміщення цінних 
паперів

37 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд 
«АЛЬФА-Пілот» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу ТОВ «КУА 

Приватне розміщення цінних 
паперів



№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні

Повна адреса, телефон, 
електронна адреса, 
персональний сайт

ПІБ та по-
батькові 

керівника

Перелік основних послуг, що ним 
надаються

«Каскад - Інвест»
38 Пайовий венчурний 

інвестиційний фонд 
«ГАММА-Пілот» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу ТОВ «КУА 
«Каскад - Інвест»

Приватне розміщення цінних 
паперів

39 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд 
«ДЕЛЬТА-ПІЛОТ» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу ТОВ «КУА 
«Каскад - Інвест»

Приватне розміщення цінних 
паперів

40 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд «СІГМА-
ПІЛОТ» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу ТОВ «КУА 
«Каскад - Інвест»

Приватне розміщення цінних 
паперів

41 Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд 
«ОМЕГА-ПІЛОТ» 
недиверсифікованого виду 
закритого типу ТОВ «КУА 
«Каскад - Інвест»

Приватне розміщення цінних 
паперів

42 Відкрите акціонерне 
товариство закритий 
недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний 
фонд «ПІЛОТ-ПОРТФОЛІО»

Приватне розміщення цінних 
паперів

43 Громадська організація 
«Інноваційно-технологічний 
кластер «Агробум»

72316, м.Мелітополь вул. 
Індустріальна, 30/2, 41-00-99, 
41-03-94, gv_73@mail.ru

Орешков 
Едуард 
Іванович 

Координація з виробництва 
інноваційних продуктів для галузі 
сільськогосподарського 
машинобудування, надання 
інформаційних послуг

44 Громадська організація 
«Запорізьке обласне 
відділення спілки сприяння 
розвитку сільського,  
зеленого туризму в Україні» 
(Кластер бджільництва – 
"Бджола не знає кордонів")

72319, м. Мелітополь,  вул. 
Крупської, буд. 1, тел. 42-62-
01,  appu2010@mail.ru

Бєрнага 
Наталія 
Юріївна

Захист законних національно-
культурних, творчих, економічних, 
правових та інших інтересів своїх 
членів та сприяння розвитку руху за 
зелений, сільський туризм в 
Україні. Вироблення та реалізація 
нової моделі взаємовідносин у 
бджільництві, створення мережі 
інноваційних структур

Біржі
1. Запорізька  товарна  біржа 

„Гілея”
69037,  м.  Запоріжжя,  вул.  40 
років Радянської України, 41. 
тел.  (061)233-32-73,   224-69-
66, 220-01-27 (ф.)

Ковальчук 
Георгій 
Миколайови
ч 

Продаж  державного  комунального 
майна,  продаж  майна,  що 
знаходиться  у заставі;  оформлення 
договорів  купівлі-продажу 
юридичних  та  фізичних  осіб, 
договорів  купівлі-продажу 
сільгосппродукції;  оформлення 
зовнішньоеко-номічних  контрактів; 
закупівля  в  державні  регіональні 
резерви сільгосппродукції; надання 
інформаційних  довідок  щодо 
вартості  товарів;  проведення 
біржових  торгів  та  земельних 
аукціонів

2 Українська  товарна  біржа 
„ТБУ”

69035,  м.  Запоріжжя,  вул. 
Перемоги,  63/308  тел. 

Шамрай 
Світлана 

Реєстрація  договорів  купівлі-
продажу автотранспорту



№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні

Повна адреса, телефон, 
електронна адреса, 
персональний сайт

ПІБ та по-
батькові 

керівника

Перелік основних послуг, що ним 
надаються

(061)764-31-13,  764-25-45 (ф.) Петрівна 
3 Товарна біржа „Дніпро” 69084,  м.  Запоріжжя,   вул. 

Миколи  Краснова,  7   тел. 
(061)278-79-17

Жугін 
Сергій 
Олегович  

Формування  бази  даних  товарів 
народного  споживання, 
маркетингові  дослідження, 
посередництво

4 Запорізька  товарна  біржа 
„Меценат”

69104,  м.  Запоріжжя,  вул. 
Комарова,  25-А/77  тел. 
(061)32-40-34, 270-17-06

Предгер 
Любов 
Юріївна 

Оформлення  договорів  купівлі-
продажу автомобілів

5 Товарна  біржа  „Перший 
міжрегіональний арбітраж”

69035,  м.  Запоріжжя,   вул. 
Брянська,  15   тел.  (050)420-
00-99

Сердюк 
Роман 
Вікторович  

Надання  юридичних  послуг, 
надання  допомоги  у  веденні 
господарської діяльності

