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BUSINESS
DIGEST

 

Слідкуйте за новинами на: Платформа для бізнесу в Черкаській області.

Підписуйтесь на телеграм канал:  Doing business now

В Україні запрацював «Єдиний портал вакансій» інструмент, який значно
полегшить пошук роботи.
Працевлаштування – надзвичайно актуальна на сьогодні проблема для багатьох
українців. Надто тих, хто змушений був покинути свої домівки через бойові дії в
своєму регіоні та переїхати. Водночас бізнес, який через війну змінив локацію, а
також підприємства, що відкриваються чи розширюються, в тому числі за
допомоги грантових програм, потребують робочої сили. Новий інструмент
допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та
подальшому розвитку економіки.

«Єдиний портал вакансій» тут

https://www.facebook.com/msp.ck.ua
https://t.me/doing_business_now
https://jobportal.dcz.gov.ua/
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94321ef8-1418-479c-a69f-f3d0fdb8b977&title=Robota-GrantiVidDerzhaviNaVidkrittiaChiRozvitokBiznesu
https://jobportal.dcz.gov.ua/


ПРО РІЗНЕ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Простір для бізнесу. 

 

5 жовтня о 11:00 відбудеться Online-лекція:
«Емоційний» креатив брендів воєнного часу:
дозволені та заборонені прийоми.

Питання які будуть обговорюватись:
-кризові комунікації брендів: розбір кейсів;
-війна як різновид кризи; 
-комунікації бренду як відповідь на психологічний
стан у суспільстві;
-роль бренду, перезавантаження взаємодії;
-врахування факторів інформаційної війни у
плануванні комунікації проекту;
-захист від кібер-атак.

Реєстрація тут

6 жовтня о 11:00 відбудуться Online-лекція:
Лідерство та корпоративна культура у власному
бренді.

Питання які будуть обговорюватись:
-як стати лідером, за яким хочеться слідувати;
-як сформувати та розвинути сильну команду;
-правила створення робочого та дружнього
середовища у команді;
-як створити продуктивне середовище у команді;
-що потрібно для зростання лідера та команди в
компанії.

Реєстрація тут

13 жовтня о 11:00 відбудеться Online-лекція: 5
обов’язкових питань до будь-якого проєкту.

Питання які будуть обговорюватись: 
-інструменти визначення цілей та результатів
проєкту;
-важливість оцінки альтернативних сценаріїв
розвитку;
-необхідність розуміння принципової
спроможності довести проєкт до завершення;
-швидкі інструменти виявлення ризиків;
-важливість використання правильних метрик для
оцінки стану проєкту.

Реєстрація тут

https://cutt.ly/0VChat6
https://cutt.ly/VVCn68h
https://cutt.ly/AVCO5xh


ПРО РІЗНЕ ДЛЯ БІЗНЕСУ
 Простір для бізнесу. 

 

25 жовтня о 11:00 відбудеться Online-лекція: Що
створює ресурс для команди в часи жорстких змін.

Питання які будуть обговорюватись:
-команда – фундамент компанії;
-мотивація команди по-новому (через власні
бажання до головної мети);
-провал – гарний поштовх вперед;
-нестандартні способи мотивації команди і чому
саме вони наразі працюють.

Детальніше тут

27 жовтня о 11:00 відбудеться Online-лекція:
Безперервність ланцюгів постачання і ринок
закупівель.

Останні роки, особливо війна, показали, наскільки
важливим є сталість і безперервність ланцюгів
постачання і закупівель. Ми побачили, що зараз
вразливі не тільки наше виробництво і
операційний цикл, а й наші постачальники,
логістичні канали всього ланцюгу постачання,
джерела постачання. Протягом онлайн-лекції
обговоримо реальні кейси, які зараз допомагають
рухатись вперед нашим клієнтам і іншим бізнесам.

Деталі про Online-лекцію тут

20 жовтня о 11:00 відбудеться Online-лекція:
SMM-тренди 2023.

Питання які будуть обговорюватись:
-тренди комунікації в соціальних мережах;
-новітні технології та нестандартні формати;
-кейси та приклади.

