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ПОДЯКА

Висловлюємо щиру подяку усім 805 грантерам Програми ООН із відновлен-
ня та розбудови миру за активність, ініціативність, наполегливість та про-
фесіоналізм у реалізації бізнес-ідей.

Провести оцінку ефективності грантового компоненту Програми ООН із від-
новлення та розбудови миру допомогли активність та небайдужість 247 
грантерів, які заповнили анкету, та 117 грантерів, які взяли участь у фо-
кус-групових обговореннях.

Особлива подяка регіональним координаторам ТЦК, персоналу ТЦК за їх ста-
ранність та професіоналізм як в адмініструванні Грантової програми, так і в 
проведенні оцінки її ефективності.

Цінні та слушні поради, коментарі Ольги Логвин, менеджера Програми ООН 
із відновлення та розбудови миру, допомогли підготувати цей звіт на на-
лежному рівні, за що ми щиро вдячні, а також за професійну та моральну 
підтримку протягом реалізації Грантової програми.
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ПП приватне підприємство 

ТОВ товариство з обмеженою відповідальністю 

ТТГ торгово промислова палата 

ТЦК Благодійний фонд «Творчий центр ТЦК»
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ФГ фокус-група
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ЦНАП Центр надання адміністративних послуг



4
СПИСОК РИСУНКІВ І ТАБЛИЦЬ

РИСУНКИ

Рисунок 1.  Розподіл грантерів-переможців за Конкурсами
Рисунок 2.  Розподіл підтриманих грантерів-респондентів в межах 1-го, 3-го 

та 4-го Конкурсів за секторами економіки
Рисунок 3.  Розподіл опитаних отримувачів грантів за Конкурсами
Рисунок 4.  Розподіл опитаних грантерів за секторами економіки
Рисунок 5.  Розподіл опитаних грантерів за кількістю створених робочих 

місць
Рисунок 6.  Розподіл грантерів за секторами економіки, включаючи і бізнес-

проєкти із створення робочих місць, які взяли участь у фокус-
групових обговореннях

Рисунок 7. Джерела інформації щодо можливості взяти участь у Грантовій 
програмі

Рисунок 8. Умови щодо участі у Грантовій програмі, які були незрозумілими
Рисунок 9. Кількість поданих заявок та заявок, які пройшли технічну  
                     перевірку, за Конкурсами
Рисунок 10. Найскладніші фактори у процесі впровадження проєктів
Рисунок 11. Канали отримання консультацій грантерами-респондентами 
Рисунок 12. Рівень задоволеності якістю консультацій, отриманих від  
                     менеджерів ТЦК
Рисунок 13. Рівень задоволеності якістю консультацій, отриманих від 

регіональних координаторів ТЦК
Рисунок 14. Рівень задоволеності якістю консультацій, отриманих від ТОВ 

«Європейська технічна допомога»
Рисунок 15. Складнощі, з якими зіткнулися грантери-респонденти під час 

підготовки звіту за проєктом
Рисунок 16. Позитивні фактори, які сприяли веденню підприємницької 

діяльності 
Рисунок 17. Зміна рівня обізнаності грантерів ДО та ПІСЛЯ участі у Програмі 

ООН 
Рисунок 18. Виклики, з якими зіткнулися грантери у процесі ведення своєї 

підприємницької діяльності
Рисунок 19. Ґендерний розподіл учасників 1-4-их Конкурсів

ТАБЛИЦІ

Таблиця 1. Залежність опитаних грантерів Програми ООН від кількості 
підтриманих в межах кожного Конкурсу

Таблиця 2. Ефективність використання фінансових ресурсів для 
адміністрування Грантової програми



5

РЕЗЮМЕ

ВСТУП

ЧАСТИНА 1. ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ

1.1  Опис методології

2.2  Портрет респондента 

ЧАСТИНА 2. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ

2.1. Адміністративні аспекти

2.2. Програмні аспекти

2.3. Вплив Грантової програми на розвиток підприємницької  
      діяльності грантерів, громади, суспільства

ЧАСТИНА 3. КРАЩІ ПРАКТИКИ ТА УРОКИ

ЧАСТИНА 4. ВИСНОВКИ 

 4.1. Загальні висновки

 4.2. Адміністративні аспекти

 4.3. Програмні аспекти

ЧАСТИНА 5. РЕКОМЕНДАЦІЇ

5.1. Для Програми ООН та інших донорів

5.2. Для органів державної влади та органів місцевого 
      самоврядування

5.3. Для професійних та бізнес-об’єднань 

ДОДАТКИ

Додаток 1. Онлайн форма опитування грантерів

Додаток 2. Графік проведення фокус-груп

Додаток 3. Запитання для фокус-груп

Додаток 4. Анкета для опитування учасників фокус-груп

Додаток 5. Історії успіху, виявлені під час відвідування 
грантерів (липень 2021 р.)

Додаток 6. Грантери Програми ООН 2019-2021 рр. та 
результати їхніх проєктів

Додаток 7. Інфографіка: статистична інформація за 
результатами впровадження 4-х грантових Конкурсів

ЗМІСТ

06

10

12

12

16

21

21

34

38

46

49

49

50

51

52

52

52

52

53

54

64

65

66

68

90

122



6
РЕЗЮМЕ

Протягом червня-липня 2021 року Благодійний фонд «Творчий центр ТЦК» про-
вів оцінку ефективності грантового компоненту «Програми із започаткування, 
відновлення та розширення мікро, малих та середніх підприємств на підкон-
трольних уряду України територіях Луганської та Донецької областей та в 
окремих районах і містах Запорізької області уздовж узбережжя Азовського 
моря протягом 2019-2021 років». Завданнями оцінки було: 1) вивчення ефектив-
ності адміністрування Грантового компоненту «Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру» (далі – Програма ООН) Творчим центром ТЦК; 2) вивчення впливу 
участі грантерів у Програмі ООН на ведення їхньої підприємницької діяльності; та 
3) формування рекомендацій для покращення реалізації подібних грантових про-
грам за підтримки міжнародних донорів. Для оцінки представники ТЦК здійснили 
аналіз документів, пов’язаних із впровадженням Програми ООН та бізнес-проєк-
тів грантерів; провели онлайн опитування, до якого долучились 247 отримувачів 
грантів; організували обговорення в 14 фокус-групах у 13 містах Луганської, Доне-
цької та Запорізької областей, учасниками яких стали 117 грантерів; відвідали 26 
учасників Програми ООН та провели з ними інтерв’ю для вивчення успішних історій 
реалізації їхній бізнес-проєктів, виявлених під час проведення фокус-груп. 

На підставі аналізу матеріалів проведеної оцінки видається можливим зробити 
такі ВИСНОВКИ:

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ:
1. Грантовий компонент Програми ООН є результативним та успішним;

2. Результативність та успішність Програми підтверджується переконливою 
більшістю опитаних грантерів, які погоджуються з позитивним впливом Про-
грами ООН на ведення їхньої підприємницької діяльності, задоволені ре-
зультатами та вважають себе успішними у реалізації своїх бізнес-проєктів;

3. Програма ООН сприяла суттєвим змінам та позитивному впливу на декількох 
рівнях: індивідуальному рівні учасників, професійному та бізнесово-організа-
ційному рівнях підприємців, а також на рівні сектора/громади і суспільства, 
де мешкають та ведуть свою діяльність учасники Програми;

4. Узагальнюючи усі зазначені грантерами позитивні зміни на усіх рівнях, мож-
на стверджувати, що важливими є ті, які вплинули на: їхнє зростання як від-
повідальних особистостей; розвиток їхньої професійної спроможності; мо-
дернізацію та оптимізацію їхніх бізнесів, а також активізацію соціально-від-
повідального бізнесу у суспільстві;

5. Хоча грантери-підприємці завдяки Програмі ООН забезпечили безперервне 
надходження у місцеві бюджети завдяки безперебійному функціонуванню 
своїх бізнесів, що було надзвичайно вагомим у період COVID-19 локдауну, 
переважна більшість учасників оцінки нарікають на слабку підтримку з боку 
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місцевої влади як стосовно сприяння веденню їхніх бізнесів, так і стосовно 
визнання та промоції їх як переможців Програми ООН, а також подальшої 
підтримки;

6. Переконлива більшість грантерів-сільськогосподарських виробників не є 
власниками землі та вказують на відсутність коштів і можливостей для зе-
мельного кредитування;

7. Програма ООН є надзвичайно важливим інструментом фінансування в умо-
вах неактивного створення сприятливого середовища для ведення підпри-
ємницької діяльності з боку держави, особливо у Луганській та Донецькій 
областях у районах, близьких до лінії фронту та у яких державні адміністрації 
мають статус цивільно-військових, що є перепоною для доступу до інстру-
ментів банківського кредитування через високі ризики;

8. На думку грантерів, незрозумілим є обмеження Програми ООН лише дев’ять-
ма визначеними районами Запорізької області, оскільки це обмежує співпра-
цю грантерів із суміжними районами та не сприяє рівномірному загальному 
розвитку Запорізької області. 

АДМІНІСТРАТИВНІ АСПЕКТИ:
9. Етап інформаційних кампаній. Етап організовано та впроваджено у від-

повідності до політик та робочих планів Програми, з досягненням та пере-
вищенням планових показників. Посібники оновлювалися після кожного з 
чотирьох Конкурсів, з урахуванням нових викликів та ситуацій, які виникали 
у грантерів під час впровадження бізнес-проєктів з метою надати алгоритм 
для швидкого та успішного подолання цих викликів грантерами кожного 
наступного Конкурсу. Потреби та інтереси учасників Конкурсів і донорів були 
максимально забезпечені. Однак, не була врахована потреба молодшої віко-
вої категорії отримувати інформацію через популярні канали зв’язку – мере-
жу Instagram та Telegram-месенджер. 

10. Етап подання заявок на конкурс. Прийом заявок на Конкурс був здійсне-
ний у відповідності до запланованого. Онлайн система створена уніфікова-
но, що забезпечило отримання проєктних заявок з різних напрямків бізнесу. 
Онлайн система розрахована на користувача з цифровими компетентностями 
середнього рівня, якими є переважна більшість грантерів-респондентів. Кон-
сультативна підтримка адміністратора на цьому етапі виконана у відповідно-
сті до потреб та запитів грантоотримувачів: оперативно та у повному обсязі. 

11. Етап прийняття рішень щодо підтримки бізнес-проєктів. Усі етапи кон-
курсного відбору виконувались відповідно до робочого плану та вимог до-
нора. Було забезпечено розгляд заявок і прийняття об’єктивного рішення по 
кожній із них за рахунок 4-етапної системи відбору та залучення експертів 
з підприємництва, що спеціалізуються у різних напрямах бізнесу. Важливою 
умовою об’єктивності є регламентована техніка оцінки на першому технічно-
му етапі відбору, залучення до оцінки однієї заявки одночасно трьох експер-
тів на другому етапі та комісія у складі не менше 7 членів на третьому етапі 
особистих презентацій проєктів конкурсантами. Інформування конкурсантів 
на кожному з чотирьох етапів відбору виконано у повному обсязі. Разом з 
тим, тривалий час від подання заявки та затвердження остаточного рішен-
ня з надання фінансування створювали ризики для грантерів-респондентів, 
змушуючи їх реалізувати бізнес-проєкти, які втратили актуальність.
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12. Етап впровадження бізнес-проєктів. Впровадження етапу відбулося у 

відповідності до робочого плану, затвердженого Програмою ООН. Консульта-
тивна складова адміністрування Програми на цьому етапі забезпечує потре-
би грантерів-респондентів повною мірою. Під час пандемії COVID-19, опера-
тивно були винайдені шляхи мінімізації негативного впливу на впровадження 
проєктів, такі як: автоматичне подовження проєктів до 30 днів та додаткове 
подовження за запитом грантера, спрощення у правилах проведення тен-
дерних процедур за запитом грантера. Також, грантери-респонденти відчу-
вають потребу у збільшенні терміну виконання проєкту або не врахування 
новорічних свят у період реалізації проєкту. 

13. Етап звітування за результатами впровадження бізнес-проєктів. Ад-
міністратор забезпечив вчасний прийом та розгляд звітів за проєктом, пере-
рахування другого траншу та підписання Сертифікатів про виконання про-
єкту у повній відповідності до робочого плану Програми та його показників. 
Консультативна складова з боку персоналу адміністратора на цьому етапі 
високо оцінена грантерами-респондентами.

14. ТЦК продемонстрував ефективність адміністрування Грантової програми, 
оскільки при запланованих до фінансування 665 бізнес-планів фактично 
було підтримано 805 підприємців. При цьому вартість адміністрування 1 
грантера знизилась з 1 005 дол. США до 826 дол. США.

ПРОГРАМНІ АСПЕКТИ:
15. Надзвичайно важливо проводити оцінку Грантової програми по завершен-

ню її впровадження для нагального виявлення результатів адміністрування 
програми та реалізації проєктів учасниками програми, а також первинного 
впливу програми для розуміння загальних тенденцій впливу на розвиток в 
подальшому. Це допоможе планувати та впроваджувати подібні міжнародні 
грантові програми в майбутньому у максимально результативний та ефек-
тивний спосіб;

16. Програма ООН приділяє значну увагу гендерним та інклюзивним аспектам, 
сприяючи залученню у рівній мірі жінок і чоловіків, підприємців із статусом 
внутрішньо-переміщених осіб, а також осіб з інвалідністю до підприємниць-
кої діяльності, що визнається та цінується самими грантерами;

17. Незначна кількість грантерів Програми ООН є учасниками будь-яких біз-
нес-об’єднань та неактивно співпрацює із Центрами зайнятості і регіональ-
ними Торгово-промисловими палатами; проте грантери, які мають таку 
співпрацю у певних містах, демонструють її результативність;

18. Більшість учасників оцінки визнають перевагу співпраці у середовищі гран-
терів та ведуть активне внутрішньосекторальне та міжсекторальне мережу-
вання;

19. На думку грантерів, Програмою ООН вдало обрані сектори економіки для 
грантової підтримки, проте не вистачає покриття суміжних сфер економі-
ки (як це було в Конкурсі 1), які б доповнювали обрані Програмою сектори 
економічного розвитку. 
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На підставі результатів оцінки та зроблених висновків надано такі 
РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

ДЛЯ ПРОГРАМИ ООН ТА ІНшИх ДОНОРІВ: 
1. Розглянути доцільність та можливість включення до фінансування суміжних 

сфер економіки, які б доповнювали обрані Програмою сектори економіки (як 
це було у Конкурсі 1 та відмінено у Конкурсах 2-4).

2. Для досягнення сталості результатів бізнес-проєктів включити до переліку 
прийнятних витрат страхування обладнання, придбаного грантерами за 
грантові кошти.

3. Розглянути доцільність та можливості фінансування земельного кредиту-
вання сільськогосподарських виробників.

4. Продовжувати активно надавати технічну допомогу з підтримки розвитку 
підприємництва у Донецькій та Луганській областях, особливо у районах, в 
яких державні адміністрації мають цивільно-військовий статус.

5. Розглянути доцільність та можливість охоплення донорами усіх районів За-
порізької області для сприяння рівномірному загальному розвитку області та 
підтримки розвитку підприємництва.

6. Проводити оцінку Грантової програми по її завершенні для вивчення резуль-
тативності та ефективності адміністрування, а також впливу на її учасників з 
метою покращення подібних програм у майбутньому.

ДЛЯ ОРГАНІВ ДЕРжАВНОї ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО СА-
МОВРЯДУВАННЯ:

7. Активно долучатись до Програми ООН з підтримки підприємництва не лише 
на етапі інформаційної кампанії, але й на подальших етапах впровадження 
проєктів.

8. Надавати особливу підтримку переможцям Програми ООН як під час реа-
лізації бізнес-проєктів, так і після їх завершення для забезпечення сталості 
результатів проєктів та міжнародних програм;

9. Активізувати співпрацю із Центрами зайнятості задля заповнення створених 
грантерами вакансій кваліфікованими працівниками.

ДЛЯ ПРОФЕСІйНИх ТА БІЗНЕС-ОБ’єДНАНЬ (Торгово-промислова па-
лата, Український союз промисловців і підприємців та ін.): 

10. Відстежувати та поширювати інформацію про подібні грантові програми з 
підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу серед зацікавлених підпри-
ємців, брати участь у заходах Програми та стати платформою для підтримки 
та розвитку підприємництва на місцях. 
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ВСТУП

Програма ООН спрямована на зміцнення громадської безпеки та соціальної згур-
тованості, підтримку відбудови економіки постраждалих від конфлікту громад і 
реалізацію реформ децентралізації влади та охорони здоров’я на підконтрольних 
уряду України територіях Донецької та Луганської областей та в районах Запорізь-
кої області уздовж узбережжя Азовського моря. Діяльність Програми ООН впро-
ваджується за такими ключовими компонентами, які відображають пріоритетні 
потреби регіонів:

Програму ООН реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРО-
ОН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей 
жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та 
сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують тринадцять 
міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк 
(ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Нор-
вегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Однією із складових Компоненту 1 Програми ООН була грантова складова, ме-
тою якої була фінансова підтримка мікро-, малих та середніх підприємств задля 
системного та сталого розвитку пріоритетних секторів економіки та створення 
нових робочих місць у цільових регіонах. Грантова програма із започаткуван-
ня, відновлення та розширення мікро-, малих та середніх підприємств (далі 
- Грантова програма) реалізувалась на підконтрольних уряду України територіях 
Луганської та Донецької областей та в окремих районах і містах Запорізької області 
уздовж узбережжя Азовського моря. Протягом 2019-2021 років було проведено 
чотири Конкурси в межах грантового компоненту Програми ООН із відновлення 
та розбудови миру. До участі у чотирьох Конкурсах запрошувалися фізичні особи, 
які на момент підписання контракту мали бути зареєстрованими як Фізичні осо-
би-підприємці (ФОП) або бути готовими зареєструватись відразу після прийняття 
рішення про надання гранту, та юридичні особи з формами реєстрації Товариства 
з обмеженою відповідальністю (ТОВ), Фермерські господарства (ФГ) та/чи Приватні 
підприємства (ПП). Благодійний фонд «Творчий центр ТЦК» (далі - Творчий центр 
ТЦК або ТЦК) забезпечував адміністративну та організаційну підтримку грантово-
го компоненту Програми ООН із відновлення та розбудови миру.

