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27 вересня 2022 року Українські підприємці за минулий тиждень залучили ще 

880 мільйонів гривень доступних кредитів для бізнесу, а всього кредитний 

портфель досяг понад 140 мільярдів. 

 

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки. 

 

У відомстві прозвітували, що з лютого 2020 року, коли програму "Доступні 

кредити 5-7-9%" було запроваджено, бізнес отримав 47 885 кредитів на 141,36 

млрд грн.  

Лідирує за обсягами кредитування сільське господарство (52% кредитів 

отримали аграрії).  

24% надійшли підприємствам торгівлі та виробництва, 14% - промислової 

переробки.  

Лідерами за сумами укладених договорів є: 

м. Київ (10%); 

Львівська (8%); 

Харківська (7%); 

Дніпропетровська (7%); 

Одеська (7%); 

Київська (6%); 

Вінницька (6%) області. 

Що стосується цілей кредитування, то найбільше – 59,94 млрд грн – надано 

антикризових кредитів. На рефінансування раніше отриманих кредитів бізнес 

отримав 28,66 млрд грн. 

На сьогодні участь в програмі беруть 44 банки. 

 

 

29 вересня 2022 року відбулося спеціальне пленарне засідання з обрання 

Голови Конституційного Суду України, проте, кандидатів на засіданні не 

висунуто. 

 

29 вересня 2022 року Правління Національного банку України видало Постанову 

від 29 вересня 2022 року № 211 «Про внесення змін до постанови Правління 

Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 8», відповідно до даної 
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Постанови з 05 жовтня 2022 року повертається заборона на Р2Р – перекази з 

гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків. 

Проте, все ще буде дозволено здійснювати Р2Р – перекази з валютних платіжних 

карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного 

ліміту в розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті). 

 

30 вересня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до 

розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок 

акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного 

стану», відповідно до якого частково повернувся акцизний податок на пальне 

(виняток – пальне на потреби військових). 

 

30 вересня 2022 року набула чинності Постанова КМУ від 30 серпня 2022 року № 

977 «Деякі питання, пов’язані з компенсацією за тимчасове розміщення 

(перебування) внутрішньо переміщених осіб», відповідно до якої з 01.10.2022 

року до 31.03.2023 року збільшена сума компенсації за кожен людино-день, 

тепер вона становить – 30 гривень на добу, тобто 900 гривень в місяць.  

 

30 вересня 2022 року Президент України видав Указ № 678/2022 «Про внесення 

змін до Указу Президента України від 29 грудня 2021 року № 687/2021», яким 

скасував осінній призов в України і відтермінував звільнення строковиків у запас.  

 

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному 

порядку.  
 


