
Форма Заяви ММСП на участь у Програмі 

(на фірмовому бланку ММСП) 

 

_(дата)_ 
АТ АК Банк «Львів» 

79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1 
 

 
 

Заява ММСП на участь у Програмі  
з підтримки фінансування та стійкості МСП 

 
Я, ______________________, уповноважений представник зареєстрованого підприємства 
_______________________________________ (назва, форма реєстрації, реєстраційний 
номер), подаю заявку на отримання гранту в рамках Проєкту "Доступ до фінансування та 
підтримка стійкості ММСП в Україні". Цим я підтверджую, що прочитав/прочитала і 
зрозумів/зрозуміла положення та умови Проєкту, опубліковані на веб-сайті Deutsche 
Sparkassenstiftung for International Cooperation за таким посиланням: 
https://www.sparkassenstiftung.de/terms-and-conditions-ukraine. Я заявляю, що погоджуюся з 
умовами Проєкту. 
 
 
 
Будь ласка, перевірте документи, надані про підприємство____________________ та 
субпроєкт, який фінансуватиметься Банком ______________, на предмет відповідності 
критеріям прийнятності та умовам Проєкту.  
 
Інформація про підприємство на консолідованій основі, тобто включаючи всіх пов'язаних із 
заявником сторін: 
 

1 Адреса реєстрації  

2 Дата реєстрації  

3 Адреса місця фактичного ведення господарської діяльності  

4 Основний вид діяльності за КВЕД  

5 
Середньорічна чисельність персоналу за останні 4 звітні 
квартали, чол. 

 

6 Відсоток приватної власності, %  

7 
Дохід від реалізації продукції/робіт/послуг за 2021-2022 рр., 
тис. грн. 

 

8 
Чистий прибуток/збиток від реалізації 
продукції/робіт/послуг за 2021-2022, тис. грн. 

 

 
Інформація про субпроєкт, який фінансуватиметься Банком-партнером та Проєктом грантової 
підтримки: 

1.  Мета Інвестиційного проекту 
Вказуються основні засоби та обігові активи, які 
плануються придбати в рамках Інвестиційного проекту 

2.  
Вартість інвестиційного проекту (без 
ПДВ) 

Вказується вартість основних засобів та обігових 
активів (без ПДВ) 

3.  
Вид економічної діяльності (КВЕД), за 
якою реалізується інвестиційний 
проект 

 

 
Цим я підтверджую, що інформація, представлена в наведених вище таблицях, є правильною 
і повною, а також може бути проаналізована в ході поглибленого аналізу підприємства 
____________. 
 

Цим я підтверджую, що ознайомлений/ознайомлена з критеріями прийнятності в рамках 

https://www.sparkassenstiftung.de/terms-and-conditions-ukraine


Проєкту "Доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в Україні". Я підтверджую, що 
підприємство ______________________ відповідає критеріям прийнятності, і зобов'язуюсь, що 
воно відповідатиме критеріям прийнятності протягом усього періоду дії Угоди про 
фінансування з фінансовою установою _______________. 

 
Цим я зобов'язуюсь негайно повернути грантові кошти, отримані в рамках Проєкту, у разі 
порушення критеріїв прийнятності. 
 

 
 
Додатки:  

1. Довідка про суми отриманої Фінансової підтримки в рамках Програми. 
2. Згода на передачу інформації про суми отриманої Фінансової підтримки в рамках 

Програми. 
 

 
 
Посада уповноваженої особи  
Підприємства / 

________________                            ________________ 

 

 