6 Товарна біржа „Арбітр” 69063,  м.  Запоріжжя,  вул. 
Горького,  27/29,  кв.  52  тел. 
(050)420-00-99

Сердюк 
Роман 
Вікторович 

Надання  юридичних  послуг, 
надання  допомоги  у  веденні 
господарської діяльності

7 Асоціація бірж Запоріжжя 69063,  м.  Запоріжжя,  вул. 
Ілліча,  26 тел.  (061)213-88-78 
exchange2005@ukr.net 

Естеркін 
Євген 
Борисович 

Керівництво підприємствами

8 Центральна  універсальна 
біржа „Запоріжжя”

69063,м.  Запоріжжя,  вул. 
Ілліча,  26 тел.  (061)213-88-78 
exchange2005@ukr.net

Естеркін 
Євген 
Борисович

Керівництво підприємствами

9 Запорізька  будівельна 
товарна біржа 

69002,м.  Запоріжжя,   вул. 
Червоногвардійська,  48   тел. 
(061)233-13-46

Морозова 
Катерина 
Миколаївна 

Оформлення  договорів  купівлі-
продажу автомобілів

10 Товарна біржа 
“Енергодарська товарна 
біржа”

71500 м.Енергодар, вул. 
Комсомольська, тел. (06139) 
3-25-05; (066) 685-64-44

Баляба 
Олександр  
Федорович

Діяльність агентств нерухомості

11 Товарна біржа «Інтеграл» 71630  Василівський  район, 
м.Дніпрорудне 
вул..Ентузіастів,15.  Тел.6-64-
23

Клюянов 
Олександр 
Іванович

Управління  фінансовими  ринками, 
посередницькі послуги при купівлі 
–продажі  товарів,  цінних  паперів, 
валюти і здавання в найм (в оренду, 
в  прокат)без  вираженої 
спеціалізації.

12 Василівська філія Центральна 
універсальна  біржа 
«Запоріжжя»

71600 Василівський район, м. 
Василівка,  вул..Чекістів,51 
Тел.4-51-46

Смола  Ірина 
Василівна

Управління  фінансовими  ринками, 
посередницькі послуги при купівлі 
продажі  товарів,  цінних  паперів, 
валюти і здавання в найм (в оренду, 
в  прокат)без  вираженої 
спеціалізації.

Інформаційно-консультативні установи
1. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Центр 
інформаційної безпеки"

69118,м.Запоріжжя,  вул. 
Новокузнецька, 12, кв.80 тел .
2129282 тел. 2129283 

Красноступ 
Микола  
Дмитрович

Консультування з питань 
інформатизації

2.     
  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю Рекламно-
інформаційна агенція 
"Рекламне поле-мір"

69104 м.Запоріжжя,  вул. 
Ситова, 15, кв.40  тел. 346148  
тел. 2209232

Яковенко  
Світлана 
Олександрів
на

Рекламна діяльність

3.     
  

Приватне підприємство 
"Рекламно-інформаційне 
агентство "РДВ"

69057 м.Запоріжжя,  вул. 
Матросова, 8а  тел. 2344379

Берегова  
Наталія  
Федорівна

Рекламна діяльність

4.     
  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Інформаційно-правовий 
центр "Статус"

69121 м.Запоріжжя,  вул. 
Ладозька, 34, kв.48 тел. 
0502625080 

Чалаплюк  
Тетяна  
Вікторівна

Правове консультування з питань 
банкрутства

5.     
  

ДП МВС України 
"Інформаційні ресурси"

69095 м.Запоріжжя,  пр. 
Леніна, 109 тел. 2209134

Ровенський  
Віктор 
Миколайови
ч

Надання консультаційно-
інформаційних послуг

6.     
  

Підприємство 
"Інформаційно-методичний 
центр "Аудит-Запоріжжя" 

69035 м.Запоріжжя,  пр. 
Леніна, 161, кв.10 тел. 
2204019

Царенко  
Оксана 
Вячеславівна

Курси підвищення кваліфікації 
аудиторів

7.     Товариство з обмеженою 69057 м.Запоріжжя,  вул. Шутова  Рекламна діяльність



№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні

Повна адреса, телефон, 
електронна адреса, 
персональний сайт

ПІБ та по-
батькові 

керівника

Перелік основних послуг, що ним 
надаються

  відповідальністю 
"Інформаційна агенція 
"Запоріжінформ"

Сорок років Рад. України, 73, 
кв.36 тел. 7016067

Ніна  
Георгіївна

8.     
  

