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Допомога в онлайн 

реєстрації бізнесу 

на сайті
https://online.minjust.gov.ua

Послуги для створення бізнесу

1 2

4

Допомога у виборі 

видів економічної 

діяльності (КВЕД)

Допомога у 

формуванні пакету 

документів для 

реєстрації бізнесу

3

2

Інформування щодо 

отримання дозвільних 

документів для різних 

видів діяльності



Консультування щодо 

отримання довідок, 

витягів, виписок та 

ін. адміністративних 

послуг

Послуги для створення бізнесу

5 6

Допомога в написанні 

установчих документів

- для сільськогосподарських 
обслуговуючих/виробничих 
кооперативів

- для фермерських господарств
- для ін. видів кооперативів

8

Допомога у виборі 

системи 

оподаткування

Допомога в написанні 

бізнес-планів 
за стандартами UNIDO

7

3



Консультування щодо 

переліку та термінів 

подачі звітності 
(податкова, фінансова, 

статистична)

Послуги для ведення бізнесу

9 10

Консультування з 

приводу заповнення 

звітності (податкова, 

фінансова, статистична)

1211

4

Консультування з 

приводу дотримання 

законодавства з 

питань праці

Консультування з 

дотримання 

податкового та митного 

законодавства 



Консультування 

з ведення 

бухгалтерського обліку

Послуги для ведення бізнесу

13 14

Консультування 

щодо кадрового 

менеджменту

16

Допомога в 

користуванні 

електронним кабінетом 

платника податків

Консультування щодо 

створення та 

використання 

електронного цифрового 

підпису (ЕЦП)

15
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Послуги для ведення бізнесу

17 18

Допомога 

в пошуку вільних 

земельних ділянок

20

Допомога

при складанні 

договорів

19

Інформаційна розсилка 

з приводу актуальних 

питань ведення бізнесу

6

Допомога 

в пошуку вільних 

приміщень



Консультування 

щодо сертифікації

продукції 

Послуги для ведення бізнесу

21 22

Консультування з 

приводу купівлі-продажу, 

оренди земельних 

ділянок

24

Консультування 

щодо стандартизації 

продукції

23

Інформування щодо 

актуальних 

банківських продуктів
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Послуги для ведення бізнесу

25 26

28

Допомога в отриманні 

електронних послуг 

через портал iGov
(igov.org.ua)

27

8

Правова допомога 

в рамках 

,,Я МАЮ ПРАВО”

Інформування щодо 

участі в державних та 

регіональних програмах 

підтримки бізнесу

Інформування щодо 

фінансової підтримки 

фермерських 

господарств



Послуги для ведення бізнесу

29 30

32

Допомога в отриманні 

часткової компенсації 

вартості 

сільськогосподарської 

техніки та обладнання

31

9

Консультування щодо 

програми розвитку 

виноградарства, 

садівництва та 

хмелярства

Допомога у залученні 

фінансової підтримки 
сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів

Інформування щодо 

державної підтримки 

галузі тваринництва



Послуги для ведення бізнесу

33 34

36

Інформування щодо 

програми підтримки 

сімейних ферм

35

10

Консультування щодо 

отримання часткової 

компенсації вартості 

будівництва та реконструкції 

тваринницьких ферм

Консультування щодо 

отримання часткової 

компенсації вартості 

будівництва та реконструкції 

об’єктів із зберігання та 

переробки зерна

Консультування щодо 

отримання часткового 

відшкодування вартості 

закуплених для подальшого 

відтворення племінних тварин



Послуги для ведення бізнесу

37 38

4039

11

Консультування щодо 

програми компенсації 

вартості садивного 

матеріалу 

Можливість здійснення 

рекламної кампанії 

в групі Business 

Promotion Group ЦПП

Інформування щодо 

можливості залучення 

спеціальної бюджетної 

дотації за вирощування 

молодняка ВРХ

Консультування щодо 

програми компенсації 

вартості насіння 

сільськогосподарських 

рослин 



Консультування з 

приводу участі в бізнес-

сесіях у Німеччині
за Програмою GIZ (Fit for 

Partnership with Germany)

Послуги для розвитку бізнесу

41 42

Консультування щодо 

програм підтримки 

бізнесу від ЄБРР
- гранти та кредити

- програма консультування

4443

Інформування щодо 

реєстрації в мережі 

європейських 

підприємств EEN 
в рамках Програми COSME

Інформування щодо участі 

в Програмі Erasmus for 

Younger Entrepreneurs
в рамках Програми COSME

12



Інформування щодо 

фінансування 

інноваційних проектів 

від ДІФКУ

Послуги для розвитку бізнесу

45 46

Інформування щодо 

можливості залучення 

консультанта 
в рамках Програми SES

4847

Інформування щодо 

участі в грантових 

проектах в рамках 

Програми HORIZON 2020

13

Консультування щодо 

налагодження експорту

в Канаду 
в рамках Програми CUTIS



Інформування 

щодо Програми 

підтримки бізнесу 
від EU4BUSINESS

Послуги для розвитку бізнесу

49 50

Інформування 

щодо стажування 

в США в рамках 

Програми SABIT

5251

Інформування щодо 

діяльності 

краудфандингових 

платформ

14

Консультування щодо 

участі в електронних 

закупівлях/продажах 

в рамках PROZORRO



Інформування щодо 

можливості участі в 

різноманітних 

навчальних заходах 

Послуги для розвитку бізнесу

53 54

Консультування щодо 

отримання кредиту за 

програмою часткового 

відшкодування % ставок за 

кредитами з обласного бюджету

5655

Інформування щодо 

участі в державній 

програмі “Доступні 

кредити 5-7-9%”

15

Інформування щодо 

можливостей платформи 

START BUSINESS 

CHALLENGE



Допомога в 

налагодженні 

кооперації 

Послуги для розвитку бізнесу

57 58

Інформування щодо дії 

різноманітних конкурсів,

грантів, що несуть 

періодичний характер

6059

Допомога 

в налагодженні 

партнерства

16

Консультування з 

приводу кредитування 

від Європейського 

інвестиційного банку



Про НАС

Якщо Ви хочете відкрити власний 
бізнес, або розвивати вже діючий 
– тоді Вам до нас!

Мережа центрів підтримки 
підприємництва та консультативних 
пунктів для бізнесу в області НАДАЄ 
ВИЩЕПЕРЕЛІЧЕНІ ПОСЛУГИ для бізнесу 
АБСОЛЮТНО БЕЗКОШТОВНО завдяки 
всеохоплюючій співпраці з органами 
державної влади, громадськими 
організаціями, банківськими установами, 
Проектами та Програмами, тощо
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м. Тернопіль, 
вул. Грушевського, 8, 
каб. 837

(0352) 25-25-85

(098) 64-86-086

Дякуємо за звернення, 
ми завжди Вам раді!


