
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агент-
ства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґен-
дерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд 
ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподар-
ська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський 
Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої 
Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, 
Швеції та Японії.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру за підтримки Європейсь-
кого Союзу, урядів Королівства Данія, Польщі та Японії протягом 2019-2021 
років впроваджувала чотири грантові  конкурси малих бізнес-проєктів на 
започаткування, відновлення чи розширення мікро, малих та середніх під-
приємств на підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донець-
кої областей, та в окремих районах та містах Запорізької області уздовж уз-
бережжя Азовського моря. 

Мета грантової програми – системний  та сталий розвиток пріоритетних сек-
торів економіки та створення нових робочих місць в цільових регіонах.

Протягом 2019-2021 років було проведено чотири конкурси:

1 Конкурс був спрямований на розвиток пріоритетних секторів економіки 
для місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб на  підконтрольних 
Уряду України територіях Луганської та Донецької області, та в районах За-
порізької та Донецької областей уздовж узбережжя Азовського моря;

2 Конкурс був спрямований створення робочих місць для економіки для 
місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб на  підконтрольних Уряду 
України територіях Луганської та Донецької області;

3 Конкурс був спрямований на розвиток пріоритетних секторів економіки 
для місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб підконтрольних Уряду 
України територіях Луганської та Донецької області, та в районах Запорізь-
кої та Донецької областей уздовж узбережжя Азовського моря;

4 Конкурс був спрямований на розвиток пріоритетних секторів економіки 
та створенню робочих місць економіки для місцевих жителів та внутрішньо 
переміщених осіб на  підконтрольних Уряду України територіях Луганської 
та Донецької області, та в районах Запорізької та Донецької областей уз-
довж узбережжя Азовського моря.

КОРОТКО ПРО ПРОГРАМУ ГРАНТІВ НА ЗАПОЧАТКУВАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
РОЗШИРЕННЯ  МІКРО, МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ОКРЕМИХ РАЙОНІВ ТА 
МІСТ ДОНЕЦЬКОЇ, ЛУГАНСЬКОЇ ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ В МЕЖАХ ПРОГРАМИ 

ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ
 (2019-2021 роки)

Результати впровадження бізнес-проєктів усіх  
Конкурсів відображені в інфографіці



1 конкурс 2 конкурс 3 конкурс 4 конкурс

Донецька область

Луганська область

Кількість поданих заявок на Конкурси в гендерному розрізі 

371 462317 359288 304

Кількість поданих заявок на Конкурси в регіональному розрізі

Донецька область

Луганська область

Запорізька область

Донецька область

Луганська область 

Запорізька область

348

201

43

436

240

487

212

134

Кількість поданих заявок на Конкурси за секторами економіки/для створення робочих місць

39

102

202

190

 92

37

84

42

45

виготовлення кераміки,  
посуду тощо 

текстильна промисловість

індустрія гостинності
(в т.ч. готельно-ресторанний сектор, 

індустрія розваг та відпочинку)

виробництво харчових 
продуктів

зернові та олійні культури

молочні продукти та 
яловичина

домашні птиця та яйця

виробництво устаткування та 
інжинірингові послуги 

вирощування овочів та 
фруктів

15виготовлення кераміки

63

188

текстильна промисловість

індустрія гостинності
(в т.ч. готельно-ресторанний сектор, 

індустрія розваг та відпочинку)

виробництво харчових 
продуктів

зернові та олійні культури

молочні продукти та 
яловичина

домашні птиця та яйця

114

30

22

40

40

80

бізнес передбачає 
зв’язок з пріоритетними 

секторами економіки

інший напрямок діяльності

гранти до 100 000,00 грн.

створення 1-го 
робочого місця 197

гранти від 101 000,00 грн. до 
150 000,00 грн. 

створення 2-х 
робочих місць 61

гранти від 151 000,00 грн. до 
200 000,00 грн.

створення 
3-х робочих 

місць
132

гранти від 201 000,00 грн. до 
250 000,00 грн. 

286
створення 4-х 
робочих місць

592 заявки з них: 676 заявок з них: 833 заявки з них:

Донецька область

Луганська область

запорізька область

498

308

173

979 заявок з них:

435 544

29

66

163

150

 99

23

42

17

37

виготовлення кераміки,  
посуду тощо 

текстильна промисловість

індустрія гостинності
(в т.ч. готельно-ресторанний сектор, 

індустрія розваг та відпочинку)

виробництво харчових 
продуктів

зернові та олійні культури

молочні продукти та 
яловичина

домашні птиця та яйця

виробництво устаткування та 
інжинірингові послуги 

вирощування овочів та 
фруктів

гранти до 100 000,00 грн.

91 створення 1-го 
роб/місця

створення 2-х 
роб/місць 

гранти від 101 000,00 грн 
до 150 000,00 грн. 

60

гранти від 151 000,00 грн. 
до 200 000,00 грн. 

45
створення 

3-х робочих 
місць 

гранти від 201 000,00 грн. 
до 250 000,00 грн.

