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ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЙАСТІ 

ВПЙИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРКСК 
НА ПІДПРИЄМЦІВ 

РЕЗКЙЬТАТИ ДОСЙІДЖЕННЯ 



ЖДМИДИЙИГІЯ ДИЛДІЖДЗЗЯ 

Дамж лробегеккя: госиігдеккя лробогжиося е 24 збімкя ло 07 мрабкя 2020 розт.  

Мемог госиігдеккя: окиайк-олжмтбаккя серег ліглржєйоіб еалоріеьзої оаиасмі. 

Кіиьзісмь ліглржєйоіб, язі лржйкяиж тпасмь б госиігдеккі (реслокгекміб): n=120 

Тжл ліглржєйсмба Кіиьзісмь, ліглржєйсмб 

Фіежпка осоаа-ліглржєйеоь (аее каййакжу лраоібкжзіб ма сайоеайкямі) 40 

Фіежпка осоаа-ліглржєйеоь е каййакжйж лраоібкжзайж 30 

Юржгжпка осоаа 50 

Ревіокаиькжй роелогіи реслокгекміб 

2 Ж
Д

М
И

Д
И

Й
И

Г
ІЯ

 Д
И

Л
Д

ІЖ
Д

З
З

Я
 

Пармкерж госиігдеккя: Біекес-союе "Порага", Ревіокаиькжй нокг лігмржйзж ліглржєйкжомба б 

Залоріеьзій оаиасмі, Залоріеьза Фткгаоія ревіокаиьково роебжмзт, Фейсатз-сліиькома, со оа’єгкаиа 

ліглржєйоіб ліг пас заракмжкт «Залородье акмжбжртское 2020. Уситвж, мобары, госмабза, лрогада, 

лойось» 

Тержморія гіяиькосмі ліглржєйсмба Кіиьзісмь езслерміб 

Залорiддя 71.6% 

Місма оаиасково екапеккя 17.7% 

Місма райокково екапеккя 7.3% 

Сіиьсьза мержморія 3.4% 



НАКАКМДКИЛМИКИ ЙІДЙКИЄЖЛМВ К ВИБІКМІ 

3 ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА ПІДПРИЄМЦІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

«Кійьиіснь мрацівлзиів» 

58,3% 

31,0% 

10,7% 

ДС 10 СУіа Віг 10 гС 50 СУіа Віг 51 гС 250 СУіа 

«Яи давло мрацює Ваше мідмрзєкснво?» 

7,1% 

16,2% 15,2% 

61,6% 

ДС 2 ТСзіб 2-5 ТСзіб 5-10 ТСзіб БіиьшП 10 
ТСзіб 

Заваиька смртзмтра лігржєйсмб еа 
снерайж гіяиькосмі 

% 

Торвібия 46.3% 

Снера лоатмобжу лоситв, мтржей 13.5% 

Сіиьсьзе вослогарсмбо , лерероаза 12.6% 

IT ма зоксаимжкв 10.3% 

Бтгібкжомбо 7.4% 

Гройагсьзе уарптбаккя 5.5% 

Вжроакжомбо меукізж 4.4% 

Пормрем сайоеайкямжу ліглржєйоіб еа 
снерайж гіяиькосмі 

% 

Торвібия 55.9% 

Коксаимжкв, резиайа 12.6% 

Гройагсьзе уарптбаккя, зеймержкв 12.6% 

ІТ 6.3% 

Сіиьсьзе вослогарсмбо 6.3% 

Поатмобі лоситвж, мтржей 6.3% 



ЙКДДЛМАВЙДЗІЛМЬ БІЗЗДЛК В ІЗМДКЗДМІ 

4 ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА ПІДПРИЄМЦІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

«Чз є т Вашого біжлест сайн?» 

Так 
53,5% 

Ні 
46,5% 

66,7% 

50,0% 

26,8% 

46,5% 

33,3% 

50,0% 

73,2% 

53,5% 
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Так 
71,7% 

Ні 
28,3% 

ЙКДДЛМАВЙДЗІЛМЬ В ЛИМІАЙЬЗИН ЖДКДЖАН 

5 ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА ПІДПРИЄМЦІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

«Чз мредснавйелзй Ваш біжлес т соціайьлзу керееау?» 