Детальніше  тут

https://cutt.ly/AVCAFNW
https://cutt.ly/lVCSxrP
https://cutt.ly/MVCPZmy


ПРО РІЗНЕ ДЛЯ БІЗНЕСУ
 Мала приватизація на Черкащині. 

 

Адмінбудівля з верандою та двома ганками, загальною
площею 182,5 кв. м. розташована за адресою: Черкаська
обл., Черкаський р-н, с. Поташня, вул. Гавриленка, 52.

Детальніше  тут

Адміністративна будівля з підвалом, загальною площею
700,5 кв. м. розташована за адресою: Черкаська обл.,
Уманський р-н (Жашківський р-н), м. Жашків, вул. Миру, 2

Детальніше тут

Металеві ємності для газу (газгольдери, інв. № 79,          
 інв. №  80), які знаходяться за адресою: Черкаська область,
Черкаський район, с.Малий Бузуків, вул. Шевченка, 1.

Детальніше тут

Державне підприємство - діюче, загальною площею:        
 2371 кв.м. розташоване за адресою: м.Черкаси,          
 вул. Одеська, 8. 

Детальніше  тут

Адмінбудівля з верандою та ганком розташована за
адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с.Межиріч,      
 вул. Центральна, 13.

Детальніше тут

https://cutt.ly/8XKSNwq
https://cutt.ly/rXKDWuo
https://bit.ly/3wxt9Zt
https://bit.ly/3dJDE5k
https://bit.ly/3wxtYBx


ПРО РІЗНЕ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Мала приватизація на Черкащині.

 
Одноповерхова будівля з ганком загальною площею 85,1 
 кв. м розташована неподалік від центру села за       
 адресою:  Черкаська обл., Черкаський р-н, с.Степанці,       
вул. Шевченка, 7

Детальніше тут

Адмінбудівля з двома прибудовами та двома ганками
загальною площею 110,1 кв. м. розташована       
 за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с.Лазірці,       
вул. Центральна, 30

Детальніше тут

Одноповерхові цегляні будівлі, загальною площею 188 кв. м.
розташована за адресою: Черкаська обл.,Черкаський р-н,       
м.Сміла, пров. Водяного Якова, 1

Детальніше тут

Гараж, площею 573,6 кв. м. розташований за адресою: 
 Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Таганча, вул. Шпака, 88/3

Детальніше тут

Нежитлова будівля площею 118,1 кв. м. розташована за
адресою: Черкаська обл., Уманський р-н, с.Вороне,       
 вул. Миру, 69

Детальніше тут

https://cutt.ly/EXKGggj
https://cutt.ly/eXKGTqX
https://cutt.ly/BCeLUqj
https://cutt.ly/wCeZ22N
https://cutt.ly/wCeZ22N


ПРОСТО БІЗНЕС
Бізнес-поради. Книги.

КНИГА «МІФИ ПРО БРЕНДИНГ»
ЕНДІ МІЛЛІҐАН, САЙМОН БЕЙЛІ

 
Бренди. Ми щодня з ними стикаємося, ми
віддаємо їм перевагу, ми їм довіряємо. Однак
чи багато ми про них знаємо? Хіба бренд – це
не просто товар із яскравою етикеткою чи
хитромудрою назвою? Бренди та й уся сфера
брендингу оповиті численними міфами. От,
хоча б, що бренди – це лише спосіб стягнути з
вас більше за той самий продукт і що брендами
є тільки споживчі товари, що брендинг – це
лишень про логотип і рекламу. Тож як
розібратися, де тут правда, а де – вигадка?

Дізнаєтесь тут

НАЙМАТИ ЧИ НІ? ЩО РОБИТИ З ЕКСПРАЦІВНИКАМИ,
ЯКІ ХОЧУТЬ ПОВЕРНУТИСЯ?

 
 
 

Що робити, якщо ваш експрацівник хоче повернутися в
команду? Прийняти назад чи більше не зв’язуватися? Як
правильно повертати звільнених фахівців та коли варто
відмовити людині в повторному працевлаштуванні?

