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Програма підтримки 

переселенців

Держава виплатить кожному переселенцю в 

Україні мінімальну грошову щомісячну 

допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Виплати 

здійснюватимуться через Дію, на картку в 

банку. 3 тисячі гривень будуть виплачені на 

кожну дитину, яка через війну, вимушено 

переїхала в більш безпечні регіони.

Держава виплачуватиме роботодавцям, які 

беруть на роботу переселенців з 

постраждалих регіонів, по 6,5 тис. грн за 

кожного працевлаштованого.

Тимчасове переміщення підприємств з 

постраждалих під час війни регіонів

Підприємствам, що планують переміститись до безпечних областей, 

буде надана допомога у підборі місць для їх виробничих потужностей, 

перевезенні та розселенні персоналу, пошуку нових працівників.

Програма спрямована на збереження виробничого і трудового 

потенціалу України та орієнтована на усі підприємства, які бажають 

перемістити виробництво на території західних областей України.

Будь-яке підприємство, яке знаходиться у зоні ризику та активних 

бойових дій. Учасником може бути не лише велике виробництво, але й 

малі бізнеси з 10-20 людьми у штаті. 

В першу чергу допомогу держави для вимушеного релокейту

отримають стратегічно важливі підприємства та підприємства, які 

виробляють товари першої необхідності (хліб та інша їжа, питна вода, 

одяг та інше) для забезпечення потреб цивільного населення, 

військових та бійців тероборони. 

Підтримка 

постраждалих 

працівників та бізнесу



Кредит до 60 млн грн будь-якому 

українському підприємству під 0% на час 

воєнного стану за програмою «5-7-9»

Будь-який бізнес протягом дії воєнного стану та місяць після його 

завершення зможе отримати кредит під 0%. Після цього кредитна ставка 

становитиме 5%. Також збільшено максимальну суму кредиту до 60 млн грн.

Кредит зможе отримати будь-яка українська компанія — від мікробізнесу до 

великого бізнесу, де кінцевими бенефіціарами з часткою понад 50% є 

українці.

Строк кредитування за програмою «5-7-9» буде залежити від цільового 

призначення коштів. На реалізацію інвестиційного проекту та на 

рефінансування заборгованості кредит надається щонайбільше на 5 років. 

Для фінансування оборотного капіталу — на 3 роки.

Пільгове кредитування бізнесу



Державні гарантії

банкам кредиторам 

для фінансування

бізнесу

Державні гарантії на 

портфельній основі

Державні гарантії надаються для 

забезпечення часткового виконання 

боргових зобов’язань за портфелем 

кредитів банків-кредиторів, що 

надаються суб’єктам господарювання 

мікро-, малого та середнього бізнесу.

До портфелю кредитів, який може бути частково забезпечено державними

гарантіями, може бути включено кредити, які:

● надаються суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва, строк ведення

господарської діяльності яких перевищує 1 рік та які не є банкрутами та/або проти

них не порушено справи про банкрутство;

● надаються на фінансування інвестиційного проєкту, інвестиційні цілі, а також на 

рефінансування заборгованості за іншими кредитами (включаючи кредити за 

Державною програмою «5-7-9»);

● надаються у гривні строком від 1 до 10 років у сумі не більше 100 млн грн за 

ставкою не вище UIRD +6%; та додаткове забезпечення за якими надається

позичальниками в обсязі не більше 60% від суми кредиту з урахуванням

коефіцієнтів ліквідності НБУ;

● надаються на незаборонену законодавством діяльність.

Перевага для мікро-, малого та середнього бізнезнесу від портфельних гарантій: (1)  

отримання кредиту з частковою до 60% від суми кредиту заставою; (2) обмеження

максимальної ставки — ставка за кредитом не може перевищувати UIRD +6%



Кредитування аграріїв

Малим та середнім аграрним виробникам з 

оборотом не більше 20 мільйонів євро в рік, що є 

еквівалентом підприємства, яке оброблює до 10 

000 га.

● Компенсація відсоткової ставки за залученими 

кредитами.

● Максимальна сума кредиту на який 

поширюється компенсація відсоткової ставки 

становить 50 млн грн.

● Кредитування надається для здійснення 

сільськогосподарської діяльності (посівної) на 

період дії воєнного стану. 

● Термін дії кредиту становить 6 місяців.

Встановлено максимальний розмір державної 

гарантії за портфельними кредитами до 80%.

Додаткова підтримка аграріїв

● Для забезпечення сільгоспвиробників насінням до посівної в Україні 

на час воєнного стану скасовані додаткові процедури із сертифікації 

насіннєвого матеріалу

● Дозволено експлуатацію сільгоспмашин без їх реєстрації на період 

воєнного стану

● Запущено аграрну платформу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України по збору актуальних потреб аграріїв під 

посівну в режимі реального часу: https://agrostatus.org

● Створено онлайн-платформу для покращення логістичних 

маршрутів аграріїв в умовах воєнного стану: https://prodsafety.org

Підтримка аграріїв

https://prodsafety.org/


Податкові ініціативи

Ми підготували презентацію щодо податкових

змін під час воєнного стану.

Ми і далі продовжуємо слідкувати за змінами у 

законодавстві та будемо постійно оновлювати

презентацію.

https://bakertilly.ua/wp-content/uploads/2022/04/16042022.pdf
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