72,7% 70,8% 70,7% 71,7% 

27,3% 29,2% 29,3% 28,3% 
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ВЙЙИВ КАКАЗМИЗК ЗА БІЗЗДЛ 
«Чз вмйзлтв иаралнзл ла Вашт діяйьліснь?» 
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Так 
93,9% 

Ні 
6,1% 

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА ПІДПРИЄМЦІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

5,1% 

22,2% 

47,5% 

25,3% 

ВжлТОбгОкі 
лСбкіУмю 

ЛзСТішП 
бжлТОбгОкі 

ЛзСТішП кП 
бжлТОбгОкі 

ЙСбкіУмю кП 
бжлТОбгОкі 

«Насиійьиз, ла Вашт дткит, взмравдалі дії вйадз щодо 
обкееелля біжлест мід час иаралнзлт?» 



ЙДКЛЙДКМИВИ КИЗВИМКК ЙІЛЙЯ КАКАЗМИЗК 
«Чз жкоеене ваш біжлес відловзнзся мовлісню місйя иаралнзлт?» 

7 ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА ПІДПРИЄМЦІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Ні 
29,3% 

Так 
70,7% 

Тжл ліглржєйсмба 
ФОП 

(сайоеайкямісмь) 

ФОП е 
каййакжйж 

лраоібкжзайж 

Юржгжпка 
осоаа 

Всьово 

Таз 63.6% 75.0% 73.2% 70.7% 

Ні 36.4% 25.0% 26.8% 29.3% 

Кіиьзісмь лраоібкжзіб До 10 осіа 
Віг 10 го 50 

осіа 
Віг 51 го 
250 осіа 

Всьово 

Таз 63.3% 82.3% 66.7% 70.7% 

Ні 36.7% 17.7% 33.3% 29.3% 



ЙДКЛЙДКМИВИ КИЗВИМКК ЙІЛЙЯ КАКАЗМИЗК 

8 ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА ПІДПРИЄМЦІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

30,3% 

25,3% 

10,1% 

34,3% 

ЙиОкФю 
ТСешжТюбОмж 

гіяиькіУмь 

ДФйОю, щС 
гСбПгПмьУя 

УзСТСчФбОмжУя 

ЗП лиОкФю 
ейікюбОмж 

СаУявж гіяиькСУмі 

ВОдзС біглСбіУмж 

«Яи Вз оцілюєне мерсмеинзвз рожвзнит Вашого вйаслого біжлест т лайбйзечі два роиз?» 

Яз Вж ооікюєме 
лерслезмжбж роебжмзт 

Варово биасково аіекест т 
кайаиждпі гба розж? 

ФОП 
(сайоеайкя

місмь) 

ФОП е 
каййакжйж 
лраоібкжза

йж 

Юржгжпка 
осоаа 

Всьово 

Пиактю роержрюбамж 
гіяиькісмь 

21.2% 33.3% 36.6% 30.3% 

Дтйаю, со гобегемься 
сзороптбамжся 

24.2% 20.8% 26.8% 25.3% 

Не лиактю ейікюбамж 
оасявж гіяиькосмі 

15.2% 8.3% 7.3% 10.1% 

Вадзо біглобісмж 39.4% 37.5% 29.3% 34.3% 



ЗДИБНІДЗІ ЗАКИЗИДАВНІ ЗЖІЗИ 

9 

Яиі ийючові жаиолодавчі жкілз монріблі дйя 

рожвзнит Вашого біжлест? (яищо монріблі) 