Протягом червня-липня 2021 року Творчий центр ТЦК провів оцінку ефективнос-
ті Грантової програми із започаткування, відновлення та розширення мікро-, 
малих та середніх підприємств на підконтрольних уряду України територі-
ях Луганської та Донецької областей та в окремих районах і містах Запорізь-
кої області уздовж узбережжя Азовського моря протягом 2019-2021 років.  

Компонент 1: 

Відновлення економіки 
та відновлення критич-

ної інфраструктури

Компонент 2: 

Реформа місцевого 
самоврядування та 

децентралізація

Компонент 3:

Безпека громади та 
соціальна згуртованість



11
Завданнями оцінки було: 1) вивчення ефективності адміністрування грантово-
го компоненту Програми ООН Творчим центром ТЦК; 2) вивчення впливу участі 
грантерів у Програмі ООН на ведення їхньої підприємницької діяльності; та 3) 
формування рекомендацій для покращення реалізації подібних грантових про-
грам за підтримки міжнародних донорів. Даний звіт презентує результати оцін-
ки Грантового компоненту Програми ООН і складається зі вступу, резюме, 4-х 
частин, висновків та рекомендацій, а також додатків. У Частині I представлена 
інформація, присвячена засадам проведення оцінки (мета, завдання, критерії та 
питання оцінки, джерела інформації, опис методів збору та аналізу даних, а та-
кож обмеження). Також розділ подає загальний портрет грантерів-респондентів, 
підтриманих в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Частина 
II звіту складається з трьох основних частин, а саме: аналізу адміністративного 
та програмового аспектів та аналізу впливу Програми ООН на розвиток підпри-
ємницької діяльності отримувачів гранту. У Частині III міститься аналіз вивчених 
уроків. Частина IV надає висновки, а Частина V представляє рекомендації щодо 
вдосконалення майбутніх грантових програм із започаткування, відновлення та 
розширення мікро-, малих та середніх підприємств. Додатки до звіту включають: 
1) онлайн форму для опитування грантерів; 2) графік проведення фокус-груп; 3) 
запитання для фокус-груп; 4) анкету для опитування учасників фокус-груп; 5) пе-
релік історій успіху, виявлених під час відвідування грантерів (липень 2021 р.); 
6) перелік грантерів Програми ООН та результати їхніх проєктів; 7) інфографіку: 
статистична інформація за результатами впровадження 4-х грантових Конкурсів. 
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ЧАСТИНА 1. 

ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ 
ОЦІНКИ 

1.1      ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ

Благодійний фонд «Творчий центр ТЦК» (далі - ТЦК) протягом червня-липня 2021 
року провів оцінку ефективності грантового компоненту «Програми із започатку-
вання, відновлення та розширення мікро-, малих та середніх підприємств на 
підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донецької областей 
та в окремих районах і містах Запорізької області уздовж узбережжя Азов-
ського моря протягом 2019-2021 років».

Мета оцінки – визначити ефективність грантової підтримки реалізації бізнес-про-
єктів із започаткування, відновлення та розширення мікро-, малих та середніх 
підприємств на підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донецької 
областей, в окремих районах і містах Запорізької області уздовж узбережжя Азов-
ського моря та надання рекомендацій міжнародним донорам щодо покращення 
планування та впровадження майбутніх грантових програм. 

Завдання оцінки:

1. Узагальнити та проаналізувати позитивні та негативні чинники адміністру-
вання Грантової програми; 

2. Визначити, які позитивні зміни відбулися у здійсненні власної підприємниць-
кої діяльності отримувачами грантової допомоги завдяки реалізованим біз-
нес-проєктам;

3. Виявити та описати успішні історії реалізації отримувачами грантової під-
тримки власних бізнес-проєктів;

4. Розробити рекомендації щодо удосконалення грантових програм із започат-
кування, відновлення та розширення мікро-, малих та середніх підприємств.

Критерії оцінки. Оцінка грантового компоненту «Програми ООН з відновлення та 
розбудови миру здійснювалася за критерієм результативність та ефективність». 
Для цієї оцінки результативність визначається як сукупний показник ступеня до-
сягнення Грантовою програмою визначених цілей та відповідних запланованих ре-
зультатів. Ефективність визначається як рівень досягнення запланованих резуль-
татів у спосіб, що потребує незначних витрат. Окрім того, застосовано критерій рів-
ня задоволеності отримувачів грантів якістю адміністрування грантової програми 
та рівня впливу Програми ООН на грантерів та їхню підприємницьку діяльність. 
Вплив розглядався як позитивні або негативні первинні чи вторинні довготривалі 
зміни, які відбулись завдяки внеску у розвиток відповідно до визначення терміну 
вплив, що застосовується Організацією економічного співробітництва та розвитку 
(OECD – The Organisation for Economic Co-operation and Development)1.

1.1

1  https://www.oecd.org/dac/results-development/what-are-results.htm 

https://www.oecd.org/dac/results-development/what-are-results.htm
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Питання оцінки. Відповідно до мети та завдань, критеріїв оцінки визначено такі 
питання для оцінки:

1. Наскільки досягнуто заплановані результати Грантової програми?
2. Які фактори (позитивні фактори та виклики) були виявлені в процесі адміні-

стрування Грантової програми з точки зору отримувачів грантів?
3. Якою мірою грантова підтримка сприяла позитивним змінам в підприємниць-

кій діяльності отримувачів грантової допомоги, зокрема, в контексті розвит-
ку пріоритетних секторів економіки цільових регіонів та створення нових ро-
бочих місць?

4. Який рівень задоволеності отримувачів грантів якістю адміністрування гран-
тової програми?

5. Який рівень впливу Програми ООН на грантерів та їхню діяльність?
6. Які уроки важливо винести з процесу адміністрування Грантової програми?
7. Що необхідно врахувати, удосконалити при розробці майбутніх грантових 

програм із започаткування, відновлення та розширення мікро-, малих та се-
редніх підприємств?

Обсяг оцінки. Оцінка охоплює чотири Конкурси з надання грантів із започатку-
вання, відновлення та розширення мікро, малих та середніх підприємств на підкон-
трольних уряду України територіях Луганської та Донецької областей та в окремих 
районах та містах Запорізької області уздовж узбережжя Азовського моря, які були 
оголошені та впроваджені протягом 2019-2021 років. У ході оцінки вивчено та 
проаналізовано усі заходи, що були заплановані та здійсненні в процесі адміністру-
вання Грантової програми, а саме: інформаційна кампанія та оголошення конкур-
сів, збір та оцінка бізнес-проєктів, процес укладання договорів на надання грантів, 
супроводження адміністратором Грантової програми отримувачів грантів, прийом 
та оцінка звітів отримувачів грантів про реалізацію підтриманих бізнес-проєктів. 
Також в процесі оцінки здійснено порівняння того, наскільки досягнення в межах 
Грантової програми відповідають запланованим результатам.

Організація проведення оцінки. Процес оцінки складався з п’яти етапів, зокре-
ма: 1) розробка дизайну оцінки; 2) аналіз документації; 3) збір даних за допомогою 
індивідуальних інтерв’ю/ дискусій у фокус-групах та проведення онлайн опитуван-
ня; 4) аналіз та інтерпретація даних, розробка рекомендацій та підготовка звіту; 
та 5) презентація результатів оцінки зацікавленим сторонам та поширення звіту.

розробка 
дизайну 

оцінки

аналіз 
документів

збір 
даних 

аналіз та 
інтерпретація 

даних, 
розробка 

рекомендацій, 
підготовка 

звіту

презентація 
результатів 

оцінки та 
розповсюдження 

звіту

Джерела даних. Для отримання даних використані такі джерела інформації:
•	 проєктна документація (три контракти з Програмою ООН, програмові та фінан-

сові звіти ТЦК); 
•	 документація ТЦК для забезпечення грантового компоненту Програми ООН 

(оголошення 4-х Конкурсів, розроблені аплікаційні форми разом з фінансови-
ми додатками, Посібники з підготовки та подання заявок на участь у всіх 
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4-х Конкурсах, Типові помилки при реєстрації та подачі заявок, Посібник з 
використання благодійного гранту та звітування, Зразок договору про 
благодійний грант, Поширені помилки подання електронного та паперо-
вого звітів, Антикорупційна політика програми грантів, Порядок звернен-
ня до суду у випадку порушення отримувачем гранту умов договору про 
грант, Порядок перерозподілу повернутих грантових коштів та придбано-
го обладнання, Порядок повернення коштів благодійного гранту у випадку 
встановлення їх нецільового використання);

•	 документація отримувачів грантів (аплікаційні форми разом з фінансовими 
додатками, оцінки якості заявок на відповідність вимогам Конкурсу, комен-
тарі незалежних експертів при оцінці аплікаційних заявок, моніторингові звіти 
регіональних координаторів, фінальні звіти отримувачів грантів про впрова-
дження бізнес-проєктів);

•	 база даних або система з подання онлайн заявок для аплікантів чотирьох 
Конкурсів та веб-сайт грантового компоненту Програми ООН;

•	 результати онлайн опитування;
•	 результати 14 фокус-груп та особистих інтерв’ю з успішними отримувачами 

грантів; та
•	 дані, отримані від менеджерів Адміністратора Грантової програми та регіо-

нальних координаторів Грантової програми.

Методи збору та аналізу даних. Для збору даних використано такі методи:
•	 Контент-аналіз проектної документації та документів Грантової про-

грами. Перед початком онлайн опитування отримувачів грантів та польового 
етапу оцінки проведено змістовний аналіз як документів Програми ООН, так і 
документів ТЦК для адміністрування Грантової програми.

•	 Онлайн опитування отримувачів грантів Програми ООН. Щоб відповісти 
на окремі запитання оцінки, що стосуються результативності адміністрування 
Грантової програми, впливу участі у грантовій програмі на здійснення під-
приємницької діяльності, а також для збору рекомендацій щодо покращення 
реалізації грантових програм за підтримки міжнародних донорів, було про-
ведено онлайн опитування отримувачів грантів-респондентів Програми ООН 
(анкета для онлайн опитування наведена у Додатку 1). Онлайн опитування 
розпочалося 10 червня 2021 року, після узгодження анкети з Програмою ООН, 
та завершилося 14 липня 2021 року. Менеджерами та регіональними коорди-
наторами ТЦК за допомогою засобів електронного зв’язку розіслано гранте-
рам посилання на онлайн анкету та супровідний лист. Грантери-респонденти 
самостійно заповнювали онлайн анкету. В обов’язки менеджерів та регіональ-
них координаторів ТЦК входило роз’яснення правил її заповнення, надання 
консультацій та нагадування необхідності її заповнення.

•	 Дискусії з отримувачами грантів у фокус-групах. З метою отримання та ана-
лізу даних про результативність реалізації бізнес-проєктів отримувачів грантів, 
а також виявлення рівня задоволеності отримувачів грантів якістю адміністру-
вання Грантової програми були організовані дискусії з отримувачами грантів 
у фокус-групах. Протягом 5-14 липня 2021 року двома робочими групами ТЦК 
проведені 14 фокус-груп з респондентами-отримувачами грантів у 13 містах 
Донецької, Запорізької та Луганської областей (графік фокус-груп наведений 
у Додатку 2). Дискусії у фокус-групах проводилися відповідно до розроблених 
однакових запитань до учасників фокус-груп у 13 містах (перелік запитань 
для фокус-груп наведений у Додатку 3, анкета для опитування учасників фо-
кус-груп наведена у Додатку 4).



15
•	 Відвідування отримувачів грантів за місцем здійснення ними підприємниць-

кої діяльності. З метою вивчення організації ведення отримувачами грантів 
підприємницької діяльності були здійснені візити до 26 отримувачів грантів з 
різних населених пунктів трьох цільових областей. Під час візиту вивчалися умо-
ви ведення підприємницької діяльності завдяки отриманому гранту, оглянуто 
використання обладнання, а також вивчалися зміни, які відбулися в підприєм-
ницькій діяльності отримувачів гранту в результаті використання такого гранту.

•	 Індивідуальні/напівструктуровані інтерв’ю з успішними отримувачами 
грантів. Для збору даних та вивчення історій успіху у здійсненні підприєм-
ницької діяльності завдяки використанню гранту були проведені індивідуальні 
напівструктуровані інтерв’ю з 20 отримувачами грантів. Такі інтерв’ю проводи-
лися за місцем здійснення підприємницької діяльності отримувачами гранту.

Для аналізу даних використовувалися такі методи:
•	 Аналіз документів. Згадані вище документи Програми ООН, а також докумен-

ти Грантової програми були проаналізовані, а отримані дані інтерпретовані з 
метою розуміння визначених питань оцінки діяльності щодо адміністрування 
грантової програми та отриманих результатів використання грантів для здійс-
нення підприємницької діяльності. Спираючись на це, команда з оцінки проа-
налізувала дані звітів та порівняла їх із даними, отриманими у процесі оцінки. 

•	 Контент-аналіз. Для обробки та аналізу даних, отриманих під час онлайн 
опитування, дискусій у фокус-групах та індивідуальних напівструктурованих 
інтерв’ю з отримувачами грантів, застосовано такий метод як контент-аналіз. 
Це дозволило виявити тенденції та пропозиції відносно адміністрування Гран-
тової програми, а також враховувати отримані уроки в подальших грантових 
програмах відповідної тематики. 

•	 Статистична обробка даних. У процесі оцінки проаналізовано кількісним ме-
тодом інформацію, що міститься в базі даних аплікантів конкурсів та отриму-
вачів грантів. Така база даних використовувалася як основний інструмент в 
адмініструванні Грантової програми. Статистично оброблені дані були викори-
стані для обґрунтування висновків як результативності Грантової програми, так 
і кількісного виміру діяльності в рамках адміністрування Грантової програми.

•	 Картування результатів. У процесі оцінки було використано візуальний ме-
тод зображення географічного розташування різних видів підприємницької 
діяльності та їх кількості. Це, у свою чергу, дало можливість виявити певні тен-
денції чи спрямованість отриманих результатів Грантової програми.

•	 Візуалізація даних. Для аналізу значного обсягу структурованих і неструкту-
рованих даних та з метою їх інтерпретації застосовано метод візуалізації да-
них у форматі графіків, діаграм, порівняльних таблиць та інфографіки. Це дало 
можливість виявити закономірності та тенденції щодо отриманих результатів 
впровадження грантової програми.

Виклики в процесі проведення оцінки. В процесі проведення оцінки постали 
такі виклики :
•	 період між проведенням оцінки та завершенням впровадження Грантової про-

грами є достатньо коротким і не дозволяє виявити відчутний тривалий вплив 
Програми у вигляді певних змін, які були спричинені впровадженням цього 
компоненту Програми. Також період активної реалізації своїх бізнес-проєктів 
отримувачами грантів усіх чотирьох Конкурсів збігався із запровадженими на 
території України обмежувальними протиепідемічними заходами з метою за-
побігання поширенню COVID-19;
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•	 терміни, відведені на проведення оцінки, є достатньо стислими для більш гли-

бокого аналізу впливу Програми ООН на підприємницьку діяльність отримува-
чів грантів завдяки реалізованим бізнес-проєктам;

•	 дуже стислий термін для проведення опитування такої кількості отримува-
чів грантів (805), який ще й збігався з літнім періодом відпусток та періодом 
«сезонності» для грантерів-респондентів, які впроваджують бізнес-проєкти в 
таких залежних від сезонності секторах економіки, як-от: індустрія гостин-
ності, вирощування овочів, фруктів та виробництво зернових та олійних 
культур;

•	 спостерігалася тенденція низького рівня участі отримувачів гранту 1-го та 
2-го грантових Конкурсів в онлайн опитуванні, діяльність яких припала на 
першу половину 2020 року, навіть при постійному нагадуванні регіональних 
координаторів телефоном та електронною поштою.

1.1 2    ПОРТРЕТ ГРАНТЕРІВ ТА УЧАСНИКІВ ОЦІНКИ

Загальний портрет грантера-респондента 

У межах грантового компоненту Програми ООН за період 2019-2021 років було 
підтримано 8052 бізнес-проєктів на загальну суму наданих грантів – 4 809 595,33 
дол. США. Серед яких:

У гендерному розрізі з 805-ти бізнес-проєктів отримувачами 452 заявок були чо-
ловіки та 353 заявок – жінки. На Рисунку 1 відображений розподіл грантерів-пе-
реможців за Конкурсами.

391
бізнес-проєкт впрова-
джувався в Донецькій 
області на суму грантів –  
2 294 005,96 дол. США;

257
бізнес-проєктів - в 
Луганській області на 
суму грантів – 
1 502 332,85 дол. США;

157
бізнес-проєктів - в 
Запорізькій області на 
суму грантів – 
1 013 256,52 дол. США. 

2 Більш детальну статистичну інформацію можна знайти у Додатку 7 Інфографіка: статистична 
інформація за результатами впровадження 4-х грантових Конкурсів.

1 Конкурс

2 Конкурс

3 Конкурс

4 Конкурс

176

106

144

379

1.2

Рисунок 1.    Розподіл грантерів-переможців за Конкурсами, N=805
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За результатами впровадження:
•	 Силами 173-х бізнес-проєктів 2-го та 4-го Конкурсів, спрямованих на створен-

ня робочих місць в залежності від суми отриманого гранту, було створено 426 
робочих місць у 2020 році, що становить 0,03%3 від зайнятого населення на 
підконтрольних Уряду України територіях Донецької, Луганської та всієї тери-
торії Запорізької областях.