створення 4-х 
роб/місць 154

ЛОТ3 Сума гранту:ЛОТ1 і ЛОТ2 Сектори економіки:

1 КОНКУРС 2 КОНКУРС 3 КОНКУРС 4 КОНКУРС

Статистична інформація за результатами впровадження 4-х грантових Конкурсів



1 конкурс 2 конкурс 3 конкурс 4 конкурс

Статистична інформація щодо етапів проходження поданих заявок по кожному Конкурсу

Подано 

460I етап
перевірка на відповідність технічним вимогам Конкурсу

592
заявки

Подано 

676
заявок

Подано 

833
заявки

217II етап
оцінка заявок на відповідність вимогам Конкурсу

190III етап
презентація бізнес-планів їх авторами

179IV етап
формування списку переможців та Резервного списку

527I етап
перевірка на відповідність технічним вимогам Конкурсу

226II етап
оцінка заявок на відповідність вимогам Конкурсу

108III етап
презентація бізнес-планів їх авторами

104IV етап
формування списку переможців та Резервного списку

586I етап
перевірка на відповідність технічним вимогам Конкурсу

291II етап
оцінка заявок на відповідність вимогам Конкурсу

280III етап
презентація бізнес-планів їх авторами

144IV етап
формування списку переможців та Резервного списку

50+56
Остаточний список для підписання грантових угод

144
Остаточний список для підписання

176
Остаточний список для підписання грантових угод

Донецька область

Луганська область

Кількість отримувачів гранту в регіональному розрізі:

Донецька область

Луганська область

Запорізька область

100

62

14

61

45

Донецька область

Луганська область

Запорізька область

75

37

32

(із резервного списку №1)

Подано 

979
заявок

809I етап
перевірка на відповідність технічним вимогам Конкурсу

741II етап
оцінка заявок на відповідність вимогам Конкурсу

386III етап
презентація бізнес-планів їх авторами

386IV етап
формування списку переможців та Резервного списку

139(лот1)+173(лот2)+67(лот3)
Остаточний список для підписання

Донецька область

Луганська область

запорізька область

56

83

176 грантових угод з них: 106 грантових угод із них: 144 грантових угоди з них: 379 грантових угод за лотами з них:

65

108

34

30
3

лот 1 лот 2 лот 3



1 конкурс 2 конкурс 3 конкурс 4 конкурс

Загальна сума наданих грантів за Конкурсами

Запорізька область
2 141 354,65 грн.

17

виготовлення кераміки 11

62

текстильна промисловість

індустрія гостинності
(в т.ч. готельно-ресторанний сектор, 

індустрія розваг та відпочинку)

виробництво харчових 
продуктів

зернові та олійні культури

молочні продукти та 
яловичина

домашні птиця та яйця

21

15

8

14
бізнес передбачає 

зв’язок з пріоритетними 
секторами економіки

24 352 737,62 грн.

Донецька область 
13 429 491,62 грн. 

Луганська область
8 781 891,35 грн.

Кількість отримувачів гранту за секторами економіки/кількістю створених робочих місць

28

КіЛьКіСТь СТвОРених РОбОчих міСць

245

131 
РОбОче міСце 

ДЛя чОЛОвіКів

114
РОбОчих міСць

ДЛя  жінОК

Донецька область 
9 623 389,90 грн.

16 876 577,77 грн.

Луганська область 
7 253 187,87 грн.

виготовлення кераміки,
посуду тощо

  

26

текстильна промисловість

індустрія гостинності
(в т.ч. готельно-ресторанний сектор, 

індустрія розваг та відпочинку)

виробництво харчових 
продуктів

зернові та олійні культури

молочні продукти та 
яловичина

домашні птиця та яйця

22

38

7

9

23

виробництво устаткування та 
інжинірингові послуги 

вирощування овочів та 
фруктів

8

7

Донецька область
12 708 662,59 грн.

24 890 223,52 грн. 

Запорізька область
5 644 385,46  грн. 

Луганська область 
6 537 175,47 грн.

24 973 099,00  грн. 31 722 833,45 грн. 11 853 197,96 грн. 

Донецька область

28 470 622,71 грн. 

Запорізька область 

20 585 442,70 грн.

Луганська область

19 493 065,00 грн.

7

26

32

43 

5

8

17 

виготовлення кераміки,
посуду тощо

текстильна промисловість

індустрія гостинності
(в т.ч. готельно-ресторанний сектор, 

індустрія розваг та відпочинку)

виробництво харчових 
продуктів

зернові та олійні культури

молочні продукти та 
яловичина

домашні птиця та яйця

виробництво устаткування та 
інжинірингові послуги 

вирощування овочів та 
фруктів

ЛОТ 1 ЛОТ 2 

46

46

20

6

8

23

24

ЛОТ 1 ЛОТ 2 ЛОТ 2 

КіЛьКіСТь СТвОРених 
РОбОчих міСць 181 91 

РОбОче міСце 
ДЛя чОЛОвіКів

90
РОбОчих міСць
ДЛя  жінОК

Адміністративну та організаційну підтримку 
грантових Конкурсів забезпечував 
Благодійний фонд «Творчий центр ТЦК»

02149, м. Київ
Пр-т бажана 30, офіс 8
тел. +38 044 574 6411

www.ccc-tck.org.ua
office@ccc.kiev.ua

76 100 54 52 60 84

Кількість отримувачів гранту в гендерному розрізі:
лот 1 лот 2 лот 3

61 78 75 98 27 40

Контакти
ТцК:

4

1