Дізнаєтесь тут

ПОШУК РОБОТИ ТА РЕКРУТИНГ ПІД ЧАС
ВІЙНИ: ПОРАДИ КАНДИДАТАМ І

КОМПАНІЯМ
 
 
 
 

Як повномасштабна війна вплинула на ринок
праці? Та що зараз робити роботодавцям і
кандидатам, які шукають одне одного?

Дізнаєтесь  тут

https://cutt.ly/fT7hRBb
https://cutt.ly/CVCES1I
https://cutt.ly/UVCWeCv
https://cutt.ly/7VCQvMv


ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА ДІЯ.БІЗНЕС

Плануєте почати свій бізнес? Почніть із перегляду
освітніх курсів Дія.Бізнес. 

Пропонуємо 5 освітніх курсів, що допоможуть
розібратися в фінансах, маркетингу, просуванні в
онлайн. А на прикладі різних сфер ви дізнаєтеся, з
чого почати бізнес, де знайти гроші та як
побудувати правильний маркетинг.

Детальніше тут

БІЗНЕС-СЕРВІСИ
Бізнес-платформи. Довідник.

ДОВІДНИК ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

Онлайн-довідник для підприємців та тих, хто
бажає започаткувати власну справу. Стислі
відповіді на важливі питання ведення бізнесу.

Детальніше тут

TAXER - ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ПІДПРИЄМЦЯ.
 

За допомогою Таксера ви зможете:
- отримувати автоматичні нагадування про майбутні
звіти та сплати;
- формувати готові до друку та подання бланки
податкових декларацій, договорів та заяв;
- надсилати електронну звітність до ДПС;
- формувати рахунки для сплати ЄП та ЄСВ, котрі
прийматимуть у будь-якому банку України;
- формувати готові до друку первинні документи:
акти, рахунки, накладні, чеки.

Детальніше тут

https://business.diia.gov.ua/
https://business.diia.gov.ua/school
https://business.diia.gov.ua/school
https://business.diia.gov.ua/school
https://business.diia.gov.ua/school
https://business.diia.gov.ua/school
https://business.diia.gov.ua/school
https://www.gurt.org.ua/biz/manual/
https://business.diia.gov.ua/school
https://business.diia.gov.ua/school
https://www.gurt.org.ua/biz/manual/
https://taxer.ua/uk/


БІЗНЕС-ПРОЄКТИ
 Мета проєкту Keep Going — надати імпульсне

грошове й інформаційне підтримання власникам
малого бізнесу, а також людям творчих професій,
які залишилися в Україні, працюють надалі або
шукають можливості повернутися до роботи. На
сайті KeepGoing вони можуть розповісти про свій
досвід роботи за воєнного часу та подати заявку
на отримання грошової допомоги.

Долучитись до проєкту можете тут

Конкурс на отримання грантів оголошується в
рамках Програми сприяння громадській активності
«Долучайся!» (далі – «Програма «Долучайся!»), що
фінансується Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID) та реалізується Pact в Україні.
Програма «Долучайся!» надаватиме підтримку
організаціям та коаліціям на національному,
регіональному та місцевому рівнях, зокрема
зареєстрованим організаціям громадянського
суспільства (ОГС), а також незареєстрованим
групам та громадським ініціативам по всій країні.
Метою Програми «Долучайся!» є підвищення
обізнаності та рівня участі громадян у громадській
діяльності на національному, регіональному і
місцевому рівнях. 

Детальніше про  конкурс тут

Фонд державного майна України створив новий
сервіс - Допомога. Оренда.

Це новий сервіс, який допоможе малому та
середньому бізнесу знайти необхідну підтримку
в умовах війни, та дозволить зберегти робочі
місця. А донорам - знайти тих, кому готові в
умовах війни допомогти.

Завдання сервісу підтримати українських
підприємців, які орендують державне майно.
Кожен, хто має добру волю надати підтримку
українському бізнесу, може профінансувати
сплату частки орендної плати таких
підприємців.