•	 632 бізнес-проєкти, виконання яких здійснювалося в межах 1-го, 3-го та 4-го 
Конкурсів, були спрямовані на розвиток пріоритетних десяти секторів еконо-
міки на території Донецької, Луганської, в 10-ти районах Запорізької та 3-х 
районах Донецької областей уздовж узбережжя Азовського моря. Розподіл 
підтриманих грантерів-респондентів за секторами економіки продемонстро-
ваний на Рисунку 2.

3  Дані щодо зайнятого населення у трьох пріоритетних областях за 2020 рік взято зі сайту 
Державної служби статистики України.

Рисунок 2. 

Портрет грантера-респондента онлайн опитування

Для участі в онлайн опитуванні були запрошені усі 805 грантерів Програми ООН, 
які були профінансовані за результатами відбору та впровадження чотирьох гран-
тових Конкурсів протягом 2019-2021 років. Під час онлайн опитування отримано 
відповіді 247 грантерів у трьох областях, що становить 30,1% від підтриманих у 
межах Грантової Програми. Серед опитаних грантерів 46,2% (114 з 247) станов-
лять жінки та 53,8% (133 з 247) – чоловіки. Найбільше з опитаних грантерів, а 
саме 46,6% (115 з 247) представляють Запорізьку область, 32,8% (81 з 247) – До-

Розподіл підтриманих грантерів-респондентів в межах 1-го, 3-го та 
4-го Конкурсів за секторами економіки, N=632
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нецьку область, а 20,6% (51 з 247) репрезентують Луганську область. Більшість, а 
саме 83,4% (206 із 247) з тих, хто взяли участь в онлайн опитуванні, зареєстровані 
як ФОП, 8,1% (20 із 247) як ТОВ, 7,3% (18 із 247) як Ф(С)Г та 1,2% (3 із 247) є ПП. 
Рисунок 3 відображає розподіл опитаних отримувачів грантів за Конкурсами.

1 Конкурс

2 Конкурс

3 Конкурс

4 Конкурс

11,7%

11,3%

21,9%

55,1%

Рисунок 3. 

Активність грантерів, які взяли участь в онлайн опитуванні, корелюється з часом 
проведення чотирьох грантових Конкурсів. Спостерігається дуже низька актив-
ність грантерів 1го грантового Конкурсу, який розпочався на початку вересня 
2019 року та впроваджувався грантерами в першій половині 2020 року. У той же 
час, активність грантерів 3го та 4го Конкурсів була вищою, ніж активність респон-
дентів перших двох Конкурсів, діяльність яких припала на другу половину 2020 
року та першу половину 2021 року. Ця залежність відображена у Таблиці 1.

№ 
Конкурсу

Кількість 
підтриманих 

грантерів в межах 
4-х грантових 

Конкурсів 

Кількість 
грантерів,
які взяли 

участь в онлайн 
опитуванні 

% опитаних грантерів 
від кількості 
підтриманих

в межах кожного із 
Конкурсів

1 176 29 16,7%

2 106 28 26,4%

3 144 54 37,5%

4 379 136 36,2%

РАЗОМ 805 247

Таблиця 1. Залежність опитаних грантерів Програми ООН від кількості підтрима-
них в межах кожного Конкурсу, N=247

Розподіл опитаних отримувачів грантів за Конкурсами, % відпові-
дей, N=247
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На питання приналежності до секторів економіки відповідали виключно гранте-
ри 1-го, 3-го та 4-го Конкурсів, бізнес-проєкти яких були спрямовані на розвиток 
пріоритетних секторів економіки для місцевих жителів та внутрішньо переміщених 
осіб на підконтрольних Уряду України територіях Луганської та Донецької облас-
тей, в 9-ти районах Запорізької та 3-х районах Донецької областей уздовж уз-
бережжя Азовського моря. Розподіл відповідей зазначеної категорії респондентів 
відображено на Рисунку 4. 

Рисунок 4. Розподіл опитаних грантерів за секторами економіки, % відповідей, 
N=206

6,3%

29,6%

22,3%

17,0%

1,5%2,9%
11,2%

4,9%

1,9%
2,4%

Розподіл грантерів-респондентів, які зазначали свою приналежність до 2-го та 
4-го Конкурсів грантової програми, бізнес-проєкти яких були спрямовані на ство-
рення робочих місць в залежності від отриманої суми гранту, продемонстрований 
на Рисунку 5.

Рисунок 5. Розподіл опитаних грантерів за кількістю створених робочих місць, 
% відповідей, N=41

Створення однго робочого місця  
(сума гранту до 100 тис.грн)

Створення двох робочих місць  
(сума гранту до 150 тис.грн)

Створення трьох робочих місц  
(сума гранту до 200 тис.грн)

Створення чотирьох і більше робочих 
місць (сума гранту до 250 тис.грн)
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Портрет грантера-респондента з фокус-групи 

Відбір учасників для обговорень у фокус-групах здійснювався за принципом рів-
номірного представлення учасників всіх чотирьох Конкурсів, різних секторів еко-
номіки та принципом ґендерного розподілу. Загальна кількість учасників усіх 14 
фокус-груп – 117 осіб, що становить 14,4% від підтриманих у рамках грантового 
компоненту Програми ООН. З-поміж учасників, що взяли участь у обговореннях 
у фокус-групах 51,3% (60 з 117) становлять жінки та 48,7% (57 з 117) – чолові-
ки. За приналежністю до грантових Конкурсів учасники фокус-груп розподілилися 
наступним чином: 1-й конкурс – 30 учасників, 2-й конкурс – 15 учасників, 3-й 
конкурс – 29 учасників та 4-й конкурс – 43 учасники. Рисунок 6 наочно ілюструє 
розподіл отримувачів грантів, які взяли участь у регіональних фокус-групах, за 
секторами економіки, включаючи і проєкти зі створення робочих місць. Найбіль-
ше учасників фокус-груп представляли сектор текстильної промисловості (24 з 
117) та напрям створення робочих місць (21 з 117).

Рисунок 6. Розподіл грантерів за секторами економіки, включаючи і бізнес-про-
єкти із створення робочих місць, які взяли участь у фокус-групових 
обговореннях, N=117
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ЧАСТИНА 2. 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ

 
У другій частині звіту наведено аналіз адміністративного аспекту грантового ком-
поненту Програми ООН, аналіз програмного аспекту, а також здійснено аналіз 
впливу Програми ООН на її учасників.

1.1       АДМІНІСТРАТИВНІ АСПЕКТИ

Основною метою, покладеною на ТЦК під час адміністрування Грантової програми, 
стало створення конкурентного механізму та управління процесом адмініструван-
ня грантів малого бізнесу серед ВПО та місцевого населення для створення, від-
новлення чи розширення бізнесу на цільових територіях. Для досягнення цієї мети 
були зроблені такі кроки: 
•	 розроблено та узгоджено з Програмою ООН детальний план та графік вико-

нання цілей, методологію оцінювання заявок, методологію моніторингу та оці-
нювання для ефективної реалізації бізнес-проєктів, які були підтримані;

•	 розроблено пакет документів для подання заявок на участь у програмі надан-
ня грантів малому бізнесу;

•	 оголошено, проведено інформаційну кампанію та здійснено адміністрування 
кожного Конкурсу заявок у межах Грантової програми;

•	 забезпечено широке розповсюдження інформації про програму надання гран-
тів малому бізнесу серед ключових зацікавлених сторін та громадськості;

•	 організовано перевірку та оцінку бізнес-пропозицій незалежними фахівцями/
експертами та комітетами з оцінки в Луганській, Донецькій та Запорізькій об-
ластях;

•	 підписано угоди про надання гранту з бенефіціарами та забезпечено фінансу-
вання/надання гранту;

•	 перевірено виконання Грантових проєктів кожним одержувачем гранту;
•	 розроблено порядок повернення грантових коштів у разі невідповідності ді-

яльності одержувача гранту умовам угоди про надання гранту;
•	 координовано співпрацю з іншими заходами ПРООН, зокрема, з навчальними 

програмами з питань бізнес-планування, підприємництва та розвитку бізнесу, 
а також з послугами бізнес-консалтингу, які будуть надаватись одержувачам 
грантів.

Кожен етап був здійснений у відповідності до вимог Програми розвитку ООН та 
був нею затверджений.

2.1
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ЕТАП ІНФОРМАЦІйНИх КАМПАНІй

На етапі інформаційних кампаній ТЦК забезпечував широке розповсюдження ін-
формації про Грантову програму серед ключових зацікавлених сторін та громад-
ськості. Для кожного з чотирьох Конкурсів було: 

•	 оголошено Конкурс на національних та регіональних каналах новин (націо-
нальні та регіональні друковані засоби масової інформації, Інтернет-ресурси, 
соціальні мережі); 

•	 створено окрему веб-сторінку, яка надавала доступ до повного пакету доку-
ментів для кожного з Конкурсів4; 

•	 організовано 3 прес-конференції та 3 інформаційні сесії, які були проведені 
у цільових районах (Краматорськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Бердянськ) для 
представлення цілей та умов Конкурсу, надання роз’яснень. Під час 3-го та 
4-го Конкурсів, що адмініструвалися протягом 2020-2021 років під час пан-
демії COVID-19, прес-конференції та інформаційні сесії відбувалися в онлайн 
форматі;

•	 розіслано інформацію для Інтернет-ресурсів органів державної влади та Тор-
гово-промислових палат у цільових регіонах;

•	 розіслано інформацію про Конкурси учасникам Програми грантів 2015-2018 
років;

•	 розроблено та започатковано систему комунікації із заявниками для забезпе-
чення своєчасної реакції на запитання. Були використані різні канали зв’язку 
(електронна пошта, форма зворотного зв’язку веб-сайту ТЦК, соціальні мере-
жі), включно з телефоном «гарячої лінії». 

Аудиторія, яку охопила інформаційна кампанія Грантової програми, склала: 1-й та 
2-й Конкурс - 111,971 осіб; 3-й Конкурс – 258,4545 осіб; 4-й Конкурс – 4351366 

осіб, або в цілому 805561 особа при запланованих показниках – 10000 поінфор-
мованих. Кількість консультацій, проведених для заявників через «гарячу лінію» та 
інші канали в період з 10 вересня 2019 по 31 травня 2021 року склала 13320 при 
запланованих 3285.

За результатами онлайн опитування грантерів про можливість участі у Грантовій 
програмі найбільша кількість опитаних дізналася від своїх знайомих - усього таких 
відповідей було 37% або 90 з 247 опитаних. Велика частка також дізналася про 
Грантову програму з вебсайту або сторінок ПРООН у соціальних мережах, це – 45 
з 247 відповідей, що складає 18%. Дещо менша кількість, 37 осіб з 247 опитаних 

4   http://ccc.kiev.ua/
5  Статистична інформація щодо аудиторії, яку охопила інформаційна кампанія Конкурсу 
грантів на започаткування, відновлення чи розширення мікро-, малих та середніх підпри-
ємств на підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донецької областей, та в 
окремих районах і містах Запорізької області уздовж узбережжя Азовського моря. Цей показ-
ник включає і кількість переглядів оголошення на сторінці ТЦК у Facebook, кількість перегля-
дів 7 інформаційних сесій та 6 прес-конференцій.
6  Статистична інформація щодо аудиторії, яку охопила інформаційна кампанія 4-го Конкур-
су грантів на започаткування, відновлення чи розширення мікро-, малих та середніх під-
приємств на підконтрольних уряду України територіях Луганської та Донецької областей, та 
в окремих районах та містах Запорізької області уздовж узбережжя Азовського моря. Цей 
показник включає і кількість переглядів оголошення на сторінці ТЦК у Facebook та 14 інфор-
маційних сесій на платформі ZOOM та 12 інформаційних сесій через сторінку ТЦК у Facebook.
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або 15%, побачили оголошення про Конкурс на вебсайті або сторінці ТЦК у со-
ціальних мережах. Також, двома респондентами було названо (у варіанті Інше) і 
отримання інформації про Конкурси під час навчання, що проводилося ПРООН у 
серпні 2019 року. Детальніше про те, яким чином грантер-респондент дізнався про 
Конкурс, показано на Рисунку 7.

Рисунок 7. Джерела інформації щодо можливості взяти участь у Грантовій 
програмі7, N=247

7  Запитання 8 онлайн анкети.
8  Фокус-група №13, N=3 з 5.
9  Фокус-група №7, N=1 з 8.

Від знайомих

Від органів державної 
влади та місцевого 
самоврядування

Від регіональних 
координаторів ТЦК

Із публікацій місцевих ЗМІ 
(друкованих або онлайн)

Із сайту, соц.мереж ООН

Із сайту, соц.мереж ТЦК

Інше

В інформаційних сесіях, що проводилися після оголошення Конкурсів і були орга-
нізовані для роз’яснення умов, взяла участь переважна більшість – 70% опита-
них грантерів (173 з 247 осіб). Серед тих, хто взяв участь у інформаційних сесіях, 
майже усі – 97,7% (169 зі 173 осіб з 173) вважають, що їхня участь у сесіях була 
корисною або дуже корисною, лише 2% (5 опитаних) надало відповідь, що участь 
була частково корисна або не корисна. 

Умови участі у Грантовій програмі для 93,5%, або 231 з 247 грантерів, були пов-
ністю зрозумілими або зрозумілими; для 6,5% (або 16 респондентів) – були ча-
стково не зрозумілими чи не зрозумілими. Які саме умови щодо участі у Грантовій 
програмі були незрозумілими, показано на Рисунку 8.
акож учасники фокус-групи8 відзначили, що умови Конкурсів було чітко і зрозумі-
ло сформульовано. Та сама група також зазначила, що важливою була інформа-
ційна та моральна підтримка від регіонального координатора ТЦК, що спонукало 
респондентів подати заявку на Конкурс. Також учасники відзначили ефективні 
консультації ТЦК, надані по гарячій лінії, з питань написання бізнес-плану (на 
етапі складання бізнес-плану)9. 

Окремо учасники фокус-груп відзначили ефективність інформаційних сесій в ціло-
му та їхнього онлайн формату зокрема, адже була можливість отримувати відповіді 
у режимі реального часу, почути питання від інших учасників, а також можна було 
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Рисунок 8. Умови щодо участі у Грантовій програмі, які були не зрозумілими13, 
N=32014

10  Фокус групи №1, №3, №5, №7, № 10, №11, №14, N=14 з 57. 
11  Фокус-група №11, N= 2 з 9.
12  Фокус-група №8, N= 3 з 9.
13  Запитання 12 онлайн анкети.
14  Один грантер-респондент міг обирати декілька варіантів відповідей.

завжди прослухати онлайн запис сесії повторно10. Учасники іншої фокус-групи11 
навпаки, зазначили переформатування заходів з очних зустрічей в режим онлайн 
як негативний фактор, через ізольованість та відсутність можливості знайомств 
з іншими конкурсантами. Учасники іншої фокус-групи12 зазначили, що інструкції 
стосовно планування вартості доставки устаткування у кошторисі проєкту були 
недостатньо чіткими та зрозумілими. 
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Аналіз документів, дані онлайн опитування і обговорення у фокус-групах свідчать 
про високий рівень задоволеності грантерів етапом інформаційних кампаній. Од-
нак учасниця фокус-групи15 зазначила важливість для конкурсантів молодшого 
віку отримувати інформацію про конкурс не з друкованих ЗМІ, а з таких соціальних 
мереж як Instagram та різних месенджерів (Телеграм тощо), які користуються біль-
шою популярністю у цієї частини учасників Конкурсів.

15  Фокус-група №12, N= 1 з 10.
16  Після проходження кожного з чотирьох етапів відбору заявка відхилялась або переводи-
лась на інший рівень оцінки, отримуючи спеціальний статус. На першому етапі - допущена 
до оцінки або відхилена за технічними параметрами; на другому етапі – рекомендується до 
публічного захисту або не рекомендується до публічного захисту; на третьому етапі –прису-
джено грант або внесена до резерву.

ЕТАП ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА КОНКУРС

Для реалізації етапу подання заявок ТЦК розробив та забезпечив функціонуван-
ня онлайн системи для прийому заявок, що має здатність отримувати до 2000 
заявок на один Конкурс та зберігати і обробляти 10000 заявок загалом. Онлайн 
система реєстрації заявок забезпечувала швидку реєстрацію, ідентифікацію по-
вторних заявок, можливість автоматичного надання статусу кожній заявці (під час 
проходження етапів відбору)16, автоматичного поширення інформації про Конкурс, 
генерування статистичних звітів. Також було розроблено плани заходів і посібники 
для кандидатів, які подавали заявки на кожен окремий Конкурс, зокрема: Посіб-
ник з підготовки та подання заявок на участь у конкурсі та Типові помилки 
при реєстрації, подачі та презентації бізнес-планів. Посібники містять детальний 
опис Конкурсу, його цілі та завдання, критерії прийнятності та відбору, пріоритетні 
напрямки бізнесу, зразки форм та шаблони, вимоги до звітування, моніторингу та 
оцінки бізнес-проєктів тощо. Також документи містять зібрані практичні рекомен-
дації для уникнення помилок під час участі у Конкурсі на різних етапах. Посібники 
регулярно оновлювалися та адаптувалися відповідно до умов кожного з Конкур-
сів, були враховані уроки після кожного попереднього Конкурсу.

