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Крок 1: Реєстрація на сайті Мінекономіки

Що потрібно робити підприємству?

Підприємству, яке має намір розмістити свою діяльність
та потужності в Закарпатській область- потрібно
подати заявку.

Як це зробити?

На сайті Мінекономіки



Крок 1: Реєстрація на сайті Мінекономіки

Це можно зробити
на сайті:

www.me.gov.ua 

або відсканувавши QR-
код:



Крок 1: Реєстрація на сайті Мінекономіки

Відповідальна особа: Юлія
Tel.: +38 (050) 175 09 37
E-mail: economy@carpathia.gov.ua

Департамент економічного та регіонального розвитку, торгівлі, залучення 
інвестицій, забезпечення виконання державних програм Закарпатської ОВА. 

До кого звертатися?

mailto:economy@carpathia.gov.ua


Крок 2: Перереєстрація суб'єкту підприємницької діяльності  

Що має робити юридична особа та фізична особа — підприємець?

Згідно постанови КМУ №209 від 06.03.2022р. зі змінами і доповненнями, 
юридична особа може:

-звернутися від імені уповноваженої підприємством особи до державного 
реєстратора, який наділений певними правами і подати необхідні документи на 
перереєстрацію СПД.
 -уповноважена підприємством особа, яка має відповідний цифровий підпис 
посадової особи, може завірити необхідні документи для перереєстрації СПД і 
відправити електронною поштою на адресу відповідного реєстратора.  



Крок 2: Переміщення суб'єкту підприємницької діяльності  

Відповідальна особа:  Євгенія
Tel.: +38 (0312) 61 35 36

Відділ з питань державної реєстрації
у Закарпатській області Міністерства Юстиції.

До кого звертатися?

Пн-Пт, з 10-00-15-00

Важливо! Для представників IT-бізнесу
заброньовано час для дзвінків:



Крок 2: Державна податкова служба у Закарпатській області 

Відповідальна особа:
ДПС у Закарпатській області

Мар’яна Степанівна
Tel.: +38 (050) 666 67 75

З питань обслуговування платника податків (надання сервісних функцій), 
отримання довідок, подача звітності та інше.



Відповідальна особа:
ДПС у Закарпатській області

Алла Володимирівна 
Tel.: +38 (050) 690 40 83

Крок 2: Державна податкова служба у Закарпатській області  

З питань роз'яснення податкового законодавства.



Відповідальна особа:
управління Держпраці у Закарпатській 
області

Ярослав Іванович
Володимир Володимирович
Tel.: +38 (095) 469 08 95

Крок 2: Управління Держпраці  у Закарпатській області  

З питань роз'яснення трудового законодавства. 



● Процедура проходить у центрах
комплектування Закарпатської обл.

● Особиста присутність працівників при постановці 
на військовий облік.

Працівник, що має військовий облік

Працівник, що НЕ має військового обліку

Крок 3: Взяття на військовий облік у Закарпатському ОТЦК та СП

● Процедура проходить дистанційно.
● Узагальнена робота.
● Проводить уповноважений кадровик

юридичної особи.



Крок 3: Взяття на військовій облік до Закарпатський ОТЦК

Відповідальна особа управління
Закарпатського ОТЦК та СП:

Олександр Юрійович
Tel.: +38 (093) 780 83 56

З питань роз'яснення, щодо взяття на військовий облік 
та супровід проблемних питань.



Подача пропозиції про бронювання відповідно до 
постанови КМУ №194 від 03.03.2022р. зі змінами і 
доповненнями №218 від 07.03.2022р.

Крок 4: Подача і опрацювання пропозицій на бронювання

Перевірка військово-облікових спеціальностей.

Відправка на погодження до Міноборони України 
пропозицій щодо бронювання.



Крок 4: Подача і опрацювання пропозицій на бронювання

Відповідальна особа відділу мобілізаційної 
роботи 
Закарпатської ОВА:

Іван Миколайович
Tel.: +38 (066) 926 70 50
E-mail:mobilization.sector@carpathia.gov.ua

З питань роз'яснення щодо взяття на військовий облік.



Направлення 
пропозиції до 

Мінекономіки з 
обґрунтуванням

Отримання наказу 
Мінекономіки про 

бронювання

Крок 5: Отримання погодження і наказу щодо бронювання

Отримання
погодження від 

Міноборони 

Інформування
 керівників СПД
про бронювання

працівників

БРОНЮВАННЯ



IT-парк у Закарпатській області

P.S.1: Майбутнє у Закарпатті  
● Наявна база земельних ділянок для будівництва 

офісних будівель та житлових.
● Наявна база будівельних компаній з позитивною 

історією.
● Готовність до розширення інфраструктури 

Закарпатської області.



IT-парк у Закарпатській області

P.S.1: Майбутнє у Закарпатті  

Відповідальна особа за напрямом
Закарпатської ОВА:

Павло
Tel.: +38 (068) 193 14 05

З питань будівництва офісних та житлових будівель.



Чому саме IT-сфера?

P.S.2: IT & Закарпаття  
● Економічна безпека держави.

● Географічне розташування області.

● Екологічна складова регіону.