Приватне підприємство 
"Аналітично-консультаційна 
фірма "Біана-аб"

69071 м.Запоріжжя,  вул. 
Чарівна, 137, кв.10 тел. 
2121012 

Бланковськи
й Анатолій 
Кирилович

Дослідження кон'юнктури ринку та 
виявлення суспільної думки

9.     
  

Приватне підприємство 
"Центр бухгалтерського та 
інформаційного сервісу 
"Пірс"

69068 м.Запоріжжя,  вул. 8 
Березня, 3, кв.24 тел. 2139405 
тел. 2139440

Усенко  
Сергій  
Іванович

Консультування з питань 
інформатизації

10.  
 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Міжрегіональна 
інформаційна база даних"

69098 м.Запоріжжя,  вул. 
Чарівна, 159, кв.112 тел. 
0676181450

Рудченко  
Геннадій 
Станіславов
ич

Формування бази даних вакансій

11.  
 

Приватне підприємство 
інвестиційно-консалтингова 
компанія "Едванс 
консалтинг"

69000 м.Запоріжжя,  вул. 
Патріотична, 50, кв.29 тел. 
2700911 

Одринська  
Ліана 
Володимирів
на

Консультування  з питань 
комерційної діяльності та 
управління

12. Електронний центр правової,  
економічної та науково-
технічної інформаційної 
підтримки підприємниців

69002, м. Запоріжжя, 
пр.Леніна,77,оф.71 224-23-55, 
764-22-58 ecbiz@mail.ru 
http://ecbiz.zp.ua/ 

Петров  
Микола 
Миколайови
ч

Надання правової, економічної та 
науково-технічної інформації на 
безкоштовній основі; - сучасна 
організація інформаційно-
методичного забезпечення суб’єктів 
підприємницької діяльності; - 
проведення семінарів-практикумів, 
надання освітніх та консалтингових 
послуг; - практична допомога 
підприємцям у дотриманні 
регуляторних актів з 
підприємницької діяльності; - 
вивчення умов підприємницької 
діяльності, внесення 
конструктивних пропозицій до 
органів центральної влади і 
місцевого самоврядування; - 
вивчення та розповсюдження 
передового досвіду 
підприємницької діяльності, 
спрямованої на розвиток 
вітчизняного виробництва, 
збільшення робочих місць, 
зниження безробіття

13.  
 

ПП „Сервітут” м.Бердянськ,  вул. Шмідта, 18 
тел. 40434

Керівник  
Ланська О.О.

Консалтингові послуги.

14.  
 

ПП„Азов-консалтинг” м.Бердянськ, вул. Дюміна, 88 
кв.1

Керівник 
Кузнєцов 
П.А.

Консалтингові послуги.

15.  
 

Комунальна установа 
“Енергодарський міський 
фонд підтримки підприєм-
ництва” Енергодарської 
міської ради 

71504 м.Енергодар, вул. 
Курчатова, буд.16, кв.109 а) 6-
55-02, 4-20-16

Дорошенко  
Олена 
Сергіївна

Надання інформаційно-
консультативних послуг суб'єктам 
підприємницької діяльності.

16.  
 

ДП “БКФ “ТОВ “Юридично-
консультаційна фірма 
“Бізнес-право” 

71500 м.Енергодар, 
пр.Будівельників, 17 а, т. 
8(06139)5-38-85, e-mail: 
olbest@dv-com.net

Богомолова 
Юлія 
Олегівна

Надання бухгалтерських послуг та 
бухгалтерське консультування 
(бухгалтерський аутсорсинг)

17. Мелітопольська філія ТОВ 
«Полінформ»

м.Мелітополь вул. Мечнікова, 
2,  тел. 067 180-98-80, 
nataliya_bo@mail.ru, 
polinform@mail.ru

Глєбова 
Наталія  
Олександрів
на

Надання інформаційних послуг, 
консультацій

18. Приватне підприємство 72312, м.Мелітополь вул. Мазур Олена Оцінка майна нерухомості, 



№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні

Повна адреса, телефон, 
електронна адреса, 
персональний сайт

ПІБ та по-
батькові 

керівника

Перелік основних послуг, що ним 
надаються

«Інформслужба» Дзержинського, 37/3 тел. 6-
73-90, 42-82-83, 
sіnform_mel@zp.uktel.net

Володимирів
на  

земельних ділянок, бізнесу, 
обладнання, транспорту та ні.