Кіиьзісмь 

бжсиобиюбакь 

Зйекреккя логамзобово кабакмадеккя  7 

Слросеккя логамзіб ма гоебіиькжу гозтйекміб (геревтияоія) 5 

Зйіка логамзобово еазокогабсмба (ренорйа)  4 

Вігйіка ПДВ 2 

Домржйаккя бсійа орвакайж биагж Зазокіб Узраїкж і Коксмжмтоії 

Узраїкж, 
2 

Погамзобі ліиьвж 2 

Вігйіка РРО 2 

Пігмржйза йаиово аіекест 2 

Неоауігко лржарамж корйж, со гжсзржйіктюмь ФОПіб б пасмжкі кагаккя 

лоситв (сьовогкі бокж йодтмь лраоюбамж міиьзж е єгжккжзайж). 
1 

Зкждеккя оаиізобої смабзж НБУ гия екждеккя бжмрам е тмржйаккя 

зрегжмт 
1 

Збіиькеккя біг слиамж ПДВ ійлорм оаиагкаккя гия йогеркіеаоії 

ижбаркжу оеуіб 
1 

Беелрооекмкі лоежзж 1 

Вбегеккя локяммя "йізроаіекес" і ебіиькеккя йово біг логамзіб (еа 

лржзиагой Гртеії) 
1 

Вжгіиеккя зорміб  ка лозржммя бжмрам заракмжкт 1 

Зааеелепеккя корйаиьково (кезортйлобаково) нткзоіоктбаккя 

мекгеркжу зойімеміб гердтсмакоб,  
1 

Крегжмж е йаижйж бігсомзайж 1 

Зйікжмж гоебіиькт сжсмейт ка гезиартбаккя  1 

Зкямж еааорок ка морвібию зоне ма йоиопкі зозмейиі . 1 

Всмакобжмж ероетйіиі гоебіиькі лрооесж, логамзоба ренорйа - ероетйіиі 

лрабжиа ма гжнерекоійка сжсмейа  
1 

Зйіка еазокт (лржйкяммя) ка бжбегекжй залімаи 1 

Какізтиж біг леребіроз 1 

Ліаераиіеаоія і геревтияоія езокойізж, нткгайекмаиьке слросеккя 

логамзобої лоиімжзж. Побжкко еаижржмжся йазсжйтй 3-5 логамзіб е 

лросмжйж лрабжиайж (аее бсязово ПДВ ма йово бігрзогтбаккя). Рерма 

лобжккі атмж оа'єгкакі. 

1 

Маиекьзжй аіекес ке лобжкек слиаптбамж огказобі логамзж е беижзжй 

аіекесой 
1 

Мораморій ка леребірзж, сзастбамж логамзж е аіекест, маз яз атио 

еааорокеко бесмж ліглржєйкжоьзт гіяиькісмь б леріог заракмжкт, ліиьвж 

ло логамзай ка йайатмкій леріог, сзастбамж нісзаиіеаоію, еалробагжмж 

ліиьвобе зрегжмтбаккя  

1 

Смбореккя гієбжу лроврай голойовж лрж смбореккі кобжу бжроакжомб 1 

Неоауігко Пржйкямж Зазокж, язі етлжкямь езокойіпке сбабіиия СБУ, 

каолоиіоіі, логамзобої ситдаж ма стгобої сжсмейж 
1 

Поберкеккя слеоіаиьково реджйт ПДВ  1 

Вбегеккя біглобігаиькосмі бакмадобіглрабкжза еа леребакмад 1 

Слросеккя леребіроз Дердслоджбситдаж ма Акмжйоколоиьково 

зойімемт  
1 

Проеорісмь і иевзісмь ологамзтбаккя, со лржберке б зраїкт ікбесмжоії, і 

смаке иевре йаиойт і серегкьойт аіекест 
1 

Ренорйа стгобої сжсмейж 1 

Віиьке бжгіиеккя еейиі ліг атгібкжомбо зойероійкої кертуойосмі 1 

Сзоропеккя ревтияморіб ма госмтл го ікбесмжоій 1 

Смжйтиюбаккя роебжмзт бжроакжомб і сайоеайкямосмі 1 

Слросеккя оаиізт, логамзобово агйікісмртбаккя, ебімкосмі, екждеккя 

логамзіб і рмраніб 
1 

Фікаксоба голойова сліброаімкжзай мтржсмжпкжу зойлакій ка пас 

заракмжкт 
1 

Ческі тйобж гия бсіу 1 

Поберктмж йораморій ка леребірзж, 1 

Зйікжмж йоколоиьке смакобжсе оаиекерво ма еааорокжмж арамж 

лереглиамт еа се кекагакі лоситвж е ніежпкжу ма юржгжпкжу осіа 
1 



ИМІЗКА ВЗАЄЖИДІЇ ДДКЖАВИ З БІЗЗДЛИЖ 

10 ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА ПІДПРИЄМЦІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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ЙСгОмзСбСї УиФдаж 

ЖіУьзСї/УіиьУьзСї ТОгж 

ЗОціСкОиькСї лСиіції 

ИаиОУкСї гПТдОбкСї ОгйікіУмТОції 

ИаиОУкСї ТОгж 

ДЛЗЛ 

ДПТдУлСджбУиФдаж 

ЛБК 

ЖжмкСї УиФдаж 

ВігйіккС ДСаТП ЗОгСбіиькС ЙСвОкС ДФдП лСвОкС ЗП емжзОбУя е ТСаСмСю цієї СТвОкіеОції 

«Яи Вз оцілюєне вжаєкодію ж біжлесок?» 



