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Кредит до 60 млн грн будь-якому українському підприємству під 0% на час воєнного стану
за програмою «5-7-9%»
Програма «Доступні кредити «5-7-9%», відповідно до рішення Уряду від 18 березня, розширена.
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.
Строк кредитування за програмою «5-7-9» залежатиме 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.
Кредит може отримати будь-яка українська компанія — від мікробізнесу до великого бізнесу, де
кінцевими бенефіціарами з часткою понад 50% є українці.
Дізнатися більше інформації про кредитування можете тут

Слідкуйте за новинами на: Платформа для бізнесу в Черкаській області.
Підписуйтесь на телеграм канал: Doing business now

ПРО РІЗНЕ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Простір для бізнесу.

Запрошуємо власників та топ-менеджерів дати
оцінку стану й потреб українського бізнесу до та
після повномасштабної війни та вплинути на
розробку ефективного плану дій та механізмів
відновлення розвитку підприємництва, МСБ,
експорту.
Для цього просимо заповнити анкету до
04.06.2022 року включно.
Пройти опитування можете тут

15
червня
о
13:00
відбудеться
онлайнконференція на тему: "Україна-Польща, логістичні
питання в умовах війни. Нові можливості,
перспективи для співробітництва".
Які питання будуть обговорюватись:
- Залізничний транспорт.
- Автомобільний та водний транспорт.
- Найбільш актуальні питання та зміни, які
відбулися під час воєнного періоду в логістичній
сфері.
Реєстрація на онлайн-конференцію тут

АНОНС!
22
червня
відбудеться
вебінар
ЧЕРКАСЬКОЇ ТПП «Особливості звітування за
1 півріччя 2022 під час воєнного стану, фінансова
звітність, ПДВ»
Доповідач - Катерина Проскура - доктор
економічних наук, проф.кафедри аудиту КНЕУ ім.
В.Гетьмана, лектор Аудиторської палати України,
судовий експерт, диплом ACCA ДіпIFR (м.Київ)
Слідкуйте за новинами
промислової палати тут

Черкаської

торгово-

ПРО РІЗНЕ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Простір для бізнесу. Психологія.

2 червня о 11:00 відбудеться безкоштовна
Online-лекція: Психологія бізнесу: м’які навички
для жорсткої реальності
Які питання будуть обговорюватись:
- Чому варто говорити про стійкість,
антикризовість.
- Лідерство в часи невизначеності.
- Планування, а НЕ прогнозування.

а

не

Деталі про лекцію тут

7 червня о 11:00 відбудеться
Банкрутство в умовах війни

Online-лекція:

Питання для обговорення:
- Бий, біжи, замри: що робити, якщо ознаки
неплатоспроможності виникли до війни.
- Банкрутство як спосіб збереження успішного
бізнесу, що постраждав внаслідок збройної агресії
рф.
Відповідальність
власників
та
керівників
потенційного банкрута.
- Націоналізація майна та мораторій на виконання
зобов’язань перед резидентами рф.
- Збитки від війни: що робити банкруту.
- Законодавчі ініціативи: мораторій, продовження
процесуальних
строків,
скорочена
процедура
ліквідації.
Більше інформації про Online-лекцію тут

9 червня о 11:00 відбудеться Online-лекція: Як
убезпечити бізнес від ризиків співпраці з
російськими компаніями
Питання для обговорення:
- Як отримувати достовірні дані про бізнес країн
СНД, не витрачаючи час на заявки до
держреєстрів?
- Як шукати російські та білоруські активи за
межами цих країн?
- Аналіз непрямих зв’язків до 4-го рівня.
- Перевірка на наявність зв’язків з особами чи
компаніями під санкціями.
- Як перевірити свій бізнес та контрагентів на
наявність зв’язків з російськими РЕР та санкціями.
Деталі та реєстрація тут

ПРО РІЗНЕ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Простір для бізнесу. Маркетинг.

