
станом на 01.02.2020 року  

 

Результати річного моніторингу проєкту «Активізація малого та 

середнього бізнесу в прикордонних регіонах України - Білорусі» 

 

 

Чернігівська обласна державна адміністрація виступала бенефіціаром 

проєкту міжнародної технічної допомоги «Активізація малого та середнього 

бізнесу в прикордонних регіонах України - Білорусі», мета якого – 

підвищення комерційних можливостей, ділової активності та взаємодії 

малого та середнього бізнесу (МСБ) у малих містах прикордонних регіонів 

України-Білорусі на 10% шляхом створення платформи для взаємодії між 

МСБ, органами місцевого самоврядування та інфраструктурами підтримки 

бізнесу прикордонних регіонів України-Білорусі. 

Донор - Європейський союз через орган управління, Німецьке 

Товариство міжнародного співробітництва  (GIZ) GmbH).  

Проєкт реалізовувався Чернігівською регіональною торгово-

промисловою палатою, виконавчим комітетом Прилуцької міської ради у 

партнерстві з виконавчими комітетами Славутицької міської ради, Вараської 

міської ради, Славутицьким міським фондом підтримки підприємництва та 

Гомельським інститутом споживчої кооперації в рамках Програми 

територіального співробітництва країн Східного партнерства Білорусь-

Україна «EaPTC». 

Координатор проєкту – Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації. 

Термін реалізації проєкту 29.11.2017 – 29.01.2019 рр.  

В рамках проєкту були проведені дослідження наступних галузей: 

комунальне господарство, сільське господарство, ІТ послуги. Був 

проаналізований хід розвитку цих напрямків в Україні та Білорусі, визначені 

відмінності та схожість ведення бізнесу в Україні та Білорусі, проаналізовані 

бар'єри для створення спільних підприємств, системи оподаткування, митні 

бар’єри. 

Побудована платформа зв'язку для особистих зустрічей з метою обміну 

досвідом, ідеями та розширення співробітництва – проведені  

5 міжсекторальних зустрічей, присвячених тематиці «Дрібне виробництво»  

(м. Чернігів), «Товари та послуги» (м. Славутич), «Комунальні послуги та ІТ 

технології» (м. Гомель), «Сільське господарство» (м. Прилуки),  

«Транспортні послуги» (м. Славутич), а також 7 фокус-груп: в м. Славутичі, 

м. Чернігові, м. Прилуках, смт. Ріпках, м. Вараші, м. Гомелі та м. Рогачеві. 

Проведено 3 модуля навчання команди консультантів за програмою 

«Аспекти транскордонного співробітництва»: митна справа, податкове 

законодавство, основи економіки в м. Славутичі; основи маркетингу та бізнес 

планування в м. Гомелі; зовнішня економічна діяльність в м. Чернігові. 

Створено 7 центрів підтримки транскордонного співробітництва: 2 на 

території Республіки Білорусь та 5 на території України. 



 

Створено інтернет-сайт – інформаційно-консультативний портал 

прикордонного співробітництва «Транскордонний бізнес-портал Україна-

Білорусь» з інтерактивною картою ділових інтересів http://info.cb-sme.org/ . 

Створені сторінки в соціальних мережах, на Facebook - 

https://www.facebook.com/pg/ , в Twitter - https://twitter.com/cb_sme. 

В ході реалізації проєкту були досягнуті основні показники: 

збільшилася кількість прямих ділових контактів, були встановлені прямі 

зв'язки між представниками малого та середнього бізнесу під час 

міжсекторальних зустрічей.  
 

http://info.cb-sme.org/
https://www.facebook.com/pg/
https://twitter.com/cb_sme