Згідно з відповідями грантерів-респондентів, на етапі подання заявки онлайн По-
сібник з підготовки та подання заявок на участь у конкурсі використовувала 
абсолютна більшість: 227 з 247 опитаних, що складає 92% від кількості опитаних. 
Зазначимо, що 8% (або 20 осіб) Посібником не користувалися. Серед опитаних, 
що застосовували Посібник для подання онлайн заявки, корисним його вважа-
ють 99% респондентів (225 з 227), частково корисним – 1% (2 з 227). Жоден з 
опитаних не вважає Посібник некорисним. Порадами з документу Типові помилки 
при реєстрації, подачі та презентації бізнес-планів користувалося 81,8% гран-
терів-респондентів (202 особи з 247). Відповідно, не використовували документ 
18,2%, або 45 осіб. З тих, хто користувався документом, корисним його вважають 
99% (або 200 з 202) опитаних.

Також була оцінена зручність роботи в онлайн системі під час подання проєктної 
заявки: 63,6% або 157 осіб з 247 повністю погоджуються, що робота була дуже 
зручною. 29,1% або 72 опитаних погоджуються, що робота була зручною. 6,5% 
(16 осіб) не визначилися і 0,8% (2 особи) не згодні, що робота в онлайн систе-
мі подання заявок була зручною. Один з учасників онлайн-опитування зазначив, 
що подання заявки через онлайн систему було занадто складним, на відміну від 
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формату опитування через гугл-форму. Інший учасник фокус-групи17 зазначив, що 
збереження інформації бізнес-плану в онлайн системі поблоково (а не кожен ря-
док) стало для нього незручністю і вимагало більше часу на роботу з системою че-
рез необхідність вводити деякі дані повторно. Також було зазначено18, що онлайн 
заявка передбачала обмежену кількість символів, що було певним обмеженням 
для заявника.

ЕТАП ПРИйНЯТТЯ РІшЕНЬ щОДО ПІДТРИМКИ БІЗНЕС-ПРОєКТІВ

ТЦК організовував 4-етапну систему відбору заявок із залученням експертів з під-
приємництва, представників місцевих ОГС, органів місцевої влади та ПРООН:
•	 на першому, технічному, етапі була перевірена відповідність заявки вимогам 

Конкурсу, а саме: легітимності заявки і заявника та відповідності іншим тех-
нічним критеріям;

•	 на другому етапі кожен бізнес-план був оцінений трьома незалежними екс-
пертами з підприємництва. Кожен експерт був відібраний через конкурсну 
процедуру і був затверджений Програмою ООН;

•	 на третьому етапі заявники особисто презентували бізнес-плани незалежному 
Комітету з оцінки в кожному регіоні, який складався щонайменше з 7 членів, 
делегованих підприємницькою спільнотою та сферою інфраструктури, місце-
вими органами влади, Програмою ООН, ФАО, ООН-Жінки, ЮНФПА та іншими 
експертами в цій галузі, які могли оцінити бізнес-плани з різних точок зору. 
За результатами проведених засідань Комітетів були сформовані рейтингові 
списки переможців та резервні списки;

•	 на четвертому етапі Програма ООН приймала остаточне рішення стосовно 
присудження грантів, затверджувала список переможців та резервні списки. 

Після проходження конкурсантом кожного з етапів, ТЦК організував інформування 
про результати Конкурсу листом на електронну пошту заявника та телефоном у 
разі, якщо конкурсант не відповів на лист. Кожен етап відбору здійснювався у від-
повідності до документу: Керівництво з оцінки заявок на отримання фінансової 
підтримки. Результати відбору за результатами технічної перевірки за чотирма 
Конкурсами відображені на Рисунку 9.

17  Фокус-група №13, N=1 з 5.
18   Там само.

В результаті опитування грантерів-респондентів стосовно етапу прийняття рішень 
виявлено, що: критерії відбору на кожному з етапів конкурсу були зрозумілими для 
85,8% (212 осіб з 247) грантерів-респондентів. Для 12,1% (30 опитаних) критерії 
були частково зрозумілими. Для 2% (5 осіб) грантерів-респондентів умови були 
незрозумілими або зовсім незрозумілими.

Рівень задоволеності грантерів-респондентів інформуванням про результати від-
бору після проходження кожного з етапів виглядає наступним чином: 94,0% (або 
233 особи з 247) задоволені або дуже задоволені рівнем, 5,0% (12 осіб) частково 
задоволені, і незадоволені або дуже не задоволені – 1,0% респондентів (2 особи). 
Онлайн система під час надсилання листів конкурсантам надавала адміністратору 
звіт про успішну чи не успішну доставку повідомлень адресатам. Однак мали місце 
випадки, коли отримувачі грантів не перевіряли папку «Спам» і не бачили листи у 
своїй електронній скриньці. 
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Рисунок 9. Кількість поданих заявок та заявок, які пройшли технічну перевірку, 

за Конкурсами

З тим, що Програма забезпечила рівні умови участі для усіх аплікантів, враховуючи 
умови Конкурсу, погодилися 96,3% (238 осіб з 247) респондентів. Водночас 3,2% 
(8 з 247) респондентів вважають, що рівні умови були забезпечені частково, і 
0,4% (1 з 247) – що рівність умов зовсім не була забезпечена.

Учасники фокус-групи19 підкреслили прозорість діяльності та відсутність фінансо-
вих зловживань з боку ТЦК під час адміністрування Програми. Це свідчить про рі-
вень відкритості та ґрунтовність роз’яснень й вичерпність інформування учасників 
про умови надання грантів. 

Серед викликів учасники фокус-груп20 відзначають, що час від подання ними за-
явки до прийняття рішення був занадто тривалим, що негативно вплинуло на ви-
конання бізнес-проєктів: «великий (часовий) розрив між поданням бізнес-планів 
та підписанням грантових угод, що призводить до зміни цін у кошторисі, мен-
шої економічної вигоди», «…втрачаються варіанти вибору приміщень». 

ЕТАП ПІДГОТОВКИ ТА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ГРАНТІВ

Після затвердження списків переможців, з конкурсантами було проведено підго-
товку до підписання Договорів про надання грантів, яка включала: контроль за 
отриманням майбутніми отримувачами грантів статусу фізичної особи-підприємця 
або наявності у них іншої юридично-правової форми організації підприємства, від-
криття поточного рахунку підприємства в одному з двох державних банків, вне-
сення змін до бізнес-проєктів за потреби, актуалізація кошторисів на момент під-
писання договорів про надання грантів. Усі процеси супроводжувалися наданням 
консультативної підтримки, забезпеченої персоналом ТЦК. Також під час підпи-
сання з переможцями Конкурсів Договорів про надання грантів ТЦК провів інфор-
маційні сесії з питань управління грантовими коштами та впровадження проєктів, 
проведення тендерних процедур, подання звітності про використання коштів та 
реалізації ними проєктів тощо. 

19  Фокус-група №9, N=3 з 6 
20  Фокус-групи №1, №2, №6, №8, №11, №12, №14, N=14 з 65 
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Усього було підписано: 
•	 1 конкурс – 176 угод;
•	 2 конкурс – 106 угод;
•	 3 конкурс – 144 угоди;
•	 4 конкурс – 379 угод;

Опитані грантери на питання «Наскільки корисним для Вас був етап переговорів 
та підготовки до підписання Договору про надання гранту (реєстрація ФОП, 
відкриття рахунку в банку, доопрацювання кошторису)?» відповіли наступним 
чином: 94,3%, або 233 з 247 опитаних вважають, що етап підготовки до підпи-
сання був корисним або дуже корисним. 3,6% або 9 осіб свідчать, що переговори 
були для них частково корисними і 2% (5 осіб) вважають, що цей етап для них 
був некорисний або зовсім некорисний. Переважна більшість позитивно оцінила 
етап переговорів, учасники фокус-групи21 підкреслили, що позитивним фактором 
адміністрування був «стислий та ефективний термін конкурсного відбору та 
фінансування»22. Разом з тим, учасники іншої фокус-групи підкреслили занадто 
короткий термін, відведений на відкриття ФОП23. 

Також під час опитування отримувачів грантів просили оцінити наскільки корис-
ною для них була інформаційна сесія щодо використання грантових коштів та зві-
тування під час підписання Грантових угод, враховуючи отриманий досвід під час 
впровадження бізнес-проєкту. Відповіді розподілилися так: 96,4% або 238 з 247 
говорять, що інформаційна сесія була дуже корисною та корисною, 3,2% (8 осіб) 
відповіли, що сесія була частково корисною, і лише для 0,4% (1 особа) сесія була 
зовсім некорисна. Отримані дані свідчать про абсолютну корисність та високий рі-
вень заходів, організованих на етапі ведення переговорів. Однак є запит на збіль-
шення часу на переговорний процес.

ЕТАП ВПРОВАДжЕННЯ БІЗНЕС-ПРОєКТІВ

Для оперативної реалізації цього етапу адміністративні процеси погодження вибо-
ру тендерних пропозицій для закупівлі, внесення змін до кошторисів, подовження 
проєктів тощо проводилися через електронну пошту ТЦК. Була забезпечена робота 
«гарячої лінії» для невідкладних консультацій з питань управління проєктами. З 
метою контролю за дотриманням умов витрат грантових коштів були розроблені 
політики Програми: Антикорупційна політика програми грантів, Порядок звер-
нення до суду у випадку порушення отримувачем гранту умов договору про 
грант, Порядок перерозподілу повернутих грантових коштів та придбаного 
обладнання в рамках конкурсу грантів, Порядок повернення коштів благодійно-
го гранту у випадку встановлення їх нецільового використання. 

Для кожного з Конкурсів було підготовлено методичні матеріали, а саме: Посібник 
з використання благодійного гранту та звітування, Поширені помилки подан-
ня електронного та паперового звітів. Усі інформаційні продукти були створені 
у відповідності до вимог ПРООН та були затверджені Програмою для використан-
ня.

21  Фокус групи №9, N=2 з 6.
22  Фокус групи №14, N=2 з 6.
23  Фокус групи №6, №14, N=2 з 20.
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Отримувачам грантів було запропоновано оцінити деякі аспекти етапу впрова-
дження бізнес-проєктів. На запитання «У процесі реалізації бізнес-плану та зві-
тування наскільки корисним був для Вас Посібник з використання благодійного 
гранту та звітування (або Додаток 3 до Грантової угоди)?» були надані відпові-
ді: корисний – 97,6% (241 з 247), частково корисний – 2,4% (або 6 з 247). Жоден 
респондент не вважає Посібник не корисним чи зовсім не корисним.

Однією з умов Конкурсу було надання власних ресурсів – отримувач гранту пови-
нен був забезпечити власний внесок у монетарному або немонетарному вигляді у 
свій бізнес-проєкт, що складало не менше 25% від суми проєкту. Згідно з відпові-
дями опитаних, власний внесок у бізнес-проєкт у розмірі 25% був посильним для 
74,9% з них (185 з 247) і непосильним для 5,3% (13 з 247). Не змогли визначитися 
з відповіддю 19,8% (49 з 247) учасників опитування.

Кошти гранту, відповідно до умов Програми, перераховувались двома траншами. 
Перший транш складав 75% від суми гранту і грантер отримував його одразу після 
підписання Договору про грант. Другий транш, 25%, надавався після успішного 
звітування грантера про виконання 100% бізнес-проєкту, тобто, як компенсація 
за вже понесені грантером витрати. Для частини опитаних грантерів – 37,2% (або 
для 92 осіб з 247), необхідність тимчасово забезпечити другий транш власними 
коштами до затвердження звіту стала проблемою. У той же час, більше половини 
грантерів, 51,4% (127 з 247), зазначили, що така необхідність не стала пробле-
мою, а 11,3% (28 з 247) опитаних не змогли визначитися з відповіддю. Для деяких 
учасників фокус-груп це стало негативним фактором: «Складність із пошуком/ви-
веденням з бізнесу обігових коштів - власних 25% - у рахунок другого траншу»24.

Найскладнішими на етапі впровадження проєктів були зазначені такі фактори: 
тендерні процедури – 34,4% (або 106 відповідей з 309), хоча у 28,2% (87 відпо-
відей з 309) з ними не виникало жодних складнощів. Також були названі питан-
ня внесення змін до кошторису та подовження термінів реалізації бізнес-проєктів: 
14,6% та 8,4% відповідно. Докладно ця ситуація зображена на Рисунку 10.

24   Фокус-група №1, №8, №10, N=3 з 22
25  Один грантер-респондент міг обирати декілька варіантів відповідей
26  Запитання №29 он-лайн анкети (можна було обирати усі можливі відповіді)
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Додзвонитись за телефоном «гарячої лінії» ТЦК

Інше

Отримання консультацій від представників ТЦК
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технічна допомога»

Рисунок 10. Найскладніші фактори у процесі впровадження проєктів25, N=24726
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Слід зазначити, що учасники Конкурсів 1 та 3 в дев’яти районах Запорізької та 
трьох районах Донецької областей та м. Маріуполь зіткнулися з ситуацією затрим-
ки перерахування коштів першого траншу на термін від одного до двох місяців, 
що зумовило складнощі у виконанні проєктів грантерами. Результатом стала не-
обхідність повторно надсилати запити на документи від постачальників для про-
ходження тендерних процедур та здійснення подальшої оплати. Окрім того, за час 
очікування траншу ціни на устаткування зросли, що викликало необхідність вноси-
ти зміни до кошторису і, як наслідок, вимагало додаткового часу на впровадження 
проєктів. Це було відзначено у фокус-групах: «перший транш надійшов через 2,5 
місяці після підписання Договору замість 3-х днів, як було зазначено у договорі» 
та «Невизначеність щодо термінів отримання 2-го траншу (оскільки були по-
рушені терміни перерахування 1-го траншу)»27. Серед інших труднощів у процесі 
реалізації проєкту були названі: небажання постачальників надавати документи 
для тендерів та надавати документи, що оформлені відповідно до законодавства 
України28; та затримка у розгляді та затвердженні тендерів29; складність знайти 
персонал у чітко визначений термін30 та незручний час старту проєкту31; заборона 
закупівель закордоном32 та заборона витрачати грантові кошти готівкою33. 

Для вирішення зазначених вище питань персонал ТЦК надавав методичну та кон-
сультаційну підтримку грантерам. Кількість консультацій з питань впроваджен-
ня грантових коштів, що надані одержувачам грантів через «гарячу лінію» склав 
4,376 при запланованих – 1,095. Окрім персоналу проєкту і координаторів ТЦК у 
регіонах для надання консультацій грантерам працювала консалтингова компа-
нія ТОВ «Європейська технічна допомога». До сфери діяльності компанії входило 
надання консультацій з питань ведення бізнесу: юридичні питання, маркетинг та 
просування на ринку, ведення бухгалтерії підприємств. Грантерам було запропо-
новано обрати усі можливі відповіді на питання, від кого саме вони отримували 
консультації (Рисунок 11).

27  Фокус-група №7, №10, N=2 з 15.
28  Фокус-групи №6, №8, №9, №11, N=15 з 26.
29  Фокус-групи №2, №8, №10, №13, N=16 з 33.
30  Фокус-групи №8, N=2 з 9.
31  Фокус-групи №2, №9, №13, N= 8 з 23.
32  Фокус-групи №4, №6, №8, N=11 з 27.
33  Фокус-групи №8, №14, N= 6 з 20.
34  Запитання №30 онлайн анкети.
35  Один грантер-респондент міг обирати декілька варіантів відповідей.

Рисунок 11. Канали отримання консультацій грантерами-респондентами34, 
N=24735
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Рівень задоволеності грантерів консультаціями, отриманими від менеджерів, ре-
гіональних координаторів ТЦК та ТОВ «Європейська технічна допомога» вимірю-
вався окремо по кожному каналу та по кожній організації, а також по надавачу 
консультацій36 (Рисунки 12-14).

36  Оцінка відбувалася за шкалою від 1 до 5, де: 1 – дуже не задоволений/а, 2 – не задово-
лений/а, 3 - частково (не) задоволений/а, 4 – задоволений/а, 5 – дуже задоволений/а.
37  Запитання №31 онлайн анкети.
38  Запитання №32 онлайн анкети.
39  Запитання №33 онлайн анкети.

Рисунок 12. Рівень задоволеності якістю консультацій, отриманих від мене-
джерів ТЦК37

Рисунок 13. Рівень задоволеності якістю консультацій, отриманих від регіо-
нальних координаторів ТЦК38

Рисунок 14. Рівень задоволеності якістю консультацій, отриманих від ТОВ «Єв-
ропейська технічна допомога»39
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Усі консультації, отримані грантерами, в цілому були оцінені ними позитивно40. 
Окремо грантери надали високу оцінку41 співпраці з регіональним координатором, 
яка стосувалась консультування та проведення виїзних моніторингів на місце 
здійснення грантером його підприємницької діяльності42. Протягом реалізації 
бізнес-проєктів ТЦК здійснював первинні та, як правило, вторинні моніторинги 
бізнес-проєктів: 
•	 1ий конкурс – 176 первинних моніторингових візитів та 5 вторинних моніто-

рингів;
•	 2ий конкурс – 106 первинних моніторингових візитів та 106 вторинних моні-

торингів;
•	 3ій конкурс – 144 первинні моніторингові візити та 144 вторинні моніторингі;
•	 4ий конкурс – 379 первинних моніторингових візитів та 379 вторинних моні-

торингів.

Під час обговорення у фокус-групах учасники також зазначили такі позитивні 
фактори в адмініструванні: швидке внесення змін до кошторису43, швидко 
організовані усі адміністративні процеси»44, дружнє/позитивне ставлення 
до учасників Грантової програми з боку представників ТЦК45, професіоналізм/
компетентність менеджерів»46, лояльність персоналу до помилок, можливість 
їх виправлення (гнучкість умов у складних питаннях реалізації проєкту)47.

