РЕЛОКАЦІЯ БІЗНЕСУ.
ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ДІЙ
ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Постанова Уряду №305 від 17.03.2022 (регламентує безоплатне перевезення майна
вітчизняних підприємств, установ та організацій Укрпоштою згідно з переліком, який
формується Міністерством економіки і передається до Міністерства інфраструктури);
Розпорядження Уряду №246-р від 25.03.2022 (передбачає план невідкладних заходів з
переміщення у разі потреби виробничих потужностей суб’єктів господарювання з
територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію).
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Оцініть свої потреби
які приміщення будуть потрібні для розташування в новому місці (площа,
наявність підключення до комунікацій, логістична доступність тощо);
яке обладнання потрібно перевозити;
чи потрібно переміщувати колектив;
яку частину з цих задач можливо вирішити самостійно.

Зареєструйтесь на Платформі для релокації
бізнесу в безпечні регіони
Подайте заявку через авторизований майданчик на Платформі для релокації
бізнесу (https://prozorro.sale/marketplace_landing-page).
У заявці, серед іншого, необхідно вказати спеціалізацію підприємства, кількість
працівників, можливості виробництва, потреби у виробничому приміщенні,
сировині, розміщенні співробітників, а також спосіб транспортування.
Рішення по заявці має бути ухвалено протягом 3-5 робочих днів робочою групою
при Мінрегіоні. Статус заявки можна відстежувати в особистому кабінеті.
Якщо заявка буде прийнята, підприємство може розраховувати на таку допомогу:
підбір місця розташування для потужностей підприємства;
допомога з перевезенням на нову локацію;
сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;
підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.
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Підберіть приміщення чи локацію
Відслідковуйте заявку на релокацію через особистий кабінет майданчику
АБО
Самостійно шукайте приміщення через Прозорро.Продажі (https://prozorro.sale/ і
вказати "Тип переліку: Релокація"), сайти місцевих громад тощо.
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Підготуйтесь до відновлення бізнесу
укладіть договір оренди нових приміщень чи земельних ділянок, договори на
користування комунальними послугами;
розірвіть чи зупиніть дію раніше укладених договорів;
зафіксуйте зміну фактичного місцезнаходження підприємства;
забезпечте підключення до мереж і комунікацій;
оформіть переміщення персоналу чи підготуйтесь до найму нових працівників.

Підшукати додаткові джерела стабільності
бізнесу
зверніться за грантами та інструментами фінансової підтримки;
отримайте консультаційну допомогу. Наприклад, через ініціативу Київської
школи економіки (https://kse.ua/ua/kse-graduate-business-school-re-empowerre-locate-re-start/) чи СМС-Україна (https://business.diia.gov.ua/consultingsupport);
шукайте клієнтів через нові платформи і майданчики - наприклад, Do Business
with Ukrainians (https://ucu.edu.ua/en/news/do-business-with-ukrainiansaktyvisty-zapustyly-platformu-dlya-pidtrymky-pidpryyemtsiv/).
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Відновіть роботу підприємства
ВАЖЛИВО
Окрім релокації можливо розглянути альтернативні способи збереження бізнесу:
перехід в онлайн (наприклад, рішення «Є-Товар», що дозволяє постачальникам
і виробникам завантажувати свої каталоги продуктів і товарів онлайн
https://www.solutions.edin.ua/);
кредитні та фінансові інструменти (наприклад, "Доступні кредити 5-7-9%"
https://bdf.gov.ua/uk/dlya-pidpryemstv, "Кредитування аграріїв"
https://agroapp.com.ua/тощо);
перебудова логістичних ланцюжків (наприклад, онлайн-платформа для
покращення логістичних маршрутів аграріїв в умовах воєнного стану
https://prodsafety.org);
перенесення бізнесу за кордон (наприклад, ініціатива Європейської мережі
підприємств (Enterprise Europe Network) - The Supply Chain Resilience (SCR)
platform https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/).

