
Додаток 1 

до Порядку використання бюджетних 

коштів на виконання заходів Програми 

розвитку малого і середнього 

підприємництва у Миколаївській області 

щодо часткового відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами, 

залученими суб’єктами малого та 

середнього підприємництва на 

реалізацію проектів 

(підпункт 1 пункт 5 розділ ІІІ) 

 

ЗАЯВКА 

на участь у конкурсному відборі на отримання часткової компенсації 

відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів 

суб’єктам малого та середнього підприємництва 

 

Прошу допустити 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи-підприємця) 

 

до участі у конкурсному відборі на отримання часткової компенсації з 

обласного бюджету відсоткових ставок за кредитом, залученим на реалізацію 

проекту  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(назва проекту) 

 

Відомості про суб’єкта підприємництва: 
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Керівник ( посада, П.І.Б.)  

____________________________________________________________________ 

 

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання  фізичної особи-

підприємця 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Місцезнаходження виробничих потужностей  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Телефон _____________________, факс __________________________________ 

 

Електрона адреса ____________________________________________________ 

 

Форма власності ______________________________________________________ 

 

Вид діяльності (основний) _____________________________________________ 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у 

паспорті) (для фізичної особи-підприємця) 

____________________________________________________________________ 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи __________________ 

Банківські реквізити __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Дата і номер державної реєстрації _______________________________________ 
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Найменування органу державної реєстрації 

____________________________________________________________________ 

Найменування банку, який надає кредит _________________________________ 

Дата та номер кредитної угоди _________________________________________ 

Строк дії кредитної угоди _____________________________________________ 

Сума кредиту, грн. ____________________________________________________ 

Відсоткова ставка банку за користування кредитом, % _____________________ 

Цільове призначення кредиту 

____________________________________________________________________ 

 

З вимогами порядку та умов проведення конкурсу на отримання часткової 

компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що 

надаються на реалізацію проектів суб’єктам малого та середнього 

підприємництва, ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати. 

 

Кошти, що можуть бути одержані мною як часткова компенсація відсоткової 

ставки за кредитом, зобов’язуюсь використовувати виключно на здійснення 

підприємницької діяльності. 

 

 

Керівник ___________________                       ______________________________ 

                    (підпис)                                                                  (ініціали та прізвище) 

  