ЕТАП ЗВІТУВАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ БІЗНЕС-ПРОєКТІВ

Для виконання етапу звітування ТЦК забезпечив отримання, перевірку та 
затвердження звітів грантоотримувачів згідно з графіком. В окремих випадках 
представники ТЦК надавали рекомендації для усунення недоліків у звітах. Також 
надавалась постійна консультативна підтримка включно з регулярними онлайн-
консультаціями з питань звітування48. На запитання грантерам, наскільки їм 
допомогли онлайн консультації щодо підготовки та подачі звіту за проєктом, 
були одержані такі результати: 95,1% (235 осіб з 247) відповіли, що консультації 
дуже допомогли або просто допомогли. 4,9% (або 12 осіб з 247) зазначили, що 
консультації допомогли частково. 

Основні складнощі під час звітування опитаних грантерів виглядають таким 
чином: у 30% грантерів звітування не виникало жодних складнощів (у 99 осіб з 
247). Проблемні питання, з якими зіткнулись решта опитаних грантерів показано 
на Рисунку 15.

40  Рівень задоволеності склав від 4,27 до 4,76 балів з 5 максимальних.
41  Оцінка відбувалася за шкалою від 1 до 5, де: 1 – дуже не задоволений/а, 2 – не задово-
лений/а, 3 - частково (не) задоволений/а, 4 – задоволений/а, 5 – дуже задоволений/а.
42  Рівень задоволеності співпрацею склав 4,81 з 5 балів.
43  Фокус-група №1, N= 1 з 6.
44  Фокус-група №8, N= 2 з 9.
45  Фокус-групи №3, №10, №11, N= 6 з 26.
46  Фокус-групи №2, №7, N= 4 з 20.
47  Фокус-групи №9, №11, N= 6 з 14.
48  Протягом січня-лютого 2021 року персоналом ТЦК було проведено 7 тематичних онлайн 
консультацій з питань звітування.
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Рисунок 15. Складнощі, з якими зіткнулися грантери-респонденти під час під-

готовки звіту за проєктом49, N=33550

49  Запитання №37 онлайн анкети.
50  Один грантер-респондент міг обирати декілька варіантів відповідей.
51  Фокус-групи №3, №7, №9, № 13, N= 13 з 27 .
52  Фокус-групи №4, №6, №14, N= 7 з 29.
53  Фокус-група №9, N= 2 з 6.
54  Фокус-група №2, N= 1 з 12.

Інше

Не виникло жодних складнощів

Обмеженість у часі для підготовки звітів за 
проєктом

Складність роботи зі звітними  
Формами 3, 4, 5, 6, 7

Недостатній досвід/брак знань/відсутність 
бажання постачальників надавати документи 

бухгалтерського обліку, оформлених 
у відповідності до вимог українського 

законодавства

Недостатній досвід/брак знань щодо вимог 
до ведення первинної бухгалтерської 

документації

Брак навичок роботи з комп’ютером та/або 
роботи в Інтернет мережі

Учасники фокус-групи зазначили, що звітність була проста та зрозуміла, відзна-
чили лояльність та допомогу персоналу ТЦК у роботі з документами51. Водно-
час звучали і такі думки: складність звітних форм52, нечіткі строки перераху-
вання 2-го траншу53, недостатньо чітко прописані вимоги до подання елек-
тронного звіту у Посібнику з управління проєктом54. 

Ефективність адміністрування Грантової програми
Для адміністрування Грантової програми ТЦК залучав людські та фінансові ресур-
си. Залучені людські ресурси включали персонал, експертів та партнерів ТЦК. Зо-
крема, залученість персоналу ТЦК для адміністрування програми була такою: ке-
рівник (65% зайнятість), фінансовий менеджер (100% зайнятості), 5 менеджерів 
(100% зайнятість), ІТ-спеціаліст (100% зайнятість), 6 регіональних координаторів 
(100% зайнятість). Для програми також працювали 7 експертів з підприємництва, 
які долучались лише на етапі оцінки аплікаційних заявок у 4-х Конкурсах, а також 
ТОВ «Аурокрафт» для розробки онлайн системи з прийому аплікаційних заявок 
та подальшої її адаптації до умов кожного з Конкурсів. Фінансові ресурси включа-
ли грантовий фонд та адміністративні видатки, зокрема: оплата роботи персоналу 
ТЦК, експертів, партнерів, проведення інформаційних кампаній та моніторингових 
візитів, технічне забезпечення (придбано 1 комп’ютер, 4 монітори, 1 принтер), офісні 
витрати (22 міс. без оплати оренди офісу), юридичний супровід (виграно 1 судовий 
позов проти грантера щодо повернення 185 000 грн.). При запланованих до фінан-
сування 665 бізнес-планах фактично було можливим профінансувати 805 підпри-
ємців. При цьому, вартість адміністрування 1 грантера знизилась від 1005 дол. США 
до 826 дол. США. Таблиця 2 детально демонструє ефективність адміністрування 
Грантової програми, порівнюючи заплановані та фактичні витрати, які мали місце.
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Види ресурсів Було заплановано, 
дол. СшА 

Фактично 
витрачено, 
дол. СшА

Кількість грантерів 665 805

Грантовий фонд 5 243 221,00 4 809 595,33

Адміністративні видатки 668 120,00 665 158,00

% адміністративних видатків до 
вартості проєкту

11,3% 12,1%

Вартість адміністрування  
1 грантера 1 005 826

Таблиця 2.  Ефективність використання фінансових ресурсів для адміністру-
вання Грантової програми

            ПРОГРАМНІ АСПЕКТИ 

Результативність та успішність Програми ООН

Оцінка діяльності грантерів дозволяє зробити висновок, що Програма ООН була 
результативною та успішною. Це підтверджують результати онлайн опитування 
грантерів, спілкування у фокус-групах, інтерв’ю з учасниками Програми, аналіз 
звітності грантерів та моніторингових звітів регіональних координаторів ТЦК. З-по-
між іншого та насамперед, успішність Програми була забезпечена безпосередньо її 
учасниками – грантерами усіх чотирьох Конкурсів 2019-2021 років, які представ-
ляли свої регіони для започаткування, відновлення або розширення мікро, малих 
та середніх підприємств задля розвитку одного із визначених Програмою секторів 
економіки або створення робочих місць у місцях ведення свого бізнесу.

У відповідях на запитання онлайн опитування чи участь у Програмі ООН допомо-
гла у розвитку підприємницької діяльності, 247 онлайн опитаних оцінили вплив 
Програми на ведення бізнесу як 4,9 із максимально можливої оцінки 5. Дану пози-
тивну картину підтверджують результати обговорень під час проведення усіх 14 
фокус-груп.

Переконлива більшість отримувачів грантових коштів за Програмою ООН задово-
лені результатами реалізації своїх бізнес-проєктів, що підтверджується результа-
тами онлайн опитування – 4,66 із 5 балів, де 4 – задоволені (59 із 247 відповідей), 
а 5 – дуже задоволені (177 із 247 відповідей). 

Самооцінка опитаних грантерів щодо успішності реалізації своїх бізнес-проєктів 
склала 4,5 із 5, при тому що 233 із 247 респондентів відмітили саме оцінки 4 та 
5, що демонструє високу думку грантерів щодо успішності впровадження своїх 
бізнес-проєктів. Також більшість грантерів вважають себе успішними у реалізації 
своїх бізнес-проєктів у межах Грантового компоненту Програми та готові зробити 
свої історії успіху публічними. Так, із 229 онлайн відповідей щодо готовності вийти 
у публічну площину із своїми досягненнями 134 опитаних відповіли ствердно. Така 
ж готовність ділитись своїми успіхами підтвердилась й учасниками фокус-груп: під 
час опитування у фокус-групах 55,6% або 65 із 117 учасників надали інформацію 

2.2
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про успішність своїх бізнес-проєктів. До того ж, як продемонстрували обговорення 
у фокус-групах, підприємці, які позиціонують себе успішними грантерами, хотіли б 
такого ж визнання і від місцевої влади та громад у тих місцевостях, де вони про-
живають та ведуть свою підприємницьку діяльність. 

Підтримка Програми ООН місцевою владою

Хоча представники державної влади та місцевого самоврядування долучались 
до інформаційної кампанії щодо оголошених Конкурсів Програми ООН протягом 
2019-2021 років, лише незначна кількість опитаних грантерів під час фокус-груп з 
гордістю відзначають визнання місцевою владою їх як переможців Програми ООН 
та прикладом для наслідування для інших підприємців, а також відмічають спри-
яння влади веденню їхньої підприємницької діяльності, зокрема у містах Маріуполь 
та Мелітополь55. Проте переважна більшість учасників фокус-груп бажали б мати 
таку підтримку в цілому або ж мати більшу підтримку від органів місцевої влади. 
Такі побажання висловлювали особливо ті підприємці, які ведуть підприємницьку 
діяльність, тісно пов’язану із формуванням іміджу та туристичної привабливості 
місцевості, та є залежними від розвитку міської інфраструктури, що робить перебу-
вання гостей міста зручним. Передусім, це представники сектору гостинності, які 
займаються активним наданням готельно-туристичних послуг, індустрією розваг, 
краєзнавчо-туристичною діяльністю, насамперед у м. Бердянськ56. 

Сприяння Програми ООН щодо вирішення проблем зайнятості та співпраця 
із Центрами зайнятості

Безпосередньо у межах 173 бізнес-проєктів 2019-2021 рр., спрямованих на по-
кращення рівня зайнятості у цільових регіонах, грантоотримувачі чотирьох Кон-
курсів Програми ООН створили 426 робочих місць. Проте робочі місця були також 
додатково створені і грантерами, бізнес-проєкти яких були спрямовані на розви-
ток пріоритетних секторів економіки. Трохи більше половини опитаних грантерів 
або ж 51,82% (128 із 247 осіб) створили 266 робочих місць під час впровадження 
своїх бізнес-проєктів незалежно від того, чи їхній бізнес-проєкт був спрямований 
на розвиток одного із секторів економіки, чи безпосередньо на створення робочих 
місць. За даними на 266 робочих місць було працевлаштовано майже рівномірно 
136 чоловіків (51,13 %) та 130 жінок (48,87%). Із 266 працевлаштованих осіб, 
вказаних онлайн респондентами, 30 осіб (19 чоловіків та 11 жінок) мають статус 
внутрішньо переміщених осіб та 14 осіб (11 чоловіків та 3 жінки) є особами з інва-
лідністю. 

Лише трохи більше п’ятої частини онлайн опитаних (20,65% або 51 особа) співпра-
цювали із Центрами зайнятості на місцях ведення бізнесу під час пошуку персона-
лу для прийому на роботу за створеними робочими місцями. Натомість, абсолютна 
більшість (79,35% або 196 осіб) знайшли найманих працівників, не вдаючись до 
співпраці із Центрами зайнятості, хоча дані місцеві владні структури були залучені 
до інформаційних кампаній Грантової програми. Окрім того, учасники фокус-груп57 

акцентували увагу на нестачу кваліфікованих працівників для заповнення створе-
них робочих місць. 

55  Фокус-групи №№7, 12.
56  Фокус-група №10.
57  Фокус-групи №№3, 13, N=4 із 14.
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Секторальна та міжсекторальна співпраця між грантерами та іншими під-
приємцями для ведення своєї підприємницької діяльності

Завдяки механізмам активного залучення Програма ООН сприяла активній співп-
раці грантерів усіх чотирьох Конкурсів, їхньому мережуванню, розширенню та по-
силенню бізнес-зв’язків безпосередньо між підприємцями-виробниками, а також їх 
співпраці із підприємцями-постачальниками. 

58 https://dn.gov.ua/news/za-2017-rik-na-donechchyni-140-pidpryyemtsiv-staly-
peremozhtsyamy-programy-ukrayinskyj-donetskyj-kurkul
59  Фокус-групи №№4,7,12.

Як показує онлайн опитування, по-
над три четвертих (76,9% або 190 
осіб з 247) опитаних грантерів у ме-
жах фінансування Програми за усіма 
чотирма Конкурсами або співпрацю-
вали, або й надалі співпрацюють між 
собою. Лише трохи менше четвертої 
частини опитаних (23,1% або 57 осіб) 
не співпрацювали або не співпрацю-
ють з іншими грантерами. Додатково 
учасники фокус-груп відзначали за-
початкування та розвиток співпраці 
із постачальниками товарів і послуг, 
які не були учасниками Програми.

Сфери, напрями, формати та приводи для співпраці учасників Програми є різно-
манітними, логічно виправданими та взаємно доповнюваними. Так, у 2017-2018 
роках деякі з опитаних грантерів Програми ООН були одночасно учасниками об-
ласної програми у Донецькій області «Український донецький куркуль»58. Спостері-
гається взаємовигідна як внутрішньо секторальна, так і міжсекторальна співпраця 
підприємців-представників грантового компоненту Програми ООН, що має пер-
спективу подальшого розвитку. До прикладу, представники сільськогосподарсько-
го сектору економіки демонструють активну співпрацю у виробництві зернових та 
олійних культур, а також вирощуванні овочів та фруктів. Крім того, грантери співп-
рацюють у суміжних секторах, наприклад, секторах готельних та розважальних 
послуг (атракціони), які пропонуються відвідувачам для повноцінного відпочин-
ку. На додаток, представники сектору гостинності співпрацюють із виробниками 
сільськогосподарської продукції, зокрема, рослинництва та продуктів харчування, 
наприклад, крафтового сиру, як для того щоб пропонувати даний продукт харчу-
вання для відвідувачів готелів та баз відпочинку, так і для організації пізнаваль-
но-дегустаційних екскурсій для відпочивальників до місць виробництва крафтової 
продукції. Також грантери взаємодіють між собою на рівні спільної місцевості, де 
вони ведуть бізнес, для надання/отримання послуг інженерного консультування, 
послуг з брендування продукції, послуг фотостудій для виробництва PR продук-
ції, ведуть взаємне консультування щодо участі, використання коштів, проведення 
тендерів та звітування у Грантовій програмі та численних інших грантових мож-
ливостей. Під час обговорень у фокус-групах учасники Грантової програми під-
креслили вдалий вибір секторів економіки для грантової підтримки, проте, на їхню 
думку, не вистачає покриття суміжних сфер економіки, які б доповнювали обрані 
Програмою сектори59.

«Обов’язково просимо передати по-
дяку тим, хто так вдало визначив 
та поєднав сектори економіки, які 
відповідають потребам бізнесу у 
визначених місцевостях. Мені у го-
тельному бізнесі конче необхідно 
співпрацювати із тими, хто виго-
товляє сувенірну продукцію або ж 
займається атракціонами для ді-
тей. Завдяки Програмі я маю таку 
можливість співпраці».

Учасник фокус-групи №10, 12.07.2021
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Членство у бізнес-об’єднаннях та перспективи активізації об’єднань 

Учасники Грантової програми усіх Конкурсів не демонструють активного ставлен-
ня до об’єднань підприємців та надають перевагу самостійному веденню бізнесу – 
85,8%, або 212 опитаних зазначили, що не є членами будь-яких бізнес-об’єднань. 
Лише 14,2%, або 35 онлайн опитаних є членами відповідних бізнес-об’єднань. 
Проте, залежно від сфери або сфер співпраці, розуміючи взаємовигоду співпраці 
та спільних зусиль, підприємці вбачають доцільним та планують створення клас-
теру серед підприємців, наприклад, сфери гостинності для надання послуг відпо-
чивальникам. 

Співпраця із регіональними Торгово-промисловими палатами

Здебільшого грантери Програми ООН не співпрацюють із регіональними Торго-
во-промисловими палатами (ТПП). Зокрема, 86,6% (або 214 респондентів) зазна-
чили, що не співпрацюють із ТПП у своїх областях. Лише 13,4% або 33 респонденти 
отримують послуги від ТПП. Для прикладу, учасники фокус-групи у м. Костянти-
нівка, Донецька обл., зазначили, зокрема, що завдяки активній співпраці із Доне-
цькою ТПП представники текстильного виробництва отримали можливість виходу 
на європейський текстильний ринок у Польщі, брали участь у візитах до Туреччини 
з метою започаткування співпраці із прямими постачальниками текстилю, долу-
чились до функціонування платформи В2В та вийшли на ринок пошиття одягу в 
Італії. Деякі із грантерів мали консультації із регіональними ТПП щодо розміщення 
продукції на торговельних майданчиках60.

Особливості сільськогосподарського виробництва та володіння землею 

Більше половини опитаних онлайн осіб – 55,9%, або 138 із 247 респондентів є 
сільськогосподарськими виробниками. З них лише трохи більше третини, 36,2% 
або 50 осіб, є власниками землі, на якій вони ведуть свою підприємницьку діяль-
ність, а 63,8% (або 88 осіб) ведуть сільськогосподарську діяльність на землі, яка 
не є їхньою власністю. Як зазначали с/г виробники, існує надзвичайно гостра про-
блема, пов’язана із відсутністю коштів та можливостей кредитування для охочих 
та тих, хто вміє обробляти землю. 

Подальша підтримка підприємців у межах міжнародних програм 

Усі учасники 14 фокус-груп звертали увагу на те, що Програма ООН є надзвичайно 
важливим інструментом фінансування в умовах неактивного створення сприятли-
вого середовища для ведення підприємницької діяльності з боку держави, осо-
бливо у Луганській та Донецькій областях у районах, близьких до лінії фронту та у 
яких державні адміністрації мають статус цивільно-військових, що є перешкодою 
для доступу до інструментів банківського кредитування через високі ризики. На 
думку грантерів, незрозумілим є обмеження Програми ООН лише 9-ма визначени-
ми районами Запорізької області, оскільки це унеможливлює співпрацю грантерів 
із суміжними районами та не сприяє рівномірному загальному розвитку Запорізь-
кої області.