19. Кредитно-брокерська 
компанія «Максимум» *

72311, м.Мелітополь просп. 
50-річчя Перемоги, 22, тел. 5-
00-74, starrich2007@mail.ru

Книшевська 
Тетяна 
Сергіївна 

Надання консультативної допомоги 
у сфері кредитування. Проведення 
фінансового аналізу підприємства. 
Надання послуг у сфері 
нерухомості. Послуги арбітражного 
керуючого

20. ППінформаційно-аналіти-
чний центр «ГАРД»

72319, м.Мелітополь 
вул.Люксембург, 1/21,тел. 6-
71-49, 067 945-20-95, 
guard_service@mail.ru

Павлій 
Андрій 
Григорович 

Юридичні послуги

21. Розівське представництво 
Запорізької торгово-
промислової палати

Розівський р-н,  смт. Розівка, 
вул. Калініна, 9 (06162)99-0-
25

Мацейко  
Іван 
Дмитрович

Проведення семінарів, тренінгів з 
питань ведення бізнесу АПК, 
експертна оцінка техніки, будівель, 
землі, експертиза кількості та якості 
товарів, інформаційне 
обслуговування та інш.

Страхові компанії та їх філії
1 Акціонерне товариство 

закритого типу „Страхова 
компанія Веста” 

69044, м. Запоріжжя,  майд. 
Профспілок, 5/225 тел. 
(061)34-24-11, 239-04-69, 233-
22-15

Хомич  
Микола 
Володимиро
вич  

Надання агентських послуг у сфері 
страхування (останній рік 
діяльність не ведеться)

     2 Товариство з додатковою 
відповідальністю „Страхова 
компанія „Кредо”

69068, м. Запоріжжя,  вул. 8 
Березня, 34 тел. (061)289-90-
63 m-credo@a-teleport.com

Крівцун  
Віктор 
Віталійович 

Надання послуг страхування

     3 Закрите акціонерне 
товариство „Промислово 
страховий Альянс”

69001, м. Запоріжжя, вул. 
Сергія Тюленіна, 23 тел. 
(061)224-05-16, 213-42-35, 
213-23-92 m_olqa@a-
teleport.com

Сагайдачний 
Михайло 
Юрійович 

Надання послуг страхування

4 Закрите акціонерне 
товариство „Страхова 
компанія „Біополіс” 

69035,м. Запоріжжя,  вул.. 
Волгоградська, 26 тел. 
(061)212-01-07, 212-01-18 
gaidai@mail.ru

Гайдай  
Віктор 
Миколайови
ч 

Надання послуг ризикового 
страхування

5 Закрите акціонерне 
товариство „Страхова 
компанія „Металург”

69035, м. Запоріжжя,  вул. 
Південноукраїнська, 3 тел. 
(061)213-34-58, 213-20-85,213-
22-56

Осташинськ
ий  Леонід 
Геннадійови
ч 

Надання послуг страхування (окрім 
страхування життя)

6 Товариство з додатковою 
відповідальністю „Страхова 
компанія Роксолана” 

69096, м. Запоріжжя,  вул.. 
Каховська, 44  тел. (061)233-
22-15, 239-04-09 
mail@roxy.zp.ua

Хомич  
Микола 
Володимиро
вич 

Надання послуг страхування

7 Закрите акціонерне 
товариство „Страхова 
компанія „Славутич” 

69015, м. Запоріжжя,  вул. 
Кияшка, 16-А тел. (061)239-
90-01, 239-90-09

Горбачова  
Галина 
Федорівна 

Страхування ризиків

8 ТОВ „Страхова компанія 
„Атлант” 

69027, м. Запоріжжя, вул.. 
Садова, 26 тел. (061)217-77-91

Баль  
Дмитро 
Павлович 

Добровільне страхування 
фінансових ризиків, майна, 
вантажів

9 Відкрите акціонерне 
товариство „Страхова 
компанія „Оранта -Січ”

69104, м. Запоріжжя,  вул. 
Малиновського, 16 тел. 
(061)95-82-62, 95-15-01

Петровський 
Віталій 
Григорович 

Страхування ризиків (окрім 
страхування життя)

10 Товариство з додатковою 
відповідальністю „Страхова 
компанія „Мотор – гарант” 

69068, м. Запоріжжя, вул. 
Вересаєва, 3 тел. (061)212-96-
96,  212-95-13

Хрипко  
Юрій 
Пилипович 

Страхування майна, автомобілів та 
медичне страхування

11 Закрите акціонерне страхове 
товариство „Новий Дніпро” 