ЗДИБНІДЗІ ДІЇ ЖІЛМДВИЇ МА КДГІИЗАЙЬЗИЇ ВЙАДИ 

11 ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА ПІДПРИЄМЦІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Яиі дії кісцевої на регіолайьлої вйадз (кісьиі 

радз, обйасла адкіліснрація, мойіція і н.д.) 

монріблі дйя рожвзнит Вашого біжлест? 

Кіиьзісмь 

бжсиобию

бакь 

Важмж зортлоію  1 

Вжбпамж ломреаж ліглржєйоіб осоажсмо,  ебермамж тбавт ка йаиекьзжу. 1 

Вігзржммя бсі 1 

Вігйікжмж слиамт єгжково логамзт ка леріог гії заракмжкт, пас; бігйікжмж 

орекгкт лиамт тсіу норй биаскосмі ка пас, зоиж аіекес ке лраоюбаб; ке 

слиаптбамж зойткаиькі лоситвж т леріог гії заракмжкт, т мойт пжсиі 

еиезмролосмапаккя лробесмж лерерауткоз ма бігйікжмж слиамт калерег, а 

міиьзж ло назмжпкойт оасявт  

1 

Тжйпасоба бігйіка єгжково логамзт 1 

Дієбі ма енезмжбкі лроврайж лігмржйзж ліглржєйкжомба е азоекмой ка 

йісоебово бжроакжза 
1 

Дії б райзау еазокт і їу зерібкжу гозтйекміб а ке лржгтйтбамж соаі нткзоії 

келржмайаккі гердтсмакобай. Зйікжмж «лоиімжзт еааорок» ка гоебіиькт, б 

сексі зокмроиююпі нткзоії тсмакоб ебогжмж го голойовж аіекест - язойова 

аіиьре кагабамж гоебоиіб а ке еааорокямж гіяиькісмь аао оайедтбамж її 

1 

Доебіи ка роейісеккя еобкіркьої резиайж 1 

Заужсм аіекест ма йово лігмржйзт 1 

Зберкеккя го оекмраиькжу орвакіб биагж КМУ а ВР  2 

Койткізаоія ма бігзржмжй гіаиов 5 

Кртвиі смоиж е лрегсмабкжзайж лройжсиобжу ліглржєйсмб, бжсжу 

кабпаиькжу еазиагіб, вройагсьзжу орвакіеаоій, лрегсмабкжзіб зойімеміб 

лройжсиобосмі лрж КМУ 

1 

Щоа бокж ке бмртпаижся, гамж лраоюбамж, ао лігмржйзт я маз ж ке 

омржйаиа біг кжу 
1 

Зйекреккя йісоебжу логамзіб ліиьв  1 

Мораморій ка леребірзж і лозараккя 1 

Мж аавамо раеіб ебермаижся б оаиаскт агйікісмраоію і йісьзт агйікісмраоію, аие ка 

даиь, кай ке голойовиж логоиамж сбабіиия УСБУ Залоріеьзої оаиасмі. Сзоро 

бжлобкжмься різ, яз йж ке йодейо бігбакмадтбамж сбою лрогтзоію ка езслорм. 