60  Фокус-група №3.
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           ВПЛИВ ПРОГРАМИ ООН 

Грантовий компонент Програми ООН усіх чотирьох Конкурсів у 2019-2020 років 
спричинив неабиякий позитивний вплив особисто на грантерів, їхню підприємниць-
ку діяльність, розвиток громади та суспільство в цілому. Очевидно, що залежно від 
того, чи бізнес-проєкт був спрямований на розвиток певного сектору економіки, 
чи на створення робочих місць у будь-якому із секторів економіки, спостерігається 
вплив різного ступеня.

2.3

61  Фокус-група №12.
62  Фокус-група №3.

Аналіз результатів опитування фокус-груп, а 
також документації з реалізації бізнес-проєк-
тів грантерів дає підставу стверджувати, що 
Програма спричинила суттєвий вплив на ін-
дивідуальному рівні, професійному рівні, 
бізнесово-організаційному рівні та рів-
ні сектору/громади і суспільства. Також 
Програмою було враховано гендерний та 
інклюзивний аспекти.

Щодо впливу Грантової програми на інди-
відуальному рівні грантоотримувачів, то 
завдяки участі в Програмі відбулись такі 
позитивні зміни: учасники набули впевнено-
сті у власних силах, що стало мотивацією до 
подальшого особистісного та професійного 
розвитку; підвищився рівень самооцінки; від-
булась життєва самореалізація; змінились 
життєві орієнтири; покращилась комуніка-
бельність; була отримана мотивація реалізу-
вати свою мрію; реалізувалась давня мрія про 
втілення бізнес-ідеї; розширилось коло зна-
йомств; посилилась відповідальність за вико-
ристання «чужих коштів»; відкриття власної 
справи дало можливість змінити життя: «Була 
найманим працівником, а стала власником 
невеликого бізнесу» тощо.

Деякі з грантерів отримали також і негатив-
ний досвід спілкування у своєму робочому 
колективі або у своєму сусідстві. Окремі учасники фокус-груп у різних містах за-
значали, що оточення, де вони працюють, абсолютно не довіряє тому, що гран-
тові кошти можуть надаватись безповоротно під відповідальність грантерів на 
ведення підприємницької діяльності для розвитку громади та її інфраструктури, 
економіки регіону. Один із учасників фокус-групи є на даний момент позивачем 
у суді щодо нанесення матеріальної шкоди придбаному за кошти гранту облад-
нанню (теплиці) своїм сусідом61. Дехто із грантерів, прагнучи покращити умови 
праці для своїх працівників та окультурити територію біля свого місця виробни-
цтва, отримав песимістичні коментарі від своїх же працівників на зразок: «Наві-
що це потрібно? Он інші працюють на подібних виробництвах ще в гірших 
умовах і нічого. Навіщо клумба із трояндами? Вам більше всіх потрібно це?»62. 

«Я дізнався, що можна працю-
вати по-чесному, і це підви-
щило мою самоповагу».

Учасник фокус-групи №12 
(підприємець з 1997 року), 

13.07.2021

«До підготовки та реалізації 
бізнес-проєкту була залучена 
уся сім’я. Таким чином ми пока-
зали власним прикладом своїм 
дітям, що наявні можливо-
сті можуть стати реальним 
шансом для втілення змін у 
житті».

Учасник фокус-групи №14, 
14.07.2021

«Завдяки участі у Грантовій 
програмі ми тут на місцях 
стаємо «агентами змін», але 
це деколи буває досить нелег-
ко».

Учасник фокус-групи №10, 
12.07.2021
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Проте такі немотиваційні моменти, на думку грантерів, загартовують їхній харак-
тер та стійкість до зневіреного та негативного оточення, адже вони «уже і так є 
переможцями, оскільки [їм] вдалось отримати грант та успішно реалізувати 
свої бізнес-проєкти».

Результати онлайн опитування та обговорення у фокус-групах дозволяють зроби-
ти висновок, що Програма ООН здійснила надзвичайно важливий вплив на про-
фесійний рівень та розбудову спроможності грантерів, розвиваючи їхні компе-
тентності та практичні навички з ведення підприємницької діяльності. Як показало 
онлайн опитування 247 грантерів63, серед позитивних факторів, які сприяли 
веденню бізнесу грантерів у період їхньої участі у Грантовому компоненті Про-
грами, переважна більшість онлайн опитаних із зазначених можливих відповідей 
вказали: обізнаність та навички, набуті під час участі у Грантовій програмі 
(161 із 506 вказаних варіантів відповідей), участь у тренінгах з ведення бізнесу 
(115 із 506 вказаних варіантів відповідей) та досвід, отриманий під час реалізації 
бізнес-проєкту (187 із 506 вказаних варіантів відповідей) (Рисунок 15). Таким 
чином, 91,5 % або 463 із 506 вказаних варіантів відповідей стосуються саме фак-
торів професійного розвитку. 

Серед інших позитивних факторів, які сприяли веденню бізнесу грантерів, окрім за-
значених вище, меншою мірою згадувалась онлайн респондентами активна взає-
модія місцевої влади з бізнесом, участь у виставках бізнесів та Інше, що склало 
всього 43 відповіді із 506 вказаних варіантів відповідей, наданих 247 опитаними 
грантерами та проілюстровано на Рисунку 16.

63  Кожен грантер міг зазначати усі можливі відповіді на запитання №53 онлайн анкети
64  Оскільки можна було вибирати кілька варіантів, то 247 опитаних грантерів зазначили 506 
відповідей.
65  Згруповано за спільними ознаками.

Рисунок 16. Позитивні фактори, які сприяли веденню підприємницької діяль-
ності, кількісна частота відповідей, N=24764

Думку щодо розвитку професійної спроможності онлайн опитаних підтримують та-
кож і учасники всіх 14 фокус-груп, які зазначили позитивні зміни65 у професій-
ному зростанні завдяки участі у Програмі та впровадженню своїх бізнес-проєктів, 
згруповані за такими ознаками:
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Зміни, пов’язані із розбудовою власної спроможності щодо ведення біз-
несу: 
•	 набули та/або покращили цифрові компетентності, оволоділи певними про-

грамними продуктами для брендування;
•	 набули навичок ведення документообігу;
•	 набули системного розуміння бізнес-процесів загалом та бачення розвитку 

свого власного бізнесу зокрема; 
•	 отримали нові знання з ведення підприємницької діяльності; 
•	 набули навичок бізнес-планування та навчились самостійно готувати біз-

нес-плани;
•	 набули навичок управління бізнесом у кризисних ситуаціях та у форс-мажор-

них обставинах у період дії карантинних обмежень через поширення COVID-19; 
•	 зрозуміли необхідність постійного навчання та саморозвитку взагалі та у кон-

кретній сфері ведення бізнесу зокрема.

Зміни, спрямовані на розбудову співпраці:
•	 набули розуміння та здатності поєднувати власні бізнес-інтереси з інтересами 

інших підприємців;
•	 отримали досвід ведення переговорів та укладання взаємовигідних догово-

рів, оформлення відповідних звітних фінансових документів;
•	 набули досвіду спілкування та співпраці із постачальниками для замовлення 

та доставки товару. 

Зміни, спрямовані на активізацію участі у грантових програмах:
•	 забезпечили синергію досвіду участі у Програмі ООН із участю в обласній про-

грамі у Донецькій області «Український донецький куркуль» (2017-2018 ро-
ків)66;

•	 отримали розвиток та досвід в управлінні проєктами за грантові кошти;
• отриманий досвід у Програмі ООН сприяв прийняттю рішення про участь у по-

дібних програмах, наприклад «Планета можливостей Зе! СТАРТ» для пред-
ставників малого бізнесу та людей, що хочуть стати підприємцями (ГО «Підпри-
ємець — Слуга народу») (2020 р.)67, «Посилення та трансформація економіки 
Cхідної України (Донецька, Луганська області та Приазов’я) шляхом підтримки 
сталого розвитку малих та середніх підприємств» (Ukraine ERA, USAID) (2018-
2024 рр.)68.

У всіх 247 онлайн респондентів зросла середня оцінка рівня професійної обізна-
ності у кожному із вказаних в опитуванні аспектів ведення підприємницької діяль-
ності. Наглядна демонстрація зміни середнього рівня обізнаності учасників ДО та 
ПІСЛЯ участі у Програмі ООН за кожним із аспектів бізнесу наведена на Рисунку 17.

66  https://dn.gov.ua/news/za-2017-rik-na-donechchyni-140-pidpryyemtsiv-staly-
peremozhtsyamy-programy-ukrayinskyj-donetskyj-kurkul.
67  https://zestart.org.ua/.
68  https://www.dai-global-grants.com/app/UkraineERA.

https://zestart.org.ua/
https://www.dai-global-grants.com/app/UkraineERA
https://www.dai-global-grants.com/app/UkraineERA
https://www.dai-global-grants.com/app/UkraineERA
https://dn.gov.ua/news/za-2017-rik-na-donechchyni-140-pidpryyemtsiv-staly-peremozhtsyamy-programy-ukrayinskyj-donetskyj-kurkul
https://dn.gov.ua/news/za-2017-rik-na-donechchyni-140-pidpryyemtsiv-staly-peremozhtsyamy-programy-ukrayinskyj-donetskyj-kurkul
file:///D:/work/UGSPL/027_slide/ 
file:///D:/work/UGSPL/027_slide/ 
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 Рівень обізнаності ДО участі у Грантовій програмі

 Рівень обізнаності ПІСЛЯ участі у Грантовій програмі

Рисунок 17. Зміна рівня обізнаності грантерів ДО та ПІСЛЯ участі у Програмі 
ООН, N=24769

69  Запитання №49 онлайн анкети, середнє значення, де 1 – зовсім не змінилась, 5 – значно 
змінилась.
70 Навчальна програма з розвитку навичок підприємництва в Донецькій та Запорізькій 
областях уздовж узбережжя Азовського моря – https://don.dcz.gov.ua/sites/don/files/anons_
seriyi_treningiv.pdf. 

Серед позитивних факторів, які сприяли індивідуально-професійному зростанню 
грантерів, є також ті фактори, які забезпечувались або окремо Програмою ООН, 
або іншими партнерами Програми. Учасники фокус-груп активно зазначали над-
звичайну користь та допомогу у підготовці до подання на Конкурс та реалізації 
їхніх бізнес-планів таких складових їхнього успіху:

•	 кількаденні тренінги з написання бізнес-проєктів (Програма ООН)70;
•	 очні зустрічі та онлайн вебінари (у період пандемії COVID-19) для консульту-

вання з ведення підприємницької діяльності, юридичні консультації з реєстра-
ції ФОП, з питань бухгалтерського обліку, складання маркетингових стратегій 
для просування продукції на ринку, виходу та розміщення продукції на між-
народних платформах, спілкування та звітування до органів влади – Фонду 
соціального страхування України, Державної податкової служби України; ін-
дивідуальні консультації з ведення підприємницької діяльності в окремих ін-
дивідуальних ситуаціях підприємців (ТОВ «Європейська технічна допомога»);

•	 подальша доступність онлайн вебінарів щодо підготовки бізнес-планів, ви-
світлення окремих аспектів ведення підприємницької діяльності.

Окрім того, були й певні виклики, з якими зіткнулись грантери у процесі ведення 
своєї підприємницької діяльності. Онлайн респонденти вказали на такі виклики із 
запропонованого переліку: Запровадження обмежувальних заходів, пов’язаних 
із COVID-19 (150 відповідей), Сезонність ведення бізнесу (115 відповідей), Від-
сутність підтримки з боку влади (77 відповідей), Недосконале законодавство з 
ведення підприємницької діяльності (74 відповіді), Складність в отриманні доз-
волів, ліцензій тощо для ведення бізнесу (30 відповідей), Інше (12 відповідей), 
що відображає Рисунок 18.

https://don.dcz.gov.ua/sites/don/files/anons_seriyi_treningiv.pdf
https://don.dcz.gov.ua/sites/don/files/anons_seriyi_treningiv.pdf
https://don.dcz.gov.ua/sites/don/files/anons_seriyi_treningiv.pdf
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Рисунок 18. Виклики, з якими зіткнулися грантери у процесі ведення своєї під-

приємницької діяльності, N=24771

71  Запитання №54 он-лайн анкети.
72  Фокус-група №10.

Аналіз звітів отримувачів грантів, моніторингових звітів регіональних координато-
рів ТЦК, результатів онлайн опитування грантерів та обговорення у фокус-групах 
виразно демонструють беззаперечний позитивний вплив Програми на розвиток 
підприємницької діяльності грантерів на бізнесово-організаційному рівні. На-
самперед завдяки придбаному сучасному обладнанню в межах Програми ООН 
відбулась модернізація виробництв, що відіграло визначну роль у покращенні біз-
нес-процесів грантерів. Найчастіше учасники фокус-груп називали такі позитивні 
зміни, які відбулись завдяки придбаному обладнанню:

•	 зросла ефективність праці, скоротились терміни виконання робіт, зменшилась 
собівартість продукції, підвищилась ефективність та рентабельність виробни-
цтва, збільшився прибуток, розширився спектр послуг та покращилась якість 
продукції, підвищилась конкурентоздатність грантерів-підприємців;

•	 завдяки запровадженню унікальних інноваційних інжинірингових технологій 
в геодезії планується розвиток системи «Точне землеробство» у регіоні, що не 
було можливим раніше через відсутність технічної інфраструктури (грантером 
придбана базова супутникова станція для підвищення якості геодезичних ро-
біт, м. Бердянськ);

•	 в індустрії гостинності збільшилась або ж стала цілорічною тривалість ту-
ристичного сезону, спостерігається значне збільшення та сталість кількості 
відвідувачів завдяки сучасному облаштуванню, що вирішує сучасні кліматичні 
виклики (напр., встановлення басейну на об’єкті відпочинку у м. Бердянськ, де 
морський відпочинок стає викликом через сучасні кліматичні зміни)72; 

•	 У сільському господарстві автоматизовано процеси вирощування в галузі 
рослинництва, знижено фізичне навантаження на працівників, збільшено об-
сяги виробництва та рівня врожайності щонайменше у 2 рази; обробіток землі 
став більш автономним, оскільки не виникає потреби в оренді необхідної тех-
ніки; з’явилась можливість доповнити бізнес одним із його видів та урізнома-
нітнити асортимент продукції (напр., до рослинництва харчового призначення 
додалось декоративне рослинництво), запроваджено інноваційні та екологіч-
но чисті технології, знижено енерговитрати виробництва; 

•	 У виробництві текстильної продукції та одягу отримано виробничу самодо-
статність та незалежність виробничого циклу, що дало змогу оновити асорти-
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мент відповідно до сучасних тенденцій у виробництві продукції (напр., виго-
товлення текстильних виробів доповнити шкіряними) або ж урізноманітнити 
асортимент продукції (напр., до пошиття дорослого одягу додалось пошиття 
дитячого);

•	 У переробці відходів та виробництві паливних брикетів стало доступним вико-
ристання інноваційних методів виробництва та перехід на енергоефективні та 
екологічні види палива73.

73  Фокус-група №3.
74  Фокус-групи №№8, 10.
75  Фокус-групи №№ 2, 5, 8.
76  Фокус-групи №№ 2, 3.
77  Фокус-група №3.

Окрім очевидного розвитку своєї підпри-
ємницької діяльності завдяки придбаному 
обладнанню за грантові кошти, учасники 
приділяють неменшу увагу розвитку сво-
го підприємництва завдяки Програмі ООН, 
зазначаючи такі інші позитивні зміни на 
бізнесово-організаційному рівні:

«Люди вже їдуть на відпочинок за 
емоціями, особистісним розвит-
ком, а не поїсти або поспати».

Учасник фокус-групи №10, 
12.07.2021

•	 започаткування бізнесу та забезпечення самозайнятості, реєстрація (легаліза-
ція) бізнесу (у сфері сільськогосподарського виробництва та готельного секто-
ру74), успішний подальший розвиток підприємницької діяльності;

•	 сертифікація бізнес-виробництва продуктів харчування для виходу на якісно 
новий рівень ведення бізнесу (напр., сертифікація НАССР, ISO), підвищення рів-
ня якості обслуговування клієнтів у закладах харчування;

•	 масштабування бізнесу та нарощування виробничої спроможності, отримання 
стабільного доходу, підвищення рівню конкурентоздатності та відкриття нових 
напрямів бізнесу;

•	 поява нових каналів збуту виготовленої продукції: вихід на міжнародні рин-
ки збуту продукції (USAID Food Platform), вихід на європейський текстильний 
ринок (Польща), візити до Туреччини з метою започаткування співпраці із пря-
мими постачальниками тканин, долучення до функціонування платформи В2В 
та вихід на ринок пошиття одягу в Італії (напр., виробництво текстильної про-
дукції, м. Костянтинівка75);

•	 започаткування надання послуг з проведення конференцій, розроблення кон-
цепцій для тематичних з’їздів відвідувачів за тематичними інтересами та про-
ведення пізнавально-розважальних заходів (напр., проведення «azov_mama_
camp» для молодих мам, «california_berdyansk» (Instagram) у м. Бердянськ);

•	 зросла гнучкість виробництва відповідно до умов та потреб ринку та підви-
щився рівень адаптивності до форс-мажорних обставин; зміна напряму бізнесу 
під час обмежувальних карантинних заходів, що дало змогу зберегти робочі 
місця за наявним бізнесом (напр., виробництво меблів або торгівля автозап-
частинами76) та започаткування нового напряму бізнесу на вимогу часу та не-
передбачуваних обставин (напр., пошиття захисного одягу, який користувався 
значним попитом у період пандемії COVID-1977).
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Програма ООН, безумовно, здійснила важливий вплив на рівні сектора/громади 
та суспільства, де проживають і працюють грантери-підприємці. Учасники усіх 14 
фокус-груп зазначали такі аспекти позитивного впливу на даному рівні:

•	 посилилось розуміння необхідності розвитку соціально-відповідального біз-
несу;

•	 Програма долучилась до розвитку промислового туризму (наприклад у м. Ма-
ріуполь)78, відбулось розширення географії відвідувачів готельно-туристичних 
об’єктів та знайомство з історією та визначними місцями регіону (наприклад, 
міста Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь)79;

•	 грантери стали прикладом для наслідування для своїх відвідувачів, які ак-
тивізують власну соціальну роботу за своїм місцем проживання (наприклад, 
відвідувачі взяли приклад облаштування дитячих майданчиків80);

•	 учасники забезпечили безперервне надходження до бюджету податків та міс-
цевих зборів завдяки сталому функціонуванню бізнесу у складні для бізнесу 
часи у зв’язку з введенням протиепідемічних заходів;

•	 учасники Програми створили мережу однодумців для вирішення місцевих со-
ціальних проблем;

•	 грантери-підприємці долучились до переробки відходів у своїх містах, зеко-
номивши таким чином місцеві бюджетні кошти та долучившись до місцевого 
розвитку (м. Покровськ, Маріуполь);

•	 завдяки активній фандрейзинговій діяльності після завершення бізнес-проєк-
ту учасники Програми вирішують проблеми міста (напр., утилізація пластику у 
місті Маріуполь).