69068, м. Запоріжжя,  вул. 
Гоголя, 118 тел. (061)787-50-
63

Авраменко  
Сергій 
Володимиро
вич 

Страхування життя

12 ВАТ НАСК «ОРАНТА» 72312, м.Мелітополь Герасименко Страхова діяльність



№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні

Повна адреса, телефон, 
електронна адреса, 
персональний сайт

ПІБ та по-
батькові 

керівника

Перелік основних послуг, що ним 
надаються

Мелітопольське відділення 
НАСК «ОРАНТА»

пр.Б.Хмельницького, 20, тел. 
42-32-97,  факс 6-16-65

Ганна 
Іванівна

13 Мелітопольська дирекція 
ЗАТ УАСК «АСКА»

72312 м.Мелітополь 
пр.Б.Хмельницького, 29, тел. 
43-60-11,  факс 43-10-63

Массаковськ
а Олена 
Анатоліївна

Страхова діяльність

14 Мелітопольська філія ЗАТ 
«ПРОСТО – страхование»

72311 м.Мелітополь 
пр.Б.Хмельницького, 70, оф. 
309  42-82-97

Галієнко  
Олег 
Ігорович

Страхова діяльність

15 Філія ВАТ «Страхова 
компанія» «Оранта – Січ» м. 
Мелітополь Запорізької 
області

72318, м.Мелітополь бульв. 
30-річчя Пере-моги, 44,тел. 5-
70-92, 5-24-42, 5-26-91

Овечкіна 
Світлана 
Борисівна

Страхова діяльність

16 ЗАТ «Промислово страховий 
Альянс»

м.Мелітополь просп. 50-річчя 
Перемоги, 22, кімн. 13, тел. 6-
39-14

Кудрявцев 
Олександр 
Вікторович

Страхова діяльність

17 ЗАТ СК «ТАС» м.Мелітополь вул. 
Дзержинського, 114,тел./факс 
6-17-55

Урумова 
Валентина 
Миколаївна

Страхова діяльність

18 ЗФ ЗАТ СК «Веско» м.Мелітополь просп. 50-річчя 
Перемоги, 28, оф. 111, тел. 42-
49-36

Тангелов 
Олексій 
Володимиро
вич

Страхова діяльність

19 ЗАО СК «Провідна» м.Мелітополь вул. Шмідта, 
17,  тел. 43-30-15, 43-24-70

Скворцова 
Наталія 
Валентинівн
а 

Страхова діяльність

20 Мелітопольська міська 
виконавча дирекція Запо-
різького обласного відді-
лення Фонду соціального 
страхування з тимчасової 
втрати працездатності

72319, м.Мелітополь вул. 
Бейбулатова, 16,  тел. 42-67-
52,  mlt@fse.zp.ua

Никифоров 
Сергій 
Валентинови
ч

Страхова діяльність

21 Мелітопольська філія 
страхового акціонерного 
товариства «Саламандра» 

72311, м.Мелітополь майдан 
Перемоги, 4

Бовкун 
Андрій  
Станіславов
ич 

Страхова діяльність

22 Мелітопольська філія 
дочірнього підприємства 
«Вектор» ВАТ «Страхова 
компа-нія «Оранта – Січ» 

72318, м.Мелітополь бульв. 
30-річчя Перемоги, 44,  тел. 5-
70-81

Матвієнко 
Микола 
Павлович 

Страхова діяльність

23 Відділення виконавчої ди-
рекції фонду соціального 
страхування від нещасних 
випадків на виробництві та 
професійних захворювань 
УКР у м. Мелітополі 

72311, м.Мелітополь просп. 
Хмельницького, 93,  тел. 43-
80-62

Петрова 
Лариса 
Олександрів
на 

Страхова діяльність

24 Філія «Відділення страхової 
медицини» ТОВ «Асістанс 
Сервіс»

72318, м.Мелітополь вул. 
Брів-ла-Гайард, 19, тел. 5-23-
20

Лактіонова 
Любов 
Дмитрівна 

Страхова діяльність

25 Мелітопольська дирекція 
ЗАТ «Фінансовий холдинг 
«УКРЕКСІМСТРАХ»

72300, м.Мелітополь пр.50-
річчя Перемоги, 36/1,  тел. 
0662717414

Павленко 
Андрій 
Сергійович

Страхова діяльність

26 Філія страхова компанія 
„Оранта – Січ”

м.Токмак, вул.Революційна,22 
тел.2-33-03 

Лобур  
Анатолій 
Іванович

Задоволення та захист законних, 
соціальних. Економічних, творчих, 
вікових, національно

27 Відділення Південно – 
Східної регіональної дирекції 
НАСК „Оранта”

м.Токмак, вул.Революційна,55 
тел.4-48-26 

Лукаш 
Оксана 
Миколаївна

Задоволення та захист законних, 
соціальних. Економічних, творчих, 
вікових, національно

28 Василівська філія ВАТ 
«Страхова компанія  «Оранта 
Січ»

71600 Василівський район, 
м.Василівка, вул. 
Шевченка,17 Тел.4-36-43

Полторак 
Анатолій 
Миколайови

Послуги у сфері страхування, 
допоміжна діяльність у сфері 
страхування та пенсійного 



№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні

Повна адреса, телефон, 
електронна адреса, 
персональний сайт

ПІБ та по-
батькові 

керівника
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ч забезпечення, недержавне 
страхування.