1 

Погамзобі закізтиж гия кобжу бігзржмжу йаижу і серегкіу аіекесіб 2 

Не еабадамж 12 

Зроетйімж, со біг карої роаомж і каржу логамзіб бокж еаиедамь 1 

Неуай ка лоптюмь! Мж мтржей, йж ка  13% калобкюєйо аюгдем Узраїкж і го кас ке 

йодка лобермамжся еагой! 
1 

Пересмамж зрасмж 1 

Замеиеноктбамж і еалжмамж, пжй йж йодейо голойовмж? 1 

Поиіоія і лрозтрамтра лобжккі азмжбко бджбамж еауогіб сого еаужсмт аіекест ло 

егійскюбакжу еиопжкіб і утиіваксьзжй гіяй (а ке сжгімж сзиабрж ртзж) 
1 

Дердслоджбситдаі і Акмжйоколоиькойт зойімемт омржйтбамж ікнорйаоію ке біг 

аіекест а біг ДПІ мойт со ебімж лрогадіб біглрабияюмься совогжкко е засобжу 

алараміб 

1 

Місоебій биагі слросмжмж лорягоз омржйаккя гозтйекміб евігко ревиайекмт і 

мерйікіб бжгапі (а ке перее 6-8 йісяоіб) 
1 

Проеорісмь б гіяу йісоебої биагж ма азмжбіеаоія лрабооуороккжу орвакіб е йемою 

еаужсмт йаиово аіекест біг сбабіиия йісоебої биагж 
1 

Проеорісмь б гіяу йісоебої биагж ма азмжбіеаоія лрабооуороккжу орвакіб е йемою 

еаужсмт йаиово аіекест біг сбабіиия йісоебої биагж 
1 

Сезмораиька зойлиезска лігмржйза йізроаіекест ма сайоеайкямжу осіа.  1 

Сзоропеккя смабоз орекгж еейеиькжу гіиякоз 1 

Домржйаккя еазокіб зраїкж 1 

Слржяккя гия роебжмзт і лігмржйзж сооіаиької сзиагобої 1 

Слросеккя сжсмейж омржйаккя гоебоиіб ка морвібию (морвобеиькі мопзж 

лерестбкі) ма пімзі лрабжиа онорйиеккя гозтйекміб  
1 

Слросеккя омржйаккя гоебіиькжу гозтйекміб. 1 

Побавж 1 

Щоа ке лржуогжиж е леребірзайж 1 

Щоа лоиіоія лересмаиа еаййамжся аіекесой 1 



БІЗЗДЛ-КЙІЖАМ В ККАЇЗІ МА ИБЙАЛМІ 
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«Яи Вз в ційокт оцілюєне біжлес-ийікан?» «На Вашт дткит, яи жкілзнься дійовзй ийікан т 
Заморіжьиій обйасні т лайбйзечі два роиз?» 



ЙІДМКИЖКА БІЗЗДЛ-АЛИМІАМІЕ 
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«Чз иорзснтєнесь Вз міднрзкиою біжлес-асоціацій?» 
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ЗДИБНІДЗІ ЗАНИДИ БІЗЗДЛ-АЛИМІАМІЕ 
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Яизу жауодів біжлес-асоціацій чз ілшзу марнлерсьизу оргаліжацій (НЕ ВЙАДИ) Вак ле 

взсначає? 

Кіиьзісмь 

бжсиобиюбакь 

Ікнорйаоії 3 

Бразтє зоржскжу ікіоіамжб ма лрогтзмжбкжу еауогіб 2 

Орвакіеаоії сліизж ліглржєйоіб йаиово аіекест 2 

Зауогіб гия зоолераоії аіекест йісма ма райокт 1 

Біиьрої азмжбкосмі б бігсмоюбаккі ікмересіб 1 

Днезмжбкжу зокоелміб лігмржйзж лісия заракмжкт 1 

Нагаккя азмтаиької ікнорйаоії лро ейікж б еазокогабсмбі ма лрабобойт ревтиюбаккі оайедекь ка каоіокаиькойт ма йісоебойт 

рібкяу 
1 

Деребі врорі. Ддереиа ікбесмтбаккя гия ФОП 1 

Зазтлібеиькжу вртл, аіекес асооіаоій т забобій ваитеі 1 

Зкауогжмж еазоккі лігсмабж ке бжзоктбамж гтркі лосмакобж биагж  1 

Кооргжкаоійкжу. Оайікт госбігой. Коолераоія гия сліиькжу лроезміб 1 

Кооргжкобаково юржгжпково еааеелепеккя еаужсмт ма лраб аіекест біг келронесійкжу, абакмюркжу, а ікогі кабімь еиопжккжу гій 