«Завдяки Грантовій програмі я по-
чала займатись благодійністю для 
вразливих верств населення».

Учасник фокус-групи №7, 8.07.2021

78  Фокус-група №7. 
79   Фокус-групи №№7, 10, 12.
80   Фокус-група №10.

Майже усі грантери, які готові демон-
струвати свої успішні історії реалізації 
бізнес-проєктів та з якими проведені 
інтерв’ю, є самодостатніми успішними 
особистостями, які активно долучаються 
до благодійності. 

Грантова програма здійснила помітний внесок у посилення розуміння важливості 
ґендерного аспекту та рівності можливостей для чоловіків- та жінок-підприєм-
ців, а також інклюзивного аспекту у підприємницькому середовищі.

Ґендерний розподіл. Із загальною кількістю у 3080 аплікантів за Програмою ООН 
протягом 2019-2021 років перевага у 8,4% припадає на користь чоловіків: 54,2% 
або 1 669 чоловіків та 45,8% або 1 411 жінок долучились до подання апліка-
ційних заявок до Грантового компоненту Програми ООН. Відповідно 805 грантів 
були розподілені між чоловіками та жінками з певною перевагою у 12,2% на ко-
ристь чоловіків-підприємців: 43,9% або 353 жінки та 56,1% або 452 чоловіки ста-
ли учасниками Грантової програми ООН. Відповідно, також майже рівномірно були 
представлені обидві статі в онлайн опитуванні (53,8%, або 133 чоловіка та 46,2% 
або 114 жінок) та на фокус-групах (51,3% або 60 чоловіків та 48,7% або 57 жі-
нок). Таким чином, на початку впровадження Грантового компоненту, де Програма 
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мала опосередкований вплив на забезпечення рівномірного ґендерного представ-
ництва, ґендерна різниця була в межах не більше 12,3% на користь чоловіків. 
А вже у процесі впровадження Грантового компоненту Програма забезпечила 
більш-менш збалансоване гендерне представництво та навіть продемонструвала 
більшу перевагу жінок на 2,6%, що зображено на Рисунку 19.

Рисунок 19. Ґендерний розподіл учасників 1-4-их Конкурсів81

81   Кількість аплікантів 1-4 Конкурсів – 3 080 осіб; грантерів – 805 осіб; учасників онлайн 
опитування – 247 осіб та учасників фокус-груп – 117 осіб.

 Жінки            Чоловіки

Важливість ґендерних аспектів щодо уча-
сті у Програмі ООН була неодноразово 
підкреслена учасниками фокус-груп, які 
зазначали, що Грантова програма стала 
надзвичайною фінансовою підтримкою 
жінкам, які займаються або хочуть за-
йматись підприємництвом, сприяла їхній 
самореалізації, завдяки Програмі зміни-
лось на позитивне ставлення оточуючих 
до жінок, які отримали грантові кошти на свою підприємницьку діяльність; жінки 
набули більшої поваги від чоловіків, особливо від чоловіків- підприємців тощо. 

Інклюзивні аспекти Програми забезпечувались насамперед залученням до 
грантерів Програми ООН осіб, які мають статус внутрішньо переміщених. Так, про-
тягом 4-х Конкурсів 135 грантерів мали статус ВПО. Онлайн опитування за участю 
247 осіб продемонструвало, що було працевлаштовано 30 осіб (19 чоловіків та 
11 жінок) із статусом ВПО, а також 14 осіб (11 чоловіків та 3 жінки) з інвалідністю. 

«Грантова програма дала можли-
вість жінкам самореалізуватись 
та підвищити свій соціальний 
статус. У нашому регіоні це важ-
ливо».

Учасник фокус-групи №10, 
12.07.2021
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      ЧАСТИНА 3. 

КРАЩІ ПРАКТИКИ ТА 
ВИВЧЕНІ УРОКИ 

Нижче наведені кращі практики, які впроваджувалися під час виконання Гранто-
вої програми і можуть бути використані в інших подібних проєктах або програмах. 
Практики згруповані відповідно до етапів впровадження Програми:

Інформування. Інформаційна кампанія була проведена із використанням макси-
мальної кількості комунікаційних каналів та інструментів: інформаційні очні сесії та 
публікації у друкованих ЗМІ поєднувались з онлайн консультаціями, роз’ясненнями 
у соціальних мережах. Для постійного доступу конкурсантів до відео-консультацій 
вони зберігалися на сторінках ТЦК у соціальних медіа, на сайті ТЦК та надсилали-
ся на запит конкурсанта. Переформатування більшості заходів в онлайн формат 
відбулося через виклики, пов’язані з пандемією COVID-19, але ефективність цих 
заходів висока, тому може бути використана в будь-яких умовах. 

Відбір. На другому етапі оцінки бізнес-планів кожна заявка була перевірена трьо-
ма незалежними експертами з підприємництва, які спеціалізуються у різних на-
прямках бізнесу, які, у свою чергу, пройшли конкурсний відбір та були затверджені 
Програмою. Це забезпечило максимально об’єктивний результат оцінки кожного 
бізнес-плану. На третьому етапі Конкурсів відбувались особисті презентації біз-
нес-планів Відбірковим комітетам, комітети були сформовані принаймні з 7 учас-
ників. Склад Комісій був сформований за участю членів, делегованих підприєм-
ницькою спільнотою та сферою інфраструктури, місцевими органами влади, донор-
ськими організаціями та іншими експертами у галузі, які могли оцінити бізнес-пла-
ни з різних точок зору.

Впровадження і звітування. Під час підписання договорів про надання грантів 
була проведена інформаційна сесія з управління проєктом. Під час сесії отримува-
чам грантів було роз’яснено інформацію про терміни дії договору, терміни подання 
тендерів, підготовки електронного та паперового звітів. Також була надана інфор-
мація, як саме працювати з документами у межах проєктів, затвердженого кошто-
рису та інше. До отримувачів грантів було здійснено не менше двох моніторингових 
візитів під час впровадження їхніх бізнес-проєктів. В окремих проблемних випад-
ках було здійснено понад два моніторингові візити. Представниками Адміністрато-
ра Програми надавалися консультації з управління проєктом та була можливість 
виявляти виклики у реалізації бізнес-планів і вчасно на них реагувати. Окрім того, 
координатори ТЦК, які постійно працювали з грантерами і досконально вивчали 
їхню ситуацію, бізнес, виклики регулярно та за запитом надавали методичну та 
консультаційну підтримку у питаннях управління проєктами. Моніторингові звіти 
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координаторів ТЦК за проєктами грантерів відігравали значну роль під час оцінки 
успішності чи неуспішності бізнес-проєкту. Практика отримувати звіти у електро-
нному вигляді та їх попередньо затверджувати (або надавати рекомендації щодо 
виправлення та затвердження) до подання варіантів на паперових носіях, спрощує 
розгляд фінальних паперових звітів за проєктом. Таким чином, скорочується час на 
розгляд паперових звітів та грантери мають можливість вчасно звернути увагу на 
можливі неточності та виправити їх. 

Посібники та Політики Програми. Посібники82 є необхідними для розуміння 
грантерами своєї відповідальності за впровадження проєкту та витрачання коштів 
гранту відповідно до вимог Програми ООН, і разом з тим слугують методичними 
збірками, де враховані усі можливі ситуації, які виникають у грантера під час уча-
сті у Програмі, і де пропонуються способи їх успішного вирішення. З іншого боку, 
Посібник з використання благодійного гранту та звітування є Додатком 3 до 
Договору, його невід’ємною частиною, тому у проблемних випадках між грантером 
і ТЦК конфлікт вдавалося врегулювати, звернувшись до норм, прописаних у По-
сібнику. Була практика, що незгоду вдавалося врегулювати лише після тривалого 
листування з отримувачем гранту, у кількості 218 електронних листів з апеляціями 
до Посібника та Політик Програми. Врегулювання спору мало місце до потенційно-
го судового розгляду справи, тому це може вважатися позитивним вирішенням си-
туації. Політики Програми: Антикорупційна політика програми грантів, Порядок 
звернення до суду у випадку порушення отримувачем гранту умов договору 
про грант, Порядок перерозподілу повернутих грантових коштів та придба-
ного обладнання в рамках конкурсу грантів, Порядок повернення коштів бла-
годійного гранту у випадку встановлення їх нецільового використання та По-
сібник з використання благодійного гранту та звітування, Поширені помилки 
подання електронного та паперового звітів забезпечували розуміння учасників 
Програми того, як функціонує система адміністрування та за якими правилами 
взаємодіяли грантер та Адміністратор. Політики та Посібники були опубліковані на 
сайті ТЦК та були завжди у доступі за потреби.

Також документування усього листування з грантерами дозволяє завжди звер-
нутися до цієї документації у випадках, коли необхідно швидко зрозуміти, яку і у 
якому обсязі надавати консультацію грантеру, який звернувся, або ж до якої ін-
формації апелювати у листуванні у випадку суперечливих питань.

Спроможність. Адміністрування Грантової програми з наданням грантеру повно-
го контролю над управлінням грантовими коштами та власним проєктом значно 
збільшує їхню спроможність в управлінні бізнес процесами в цілому. На відміну від 
практик, коли грантер лише отримує готове устаткування на свій запит, у даній 
Програмі, коли кошти були перераховані безпосередньо на рахунок отримувача 
гранту, була можливість набути навичок за такими напрямами: пошук постачаль-
ників та ведення з ними переговорів під час проходження тендерних процедур, 
укладання договорів та оформлення бухгалтерської документації відповідно до 
вимог, отримання устаткування, його налаштування, підбір персоналу та запуск 
бізнес-процесів. Для більшості грантерів взаємодія з Адміністратором також стала 
школою комунікації: грантери набули навичок ділового листування, цифрового та 
телефонного етикету, швидкого та чіткого формулювання запитів чи запитань.

82  Посібник з використання благодійного гранту та звітування, Поширені помилки подання 
електронного та паперового звітів.
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Команда Адміністратора. Важливо сформувати команду проєкту, яка коорди-
нує свої дії і володіє інформацією, працює за єдиним стандартом адміністрування. 
Також мають значення професійні та особисті якості персоналу: компетентність, 
бажання допомогти у ситуаціях з викликами, доброзичливість.

УРОКИ, вивчені під час впровадження Програми:

1. Умова Конкурсу про неможливість отримувати грант одночасно членам однієї 
родини накладає певні обмеження для бізнесу. Зняття цього обмеження може 
створити синергію розвитку бізнесу як в рамках однієї сім’ї, так і на рівні гро-
мади.

2. Відповідно до статистичної інформації кількість жінок, що брала участь у кон-
курсі, була незначно, але меншою, ніж кількість чоловіків83. Ймовірно, це від-
бувається через заохочення жінок та чоловіків рівною мірою брати участь у 
Конкурсі, і варто звернути увагу на ще більше заохочення саме жінок. 

3. Під час інформаційної кампанії були залучені друковані засоби інформа-
ції та соціальні мережі Facebook, YouTube. Однак не були враховані потреби 
молодшої вікової категорії потенційних учасників Конкурсів, які переважно 
використовують інші соціальні мережі та месенджери: Instagram, Viber або 
Telegram. Необхідно поширювати інформацію щодо конкурсів не лише в най-
більш поширених соціальних мережах, але і в месенджерах.

4. Під час пандемії COVID-19 заплановані у межах Програми заходи84 були пе-
реформатовані і проводилися дистанційно, через прямі ефіри у спільноті 
Facebook, ZOOM, були розміщені на YouTube та на сайті ТЦК. І хоча кількість 
онлайн учасників заходів зросла (не треба було витрачати час на проїзд), 
учасники конкурсів втратили можливість безпосередньо познайомитися та 
створювати професійні мережі, будувати бізнес-зв’язки. В майбутньому необ-
хідно комбінувати і проводити заходи як онлайн, так і очні зустрічі.

5. Час, відведений конкурсантам на етапі підготовки до підписання договору 
для оформлення ФОП у деяких випадках був дуже стислий, що створювало 
незручності. Мешканці сіл, наприклад, часто не мали доступу до ЦНАП та дер-
жавних онлайн сервісів, особливо це ускладнилося під час пандемії. Це необ-
хідно враховувати в майбутньому.

6. Час реалізації бізнес-проєктів розпочинався перед новорічними святами, що 
автоматично скорочувало кількість активних робочих днів мінімум на два тиж-
ні. Окрім того, на початку року багато постачальників не мають у наявності 
устаткування, тому існували високі ризики не отримати замовлення до завер-
шення проєкту. Ситуація ускладнювалася і тим, що на кінець року зазвичай 
значно зростає курс долара США відносно гривні, що автоматично і не пе-
редбачено збільшує вартість товарів. В майбутньому необхідно враховувати 
святкові вихідні при плануванні термінів виконання програми. 

7. Програма планувалася на початку 2019 року, і робочий план впровадження 
Грантової програми не повною мірою враховував ризик пандемічного та се-
зонного факторів. Отримувачі грантів 2020 року, Конкурси 3 та 4, зіткнулися зі 
складнощами у виконанні проєктів у форс-мажорних обставинах.

83   За 4 Конкурси подано заявок: жінками - 45,8%, чоловіками - 54,2% (або жінки – 1411, 
чоловіки – 1669); отримано грантів: жінками - 43,9%, чоловіками - 56,1% (або жінки – 353, 
чоловіки – 452); створено робочих місць для: жінок - 47,9%, чоловіків - 52,1% (або жінок – 
204, чоловіків – 222). 
84   Заходи в межах Програми: прес-конференції, інформаційні сесії. Захист бізнес-планів на 
етапі 3 був організований так, що учасники не перетиналися один з одним.
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       ЧАСТИНА 4. 

ВИСНОВКИ
 
На підставі аналізу матеріалів проведеної оцінки видається можливим зробити 
такі висновки:

Загальні висновки:

1. Грантовий компонент Програми ООН є результативним та успішним.
2. Результативність та успішність Програми підтверджується переконливою біль-

шістю опитаних грантерів, які погоджуються з позитивним впливом Програми 
ООН на ведення їхньої підприємницької діяльності, задоволені результатами 
та вважають себе успішними у реалізації своїх бізнес-проєктів.

3. Програма ООН сприяла суттєвим змінам та позитивному впливу на декількох 
рівнях: індивідуальному рівні учасників, професійному та бізнесово-організа-
ційному рівнях підприємців, а також на рівні сектора/громади і суспільства, де 
мешкають та ведуть свою підприємницьку діяльність учасники Програми.

4. Узагальнюючи усі зазначені грантерами позитивні зміни на усіх рівнях, можна 
стверджувати, що важливими є ті, які вплинули на: їхнє зростання як відпові-
дальних особистостей; розбудову їхньої професійної спроможності; модерніза-
цію та оптимізацію їхнього бізнесу, а також активізацію соціально-відповідаль-
ного бізнесу у суспільстві.

5. Хоча грантери-підприємці завдяки Програмі ООН забезпечили безперервне 
надходження у місцеві бюджети завдяки сталому функціонуванню своїх під-
приємств, що було надзвичайно вагомим фактором у період карантинних 
обмежень, пов’язаних з епідемією COVID-19, переважна більшість учасників 
оцінки нарікають на слабку підтримку з боку місцевої влади як стосовно спри-
яння веденню їхніх бізнесів, так і стосовно визнання та промоції їх як перемож-
ців Програми ООН, а також подальшої підтримки.

6. Переконлива більшість грантерів-сільськогосподарських виробників не є влас-
никами землі та вказують на відсутність коштів і можливостей для земельного 
кредитування.

7. Програма ООН є надзвичайно важливим інструментом фінансування в умовах 
неактивного створення сприятливого середовища для ведення підприємниць-
кої діяльності з боку держави, особливо у Луганській та Донецькій областях у 
районах, близьких до лінії розмежування та у яких державні адміністрації ма-
ють статус цивільно-військових, що є перешкодою для доступу до інструментів 
банківського кредитування через високі ризики.

8. На думку грантерів, незрозумілим є обмеження Програми ООН лише дев’ятьма 
визначеними районами Запорізької області, оскільки це обмежує співпрацю 
грантерів із суміжними районами та не сприяє рівномірному загальному роз-
витку Запорізької області. 

4.

1.
2.

3.

5.

6.

7.