29 ЗФ ЗАТ УСК«Княжа» м. Запоріжжя,  вул. 
Лермонтова 6/31 тел. 289-64-
61,289-64-62 м.Василівка, 
вул..Чекістів,47

Кубах Олена 
Володимирів
на

Інші послуги у сфері  страхування

30 Підрозділ Василівської філії 
ВАТ «Страхова компанія 
«Оранта Січ»

71630 Василівський р-н, м. 
Дніпрорудне, вул.Леніна,27. 
тел.6-38-38

Полторак 
Анатолій 
Миколайови
ч

Послуги у сфері страхування

31 Запорізька  філія Приват-ного 
акціонерного това-риства 
«Страхова компанія АХА 
страхування»

71630 Василівський р-н, 
м.Дніпрорудне, 
вул..Леніна,33, оф. 2 тел.6-47-
34

Авдєєва 
Марина 
Євгеніївна

Послуги у сфері страхування

32 Веселівська філія ВАТ 
«Страхова компанія «Оранта-
Січ»

72202 смт.Веселе, 
вул.Леніна,138 2-14-28

Галіздра 
Валерій 
Володимиро
вич

Страхові послуги

33 Вільнянська філія ВАТ СК 
«Оранта-Січ»

70002 м.Вільнянськ вул. 
Перемоги 47  тел. 4-13-34

Дерко   
Любов 
Іванівна

Здійснення обов’язкового і 
добровільного страхування

34 Філія СК «Оранта-Січ» 70200 м.Гуляйполе, вул. 
9січня, 33 тел. 0(6145)4-15-94

Пурік  
Любов 
Василівна

Послуги у сфері страхування

35 Філія СК «Оранта» 70200 м.Гуляйполе, 
вул.Леніна,72 тел 0(6145)4-
13-89

Послуги у сфері страхування

36 Філія СК «Провідна» 70200 м.Гуляйполе, вул.III 
Інтернаціона-ла,45 0(6145)3-
39-34  

Послуги у сфері страхування

37 Філія СК «ТАС» 70200 м.Гуляйполе Послуги у сфері страхування
38 Філія СК «Пожежно-

страхова»
70200 м.Гуляйполе Послуги у сфері страхування

39 Філія СК «Статус» 70200 м.Гуляйполе Послуги у сфері страхування
40 Михайлівська філія ВАТ СК 

«Оранта-Січ»
72002 Михайлівський р-н, смт 
Михайлівка,  вул. 
Островського, 157  2-06-43

Назаренко 
Нінель 
Костянтинів
на

Послуги в сфері страхування

41 Михайлівський центр 
продажу АТ «СГ «ТАС» 
(приватний)

72002 Михайлівський р-н, смт 
Михайлівка,  вул. Леніна, 10а 
2-07-71

Борисова 
Галина 
Іванівна

Послуги в сфері страхування

42 Філія страхової компанії 
«Оранта-Січ»

70100 смт.Новомиколаївка, 
вул.Комсомольська,77 
тел.0(6144)9-17-40

Писанко 
Антоніна 
Захарівна

Послуги в сфері страхування

43 Філія страхової компанії 
«Оранта-Січ»

м. Токмак, вул. Революційна, 
22  т.2-33-03

Лобур 
Анатолій 
Іванович

Задоволення та захист законних, 
соціальних, економічних, творчих, 
вікових, національних, культурних, 
спортивних та інших інтересів.

44 Відділення Південно-Східної 
регіональної дирекції НАСК 
«Оранта»

м. Токмак, вул. Революційна, 
55 т.4-48-26

Лукаш 
Оксана 
Миколаївна

Задоволення та захист законних, 
соціальних, економічних, творчих, 
вікових, національних, культурних, 
спортивних та інших інтересів.