14 червня о 11:00 відбудеться Online-лекція:
Новий клієнт за 5 кроків: чек-ап бізнес-стратегії
у воєнний час
Протягом Online-лекції обговорять такі питання:
- Що відбувається в житті вашого клієнта і як це
можна використати з огляду продаж.
- Що хоче клієнт та чому насправді нікому не
потрібен ваш продукт.
- Як перетворити клієнта на амбасадора, який
користується
вашим
продуктом
та
усім
рекомендує.
- Запровадження маркетингових стратегій, запуск
нових продуктів, перезапуск старих бізнесів.
Детальніше тут
15 червня о 11:00 відбудеться Online-лекція: Must
Have рекрутингу 2022-2025
Питання для обговорення:
- Чому залучення кадрів переросло у професію, яка
коштує десятки тисяч доларів?
- Чому компанії по всьому світу закладають у
бюджет колосальні суми на залучення найкращих
спеціалістів?
- Як змінився ринок праці за останні 5-7 років і що
чекає на нас попереду?
- Тенденції та перспективи. Що на нас чекає?
- Від чого варто відмовитись вже сьогодні, а що
взяти на озброєння?
Більше інформації тут
16 червня о 11:00 розпочнеться Online-лекція:
Маркетингові
сервіси
воєнної
доби
для
життєстійкості вашого бізнесу
Питання для обговорення:
- Стимулювання продажів в воєнний час –
інструменти, способи, альянси, тональність.
- Пошук клієнта – як використати переваги зміненої
географії.
- Команда як особливий фокус комунікації –
інструменти
для
підтримки
лояльності,
злагодженості, робота з падінням ефективності,
допомога в роботі з травмою.
Ефективний
патріотизм
і
цілеспрямоване
волонтерство – як бути максимально корисним в
час найсильнішої хвилі взаємодопомоги і при цьому
будувати бренд/бренд компанії водночас.
Детальніше про лекцію тут

ПРОСТО БІЗНЕС
Бізнес-поради. Книги.

ВНУТРІШНІ КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ:
ЯК НАЛАШТУВАТИ КОМАНДУ НА
ПРОДУКТИВНУ РОБОТУ
Повномасштабна війна в Україні триває вже
понад три місяці. Попри все, держава закликає
українські компанії відновлювати роботу для
забезпечення
економічного
тилу.
Своєю
чергою, відновлення роботи бізнесу треба
починати з налагодження діалогу з командою,
адже внутрішні комунікації — це кровоносна
система компанії.
Детальніше тут
ЯК ПІДТРИМАТИ ТА МОТИВУВАТИ СПІВРОБІТНИКІВ У
ВОЄННИЙ ЧАС
Сьогодні всі ми переживаємо стрес. Людей хвилює
особисте майбутнє, вони переживають за рідних та
загалом щодо розвитку подій в країні. Навіть ті, хто
знаходиться у безпеці та продовжує працювати, часто
відчувають тривогу та безпорадність. Тому одне із
завдань роботодавця в цей складний час — морально
підтримати співробітників. Як мотивувати команду та
про що говорити з людьми, щоб допомогти їм.
Читайте тут

Книга Брене Браун «Стань сильнішим» стане
для вас справжньою підтримкою у скрутному
становищі, дасть шанс повірити у себе та
отримати цінні знання про свої почуття, щоб ви
змогли їх опанувати. Немає різниці, з якими
саме
труднощами
ви
зіткнулися
—
професійними
чи
особистими,
ця
книга
допоможе вам розібратися в них.

Читати онлайн тут

БІЗНЕС-СЕРВІСИ
Бізнес-платформи. Довідник.

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.
Деталі ТУТ

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.
Деталі ТУТ

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

БІЗНЕС-ПРОЄКТИ

«CMC-Ukraine» спільно з Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за
підтримки Офісу з розвитку підприємництва та
експорту та національного проєкту Дія.Бізнес
розпочинають реалізацію проєкту «Послуги з
розвитку бізнесу для малих і середніх підприємств
України, що перебувають у кризовому стані через
триваючу війну».
Власники, керівники, менеджери малого та
середнього бізнесу України отримають фахову
консультаційну
підтримку
за
наступними
напрямками:
- маркетинг та продажі;
- операційний менеджмент;
- управління персоналом;
- фінанси та фандрейзинг;
- цифрова трансформація.
Долучитись до проєкту можете тут

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

БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ
Програми підтримки. Фінансування. Консультації.

#StartBusinessChallenge
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

–

допомагати

підтримувати
українським

інноваційні
підприємцям

проекти

та

створювати

успішні глобальні компанії.
Читати далі

EU4Business
Програми
доступу
малого
та
підприємництва до фінансових ресурсів.
Читати далі

середнього

ОНЛАЙН-СЕРВІСИ

ЗБІРКА ОНЛАЙН-КУРСІВ
ДЛЯ БІЗНЕСУ

СЕРВІСИ ТА
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ
ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

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