лебкжу гердабкжу орвакіб 
1 

Оа'єгкаккя гій,калраоюбаккя сліиькжу еаяб,лролоежоій  1 

Слряйобакжу ка лігмржйзт йаиово аіекест 1 

Прегсмабкжоьзої, со йовиа а бігсмоюбамж карі ікмересж й гокосжмж каваиькі ломреаж го биагж, зокмроиюбамж бжзокаккя бжйов 

аіекест го биагж 
1 

Сліиькі еберкеккя ка лігмржйзт аіекест і леріог заракмжкт - гоебоижмж лраоюбамж  1 

Стйіскі роероазж ма блробагдеккя лроезміб е роебжмзт йісоебово йаиово ма серегкьово аіекест. Заитпеккя ікбесмжоій ма 

лозрасеккя зокзтрекмослройодкосмі "ааоржвекіб,"-аіекест. 
1 

Щоа биага аіиьре го кжу лржситуаиася 1 
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1. Ключові фактори цього періоду – пандемія коронавірусу та карантин. Вплив цих факторів на свою діяльність відзначили 
практично всі представники бізнес-суспільства області. Це торкнулося як самозайнятих підприємців, так і підприємств які 
мають велику кількість найманих працівників та історію існування більше 10 років. 

2. Практично третина бізнесу вважає, що не зможе відновитися після карантину. При цьому найбільш негативні очікування у 
мікробізнесу. 

3. Переважна більшість опитаних вважають жорсткі карантині обмеження не виправданими. Доцільними їх оцінюють лише 
5% підприємців. 

4. Прогнозуючи майбутнє, бізнес фактично розділився на три рівні групи: ті хто, очікують скорочення обсягів роботи, ті хто 
планує розширюватися, та ті хто не може спрогнозувати ситуацію в майбутньому. Викликає оптимістичні очікування, що 
доля тих, хто планує розширюватися складає більше 30%. 

5. Найбільш очікувані законодавчі зміни - це дерегуляція та реформа податкової системи. Бізнес сьогодні єдиний в тому, що 
потрібно зменшувати податковий тиск, та тиск з боку силових відомств. Окремо стоїть питання з відміною або 
трансформацією ПДВ. 

6. Оцінуючи взаємодію з владою та дозвільними органами домінують негативні показники. Більшість підприємців не 
задоволені відношенням цих структур до бізнесу. Відносно позитивні оцінки даються лише місцевому самоврядуванню та 
податковій службі. При цьому ключові очікування від всіх владних структур – налагодження системного діалогу з бізнесом 
та орієнтація на його потреби. 

7. Викликає занепокоєння оцінка підприємцями бізнес клімату в регіоні та Україні в цілому. Більшість схильні вважати, що 
сьогодні він є не сприятливим для розвитку. 

8. Незважаючи на тотальну інтернетізацію суспільства, ще великий відсоток регіонального бізнесу не має представленості в 
соціальних мережах та не має власного сайту. Робота в цьому напрямку могла би стати додатковою конкурентною 
перевагою для підприємців. 

ИЛЗИВЗІ ВИЛЗИВКИ 



КДКИЖДЗДАМІЇ ЩИДИ ЙІДМКИЖКИ ЗАЙИКІЗЬКИГИ 
МИВАКИВИКИБЗИКА ЗА ЖІЛМДВИЖК КІВЗІ  
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1. Прийняття політичного рішення про пріоритетність підтримки запорізького товаровиробника. 

2. Організація системних консультацій з представниками регіонального бізнесу, задля вироблення 

спільного плану дій. 

3. Внесення конкретних і ефективних заходів в міські, районні та обласну програми підтримки 

підприємців з виділенням коштів на реалізацію. А саме: 

 Створення якісної бази продуктів і товарів, вироблених на території Запорізької області, а також 

компаній-виробників; 

 Визначення % локальних продуктів в основних торгових мережах області; 

 Проведення дослідження щодо проблем місцевих підприємств в частині потрапляння на площі 

торгових мереж, з обговоренням висновків дослідження спільно з представниками цих мереж; 

 Проведення інформаційної кампанії в ЗМІ з метою реклами місцевих товарів та їх виробників; 

 Розміщення «соціальних біл-бордів із закликами «купувати запорізьке» . 

 Інші заходи, запропоновані бізнесом за підсумками консультацій. 