45 Чернігівська філія ВАТ 
“Страхова компанія «Оранта-
Січ»”

смт Чернігівка, вул. 
Набережна, 28, 9-25-20

Мамич 
Микола 
Вікторович 

послуги страхування

46 Якимівський філіал ВАТ 
страхової кампанії “ОРАНТА 
–СІЧ”

смт. Якимівка, вул..Леніна Громихіна 
Валентина 
Миколаївна

Надання страхових послуг

47 “АСКА” смт. Якимівка,  вул.. Леніна 
50

Мілосьордов 
Володимир  
Володимиро

Надання страхових послуг
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вич 
48 “ПРОВІДНА” смт. Якимівна, вул.. Леніна , 

111 а.
    - Надання  страхових послуг.

Аудиторські компанії
1 Приватна фірма „Аудит” 69032,  м. Запоріжжя, вул. 

Рекордна, 11/2 тел. (061)236-
93-31

Педак  
Валентина 
Федорівна 

Проведення перевірок 
бухгалтерського обліку та аудиту

2 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
„Аудиторська компанія 
„АВАЛЬ”

69032,  м. Запоріжжя,  вул. 
Рекордна 11/2 тел. (061)236-
93-31

Педак  
Валентина 
Федорівна

Проведення перевірок 
бухгалтерського обліку та аудиту

3 Приватне підприємство 
аудиторська фірма „Престиж-
консультаудит”

69096, м. Запоріжжя,  вул. 
Бородінська, 22/97 тел. 
(061)213-54-79

Лівошко  
Тетяна 
Володимирів
на

Надання аудиторських послуг, 
ведення бухгалтерського обліку

4 Приватне підприємство 
„Аудиторська фірма „Надія”

69037, м. Запоріжжя,  пр. 
Леніна, 169 тел. (061)224-00-
41 imidg-audut@ukrpost.ua 

Ніколенко  
Надія 
Дмитрівна 

Надання аудиторських послуг

5 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
„Аудиторська фірма 
„Іміджаудит” 

69037, м. Запоріжжя,  пр. 
Леніна, 169 тел. (061)224-00-
41 imidg-audut@ukrpost.ua 

Ніколенко  
Надія 
Дмитрівна

Надання аудиторських послуг

6 Приватне підприємство 
„Аудиторська фірма 
„Запоріжаудиторська 
Алтинг”

69095, м. Запоріжжя,  вул. 
Магара, 6-А  тел. (061)764-33-
90 

Коваленко  
Олена 
Валеріївна 

Надання аудиторських послуг

7 Приватне підприємство 
„Аудиторська фірма „Еліт-
аудит”

69118, м. Запоріжжя,  вул. 
Новокузнецька, 12/84  тел. 
(061)270-35-37 
elitaudit@gmail.com

Олешкевич  
Ольга 
Володимирів
на 

Надання аудиторських послуг

8 Приватне підприємство 
„Приватна аудиторська фірма 
„Альфа” 

69006, м. Запоріжжя,  вул. 40 
років Радянської України, 
6/39 тел. (061)212-06-51, 275-
64-02 (ф.) alfa_an@ukr.net

Разгонов  
Андрій 
Михайлович 

Надання аудиторських послуг

9 Приватна аудиторська фірма 
„Санді – консалтинг”

69083, м. Запоріжжя,  вул. 
Світло гірська, 1-А тел. 
(061)62-50-00, 95-14-57 
sundi@ua.fm 

Пориченськи
й  Павло 
Валентинови
ч 

Надання аудиторських послуг

10 Товариство з обмеженою 
відповідальністю „Аудит-АБ”

69118, м. Запоріжжя, вул.. 
Автозаводська, 48-А/9 тел. 
(067)595-01-35 arnaut-
natalija@rambler.ru

Арнаут  
Наталія 
Миколаївна 

Надання аудиторських послуг

11 Закрите акціонерне 
товариство „Аудиторська 
фірма „Синтез – аудит - 
фінанс” 

69091, м. Запоріжжя,  вул. 
Немировича – Данченка, 60/4 
тел. (061)212-00-97 
sintez_audit@comint.net

Гончарова  
Валентина 
Георгіївна 

Надання аудиторських послуг

12 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
„Аудиторська фірма 
„Контролінг” 

69067, м. Запоріжжя, вул. 
Республіканська, 116 тел. 
(061)213-50-02,  787-69-54 
icirta@mail.zp.ua

Златін  
Владислав 
Валерійович 

Надання аудиторських послуг

13 Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 
„Сапа-аудит” 

69037, м. Запоріжжя,  вул. 40 
років Радянської України, 41 
тел. (061)220-02-58

Дерев’янко  
Тамара 
Петрівна 

Надання аудиторських послуг

14 Товариство з обмеженою 
відповідальністю „Бізнес-
аудит” 