Детальніше 

https://www.keepgoing.com.ua/
https://cutt.ly/MH6nsxT
https://orenda.gov.ua/orenda-dopomoha/
https://orenda.gov.ua/orenda-dopomoha/


#StartBusinessChallenge

БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ
Програми підтримки. Фінансування. Консультації.

Державний інфо-сервіс #StartBusinessChallenge
надасть покрокові інструкції з детальною
інформацією про дозвільні документи, що Вам
необхідні для реєстрації бізнесу
Детальніше тут

Програма «Fit for Partnership with Germany» 

Німецько-українська програма цілеспрямовано готує
керівників підприємств і організацій України до
встановлення ділових контактів і налагодження
взаємовигідної співпраці з німецькими
підприємствами.
Читати далі

Український фонд стартапів
Загальнодержавна інвестиційна програма, яка надає
фінансування українським підприємцям. 
Місія – підтримувати інноваційні проекти та
допомагати українським підприємцям створювати
успішні глобальні компанії. 
Читати далі

EU4Business

Програми  доступу малого та середнього
підприємництва до фінансових ресурсів.
Читати далі

https://5-7-9.gov.ua/
https://sbc.regulation.gov.ua/
https://sbc.regulation.gov.ua/
https://ukraine.managerprogramm.de/?page_id=484
https://usf.com.ua/#usf-sc-3
http://eu4business.eu/uk/smeprojects/ukraine/finance
http://eu4business.eu/uk/smeprojects/ukraine/finance
https://sbc.regulation.gov.ua/


 

Е Л Е К Т Р О Н Н А  С И С Т Е М А
П У Б Л І Ч Н И Х  З А К У П І В Е Л Ь

 

С Е Р В І С И  Т А
М О Ж Л И В О С Т І  Д Л Я
В Е Д Е Н Н Я  Б І З Н Е С У

З Б І Р К А  О Н Л А Й Н - К У Р С І В
Д Л Я  Б І З Н Е С У

О Н Л А Й Н - С Е Р В І С И

https://business.diia.gov.ua/services
https://business.diia.gov.ua/services
https://business.diia.gov.ua/services
https://business.diia.gov.ua/services
https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/free-courses
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/free-courses
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/free-courses
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/free-courses
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/free-courses
https://prozorro.gov.ua/
https://business.diia.gov.ua/services
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/free-courses


ОФІСИ З ПІДТРИМКИ
БІЗНЕСУ

 

Департамент регіонального розвитку Черкаської облдержадміністрації
                        Україна, 18000, м. Черкаси, бульвар Т. Шевченка, 185
                        тел./факс: +380 472 37 70 02
                        e-mail: drrcherkoda@gmail.com

Черкаська агенція регіонального розвитку
                         Україна, 18000, м. Черкаси, бульвар Т. Шевченка, 185
                         тел.: +380 472 50 09 32
                         e-mail: office@rda.ck.ua

Черкаська Торгово-промислова палата
                         Україна, 18002, м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 105
                         тел.: +380 472 36 08 60, факс:+380 472 36 08 59
                         e-mail: cci@cci.neocm.com,  pershyn@cci.neocm.com

BUSINESS DIGEST РОЗРОБЛЕНО  КОМАНДОЮ  ДЕПАРТАМЕНТУ  РЕГІОНАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ  
ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

mailto:drrcherkoda@gmail.com
http://ck-oda.gov.ua/
https://www.facebook.com/msp.ck.ua/?modal=admin_todo_tour
https://docs.google.com/forms/d/1H2HYwbII1TA2LF2rK1Pr2oAnVRdUbjwH3JiZnG8SgMQ/prefill
https://www.facebook.com/drr.ck.gov.ua/
https://www.facebook.com/cherkasy.cci/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCFW2gzNNT84x8ob9gwX85NFpQfeNHeC_QJGfsZFFpRRWMK0o2UvKYak4nf6IMRC2EBs1mNI10hw4LX
https://www.facebook.com/rda.ck.ua/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCy2bYLi8ERjAbcBTgRmX9XpJM2PntpvJsvT3rX1BpQpULTEt77JZirdx1gyO3emiMR7zPdZC6eZMYD
https://t.me/doing_business_now