69035, м. Запоріжжя,  вул.. 
Сєдова, 5  тел. (061)224-70-22 
contact@bicenter.info

Здоровецьки
й  
Володимир 
Гнатович 

Надання аудиторських послуг

15 Товариство з обмеженою 
відповідальністю аудиторська 
фірма „Капітал” 

69035, м. Запоріжжя,  пр. 
Леніна, 170-Б/1 тел. (061)213-
17-45, 213-57-60, 225-35-66 
capital@radiocom.net.ua

Сокол  Ігор 
Мойсейович 

Надання аудиторських послуг



№ Назва об’єкту 
інфраструктури підтримки 
підприємництва в регіоні

Повна адреса, телефон, 
електронна адреса, 
персональний сайт

ПІБ та по-
батькові 

керівника

Перелік основних послуг, що ним 
надаються

16 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
„Запоріжаудитсервіс”

69035, м. Запоріжжя, пр. 
Леніна, 145  тел. (061)220-00-
21, 220-00-22 geopolise@i.ua

Риженкова  
Валентина 
Олександрів
на 

Надання аудиторських послуг

17 Приватна аудиторська фірма 
„Лінара - аудит” 

69091, м. Запоріжжя, вул. 
Нижньодніпровська, 14/24 
тел. (061)224-33-38, 212-56-33 
linara_audit@mail.ru

Дєєва  Лілія 
Євгенівна 

Надання аудиторських послуг

18 Товариство з обмеженою 
відповідальністю фірма 
аудиторська фірма „Статус” 

69037, м. Запоріжжя,  вул. 40 
років Радянської України, 41   
289-76-53

Горбунова  
Тетяна 
Олегівна 

Надання аудиторських послуг

19 Приватне підприємство 
аудиторська фірма 
аудиторська фірма 
„Запоріжаудит” 

69063, м. Запоріжжя,  пров. 
Тихий, 8  тел. (061)764-22-83, 
764-21-76 zaudit@zp.ukrtel.net

Білюшова  
Любов 
Юхимівна 

Надання аудиторських послуг

20 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
„аудиторська фірма „Злагода” 

69000,м. Запоріжжя,  вул. 
Північне шосе, 3А/18 тел. 
(061)212-69-38, 701-02-85 
zlagoda@optima.com.ua

Таратута  
Лілія 
Вікторівна 

Надання аудиторських послуг

21 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
„Аудиторська фірма 
„Професіонал - аудит” 

69124, м. Запоріжжя, вул. 
шосе Хортицьке, 42/108 213-
21-61, 213-31-89 
profaudit@tsp.com.ua

Проскуріна  
Неля 
Миколаївна 

Надання аудиторських послуг

22 Приватне підприємство 
„Аудиторська фірма „Прима 
аудит”

69124, м. Запоріжжя,  вул. 
Калнишевського, 20/16 214-
79-37, 787-48-63  uadit-
com@ukr.net

Левченко  
Віталій 
Васильович 

Надання аудиторських послуг

23 ТОВ АФ „Інформ - аудит –
консульт”

м.Мелітополь вул. Шмідта, 18 
тел. 71997

Керівник 
Карпенко 
І.Л.

Аудиторські послуги.

24 Приватне підприємство 
аудиторська фірма 
«МІНІМАКС-АУДИТ»

72309,м. Мелітополь, вул. 
Шмідта, 30/13,  тел. 69663, 
69919, light@pmp-online.zp.ua

Кузнецова 
Світлана 
Анатоліївна

Діяльність у сфері бухгалтерського 
обліку та аудиту 

25 Приватне підприємство 
аудиторська фірма 
«ПРОФЕСІОНАЛ-ІНФОРМ»

72319,м. Мелітополь, вул. Р. 
Люксембург, 17/113, тел. 42-
33-69, 43-59-05

Адоньев 
Олександр 
Васильович

Діяльність у сфері бухгалтерського 
обліку та аудиту 

26 Приватне підприємство 
аудиторська фірма «НЕП 
ПЛЮС»

72312, м. Мелітополь, 
вул.О.Невського, 39/1

Васильєва 
Світлана 
Олексіївна  

Діяльність у сфері бухгалтерського 
обліку та аудиту 

27 31146602 Приватне 
підприємство «Аудиторська 
фірма «ДіВо»

72355 Мелітопольсь-кий р-н, 
с. Семенівка, вул. Садова, 11 
тел. 43-05-99 
divo_mel@mail.ru

Попелешко 
Віра 
Федорівна

Діяльність у сфері бухгалтерського 
обліку