8.
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Адміністративні аспекти:

1. Етап інформаційних кампаній. Етап організовано та впроваджено у від-
повідності до стратегій та робочих планів Програми, з досягненням та пе-
ревищенням планових показників. Посібники оновлювалися після кожного з 
чотирьох Конкурсів, з урахуванням нових викликів та ситуацій, які виникали 
у грантерів під час впровадження бізнес-проєктів з метою надання алгорит-
мів для швидкого та успішного подолання цих викликів грантерами кожного 
наступного Конкурсу. Потреби та інтереси учасників Конкурсів і донорів були 
максимально забезпечені. Однак не була врахована потреба молодшої віко-
вої категорії отримувати інформацію через популярні канали зв’язку – мережу 
Instagram та Telegram-месенджер. 

2. Етап подання заявок на конкурс. Прийом заявок на Конкурс був здійснений 
у відповідності до запланованого. Онлайн система створена уніфіковано, що 
забезпечило отримання проєктних заявок з різних напрямків бізнесу. Онлайн 
система розрахована на користувача з цифровими компетентностями серед-
нього рівня, якими є переважна більшість грантерів-респондентів. Консульта-
тивна підтримка адміністратора на цьому етапі виконана у відповідності до 
потреб та запитів отримувачів грантів: оперативно та у повному обсязі. 

3. Етап прийняття рішень щодо підтримки бізнес-проєктів. Усі етапи кон-
курсного відбору виконувались відповідно до робочого плану та вимог до-
нора. Було забезпечено розгляд заявок і прийняття об’єктивного рішення по 
кожній із них за рахунок 4-етапної системи відбору та залучення експертів 
з підприємництва, що спеціалізуються на різних напрямах бізнесу. Важливою 
умовою об’єктивності є регламентована техніка оцінки на першому технічно-
му етапі відбору, залучення до оцінки однієї заявки одночасно трьох експер-
тів на другому етапі та комісія у складі не менше 7 членів на третьому етапі 
особистих презентацій проєктів конкурсантами. Інформування конкурсантів на 
кожному з чотирьох етапів відбору виконано у повному обсязі. Разом з тим, 
тривалий проміжок часу від подання заявки до затвердження остаточного рі-
шення з надання фінансування створювали ризики для грантерів-респонден-
тів, змушуючи їх реалізувати бізнес-проєкти, які втратили актуальність.

4. Етап впровадження бізнес-проєктів. Впровадження етапу відбулося у від-
повідності до робочого плану, затвердженого Програмою ООН. Консультатив-
на складова адміністрування Програми на цьому етапі забезпечує потреби 
грантерів-респондентів повною мірою. Під час пандемії COVID-19, оперативно 
були винайдені шляхи мінімізації негативного впливу на впровадження про-
єктів, а саме: автоматичне подовження проєктів до 30 днів та додаткове по-
довження за запитом грантера, спрощення у правилах проведення тендерних 
процедур за запитом грантера. Також грантери-респонденти відчувають по-
требу у збільшенні терміну виконання проєкту або не врахування новорічних 
свят у період реалізації проєкту. 

5. Етап звітування за результатами впровадження бізнес-проєктів. Адмі-
ністратор забезпечив вчасний прийом та розгляд звітів за проєктом, перера-
хування другого траншу та підписання Сертифікатів про виконання проєкту 
у повній відповідності до робочого плану Програми та його показників. Кон-
сультативна складова з боку персоналу Адміністратора на цьому етапі високо 
оцінена грантерами-респондентами.

6. ТЦК продемонстрував ефективність адміністрування Грантової програми, 
оскільки при запланованих до фінансування 665 бізнес-планів фактично було 
підтримано 805 підприємців. При цьому, вартість адміністрування 1 грантера 
знизилась від 1 005 дол. США до 826 дол. США.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Програмні аспекти:

7. Надзвичайно важливо проводити оцінку Грантової програми по завершенню 
її впровадження для нагального виявлення результатів адміністрування про-
грами та реалізації проєктів учасниками програми, а також первинного впливу 
програми для розуміння загальних тенденцій впливу на розвиток в подаль-
шому. Це допоможе планувати та впроваджувати подібні міжнародні грантові 
програми у майбутньому у максимально результативний та ефективний спосіб.

8. Програма ООН приділяє значну увагу ґендерним та інклюзивним аспектам, 
сприяючи залученню у рівній мірі жінок і чоловіків, підприємців із статусом 
внутрішньо-переміщених осіб, а також осіб з інвалідністю до підприємницької 
діяльності, що визнається та цінується самими грантерами;

9. Незначна кількість грантерів Програми ООН є учасниками будь-яких біз-
нес-об’єднань та їх співпрацю із Центрами зайнятості і регіональними Торго-
во-промисловими палатами не можна назвати активною; проте грантери, які 
мають таку співпрацю у певних містах (напр., Костянтинівка)85, демонструють її 
результативність;

10. Більшість учасників оцінки визнають перевагу співпраці у середовищі гранте-
рів та ведуть активне внутрішньосекторальне та міжсекторальне мережуван-
ня.

11. На думку грантерів, Програмою ООН вдало обрані сектори економіки для 
грантової підтримки, проте не вистачає покриття суміжних сфер економіки (як 
це було в Конкурсі 1), які б доповнювали обрані Програмою сектори економіч-
ного розвитку. 

85  Фокус-група №2.

15.

16.

17.

18.

19.
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      ЧАСТИНА 5. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На підставі результатів оцінки та зроблених висновків надано такі рекомендації: 

Для Програми ООН та інших донорів: 

1. Розглянути доцільність та можливість включення до фінансування суміжних 
сфер економіки, які б доповнювали обрані Програмою сектори економіки (як 
це було у Конкурсі 1 та відмінено у Конкурсах 2-4). 

2. Для підвищення рівня сталості результатів бізнес-проєктів включити до пере-
ліку прийнятних витрат страхування обладнання, придбаного грантерами за 
грантові кошти.

3. Розглянути доцільність та можливість надання фінансування земельного кре-
дитування сільськогосподарських виробників.

4. Продовжувати активно надавати технічну допомогу з підтримки розвитку під-
приємництва у Донецькій та Луганській областях, особливо у районах, де дер-
жавні адміністрації мають цивільно-військовий статус.

5. Розглянути доцільність та можливість охоплення донорами усієї Запорізької 
області для сприяння рівномірному загальному розвитку області та підтримки 
розвитку підприємництва.

6. Проводити оцінку Грантової програми по її завершенню для вивчення резуль-
тативності та ефективності адміністрування, а також впливу на її учасників з 
метою покращення подібних програм у майбутньому

Для органів державної влади та органів місцевого самоврядування:

7. Активно долучатись до Програми ООН з підтримки підприємництва не лише 
на етапі інформаційної кампанії, але й на подальших етапах впровадження 
проєктів.

8. Надавати особливу підтримку для переможців Програми ООН як під час реа-
лізації їхніх бізнес-проєктів, так і після завершення для забезпечення сталості 
результатів проєктів та міжнародних програм.

9. Активізувати співпрацю із Центрами зайнятості задля заповнення створених 
грантерами вакансій кваліфікованими працівниками.

Для професійних та бізнес-об’єднань (Торгово-промислова палата, Україн-
ський союз промисловців і підприємців та ін.): 

10. Відстежувати та поширювати інформацію про подібні грантові програми з під-
тримки мікро-, малого та середнього бізнесу серед зацікавлених підприємців, 
брати участь у заходах Програми та стати платформою для підтримки та роз-
витку підприємництва на місцях.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Online form 

Вітаємо! 

Благодійний фонд «Творчий центр ТЦК» у межах Програми ООН із відновлення та розбудови 
миру проводить аналіз ефективності адміністрування, а також вивчення особливостей реалізації 
бізнес-проєктів грантерів Програми із започаткування, відновлення та розширення мікро-, 
малих та середніх підприємств на підконтрольних уряду України територіях Луганської та 
Донецької областей та в окремих районах та містах Запорізької області уздовж узбережжя 
Азовського моря протягом 2019-2021 років.  

Для отримання зворотного зв’язку від грантерів Творчий центр ТЦК проводить опитування 
грантерів чотирьох Конкусів у форматі заповнення онлайн форми та проведення обговорень у 
фокус-групах.  

Завданнями даного онлайн опитування є: 1) вивчення ефективності адміністрування Грантової 
програми Творчим центром ТЦК; 2) вивчення впливу участі у Грантовій Програми на ведення 
підприємницької діяльності; та 3) формування рекомендацій для покращення реалізації 
грантових програм за підтримки міжнародних донорів.   

Запрошуємо Вас взяти участь у цьому онлайн опитуванні. Не існує правильних або неправильних 
відповідей. Ми хочемо, щоб Ви поділились своїми думками про Грантову програму, які 
базуються на Вашому досвіді та участі у Програмі. Надана Вами інформація буде надзвичайно 
важливою для розуміння досягнень Програми. 

Конфіденційність: уся інформація, надана Вами, буде конфіденційною. 

Оприлюднення: надана Вами інформація буде представлена виключно в узагальненому вигляді. 
Створений на основі опитування грантерів звіт може бути наданий донорським організаціям та 
оприлюднений.  

Просимо Вас заповнити та надіслати нам онлайн форму до 24:00 год. 28 червня 2021 р. У разі 
запитань щодо роботи з формою, будь ласка, звертайтесь до Творчого центру ТЦК за телефоном 
0-800-406-411 або за електронною адресою manager@ccc.kiev.ua  

Загальні інструкції для заповнення анкети: 

o Запитання цієї онлайн форми стосуються реалізації бізнес-проєкту в межах Програми 
ООН. Саме тому бажано, щоб анкету заповнювала особа, яка є найбільш обізнаною з 
питань участі у Грантовій програмі (наприклад, грантер або особа, відповідальна за 
реалізацію проєкту на підприємстві). 

o Будь ласка, позначайте лише одну відповідь, якщо не вказано інше.  
o Читайте запитання уважно, оскільки деякі з них можуть не стосуватися Вашої ситуації.  
o Запитання онлайн форми не повторюються, навіть якщо, на перший погляд, деякі з них є 

однакові.  
o Деякі запитання передбачають надання коментарів чи рекомендацій, які будуть цінними 

для нашого дослідження. 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТЕРА-РЕСПОНДЕНТА: 

1. Ви: 
o Жінка; 
o Чоловік;  
o Інше.  

 
2. Чи маєте Ви статус внутрішньо-переміщеної особи (ВПО):  

o Так; 
o Ні. 

 
3. Ви: 

o ФОП; 
o Представник ТОВ; 
o Представник ПП; 
o Представник Ф(С)Г.  

 
4. Грантером/кою якого Конкурсу Ви були (оберіть відповідь): 

o 1 Конкурсу (грантові угоди 01-0ХХХ та 01А-0ХХХ);  
o 2 Конкурсу (грантові угоди 02-0ХХХ); 
o 3 Конкурсу  (грантові угоди 03-0ХХХ та 03А-0ХХХ);  
o 4 Конкурсу (грантові угоди 04-0ХХХ). 

 
5. Ви реалізовували свій бізнес-проєкт на території: 

o Донецької обл.; 
o Запорізької обл.; 
o Луганської обл. 

 
6. Ваш бізнес-проєкт був спрямований на розвиток секторів економіки - пп.1-10 (для 

грантерів Конкурсу 1, Конкурсу 3, Конкурсу 4 (ЛОТИ 1, 2) ЧИ на створення робочих місць - 
пп.11-14 (для грантерів Конкурсу 2, Конкурсу 4 (ЛОТ 3):  
1. Виготовлення кераміки, посуду тощо; 
2. Текстильна промисловість; 
3. Індустрія гостинності (в т. ч. готельно-ресторанний сектор, індустрія розваг та 
відпочинку);  
4. Виробництво харчових продуктів; 
5. Виробництво зернових та олійних культур; 
6. Виробництво яловичини та коров'ячого молока; 
7. Виробництво м'яса домашньої птиці та яєць; 
8. Виробництво устаткування та інжинірингові послуги; 
9. Виробництво овочів та фруктів; 
10. Бізнес, що передбачає зв'язок із пріоритетними секторами економіки. 
11. Одне робоче місце (сума гранту до 100 тис.грн); 
12. Два робочих місця (сума гранту до 150 тис.грн); 
13. Три робочих місця (сума гранту до 200 тис.грн); 
14. Чотири і більше робочих місць (сума гранту до 250 тис.грн). 

 
7. Зазначте свій номер Договору про грант у форматі 01-0ХХХ/01А-0ХХХ/02-0ХХХ/03-0ХХХ/ 

03А-0ХХХ/04-0ХХХ): 
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АДМІНІСТРУВАННЯ ГРАНТОВОЇ ПРОГРАМИ: 

Етап інформаційних кампаній 

8. Як Ви дізнались про можливість взяти участь у Грантовій програмі? 
o Із сайту, соц. мереж ООН; 
o Із сайту, соц. мереж ТЦК; 
o Від регіональних координаторів ТЦК; 
o Із публікацій місцевих ЗМІ (друкованих або онлайн); 
o Від органів державної влади та місцевого самоврядування;  
o Від знайомих; 
o Ваш варіант (вкажіть). 

 
9. Чи брали Ви участь у Інформаційних сесіях щодо умов участі у Грантовій програмі? 

o Так; 
o Ні.  

 
10. Якщо відповідь на попереднє питання 9 «так», наскільки корисною для Вас була 

Інформаційна сесія? (Оберіть одну відповідь за шкалою від 1 до 5, де: 1 – зовсім некорисна, 
5 – дуже корисна)  

o 1 – зовсім некорисна; 
o 2 – некорисна; 
o 3 – частково (не)корисна; 
o 4 – корисна; 
o 5 – дуже корисна. 

 
11. Наскільки Вам були зрозумілими вимоги до участі у Грантовій програмі?  

(Оберіть одну відповідь за шкалою від 1 до 5, де: 1 – зовсім незрозумілі; 5 – повністю 
зрозумілі)  

o 1 – зовсім незрозумілі; 
o 2 – незрозумілі;  
o 3 – частково (не)зрозумілі;  
o 4 – зрозумілі; 
o 5 – повністю зрозумілі. 

 
12. Які умови щодо участі у Грантовій програмі Вам були не зрозумілими (зазначте усі 

можливі варіанти): 
o За яким принципом був обраний перелік секторів економіки для умов конкурсу? 
o Як визначити, що мій бізнес відповідає одному з пріоритетних секторів економіки? 
o Чому географія конкурсу була обмежена саме цими областями та районами?  
o Чому не можна претендувати на повторне отримання гранту у разі, якщо вже 

отримував/ла міжнародну технічну допомогу протягом останніх 12 місяців? 
o Чому не можна було подавати заявки одночасно особам, які перебувають між собою 

у родинних зв’язках (наприклад, чоловік та дружина, або батько й донька/син)? 
o Чому не можна було подавати заявку одночасно на більше, ніж один ЛОТ? 
o Чому необхідною була вимога щодо забезпечення власного внеску у проєкт у 

розмірі 25%? 
o Чому не надавались гранти на торгівлю та дистрибуцію? 
o Чому не підтримувалась сфера індустрії краси? 
o Чому термін реалізації бізнес-проєктів був всього 60 днів? 
o Все було зрозумілим 
o Ваш варіант  
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13. Якщо у Вас є пропозиції щодо вдосконалення Інформаційних сесій, будь ласка, напишіть 
(2-3 речення): 
 
 

Етап подання заявок на конкурс 

14. Під час подання заявки онлайн чи користувались Ви «Посібником з підготовки та подання 
заявок на участь у Конкурсі»? 

o Так; 
o Ні.  

 
15. Якщо відповідь на попереднє запитання «так», оцініть корисність посібника (Оберіть 

одну відповідь за шкалою від 1 до 5, де: 1 – зовсім некорисний, 5 – дуже корисний):  
o 1 – зовсім некорисний; 
o 2 – некорисний; 
o 3 – частково (не)корисний; 
o 4 – корисний; 
o 5 – дуже корисний. 

 
16. Під час подання заявки онлайн чи користувались Ви порадами з документу «Типові 

помилки при реєстрації, подачі та презентації бізнес-планів»)? 
o Так; 
o Ні.  

 
17. Якщо відповідь на попереднє запитання «так», оцініть корисність посібника (Оберіть 

одну відповідь за шкалою від 1 до 5, де: 1 – зовсім некорисний, 5 – дуже корисний):  
o 1 – зовсім некорисний; 
o 2 – некорисний; 
o 3 – частково (не)корисний; 
o 4 – корисний; 
o 5 – дуже корисний. 

 
18. Чи робота в онлайн системі під час подання проєктної заявки була для Вас зручною? 

(Оберіть одну відповідь за шкалою від 1 до 5, де: 1 – зовсім не згоден/на, 5 – повністю 
згоден/на):  

o 1 – зовсім не згоден/на; 
o 2 – не згоден/на; 
o 3 – не визначився/лась; 
o 4 – згоден/на; 
o 5 – повністю згоден/на. 

 
19. Якщо у Вас є пропозиції щодо вдосконалення системи з подання заявок онлайн на 

конкурс грантів, будь ласка, напишіть (2-3 речення): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58додаток 1

5 
 

Етап прийняття рішень щодо підтримки бізнес-проєктів 
 

20. Наскільки Вам були зрозумілими критерії відбору на кожному з етапів конкурсу? 
(Оберіть одну відповідь за шкалою від 1 до 5, де: 1 – зовсім незрозумілі; 5 – повністю 
зрозумілі)  

o 1 – зовсім незрозумілі; 
o 2 – незрозумілі;  
o 3 – частково (не)зрозумілі;  
o 4 – зрозумілі; 
o 5 – повністю зрозумілі. 

 
21. Наскільки Ви задоволені рівнем інформування про результати відбору після 

проходження кожного з етапів? (Оберіть одну відповідь за шкалою від 1 до 5, де: 1 – дуже 
не задоволений, 5 – дуже задоволений)  

o 1 – дуже незадоволений; 
o 2 – незадоволений;  
o 3 – частково (не)задоволений; 
o 4 – задоволений; 
o 5 – дуже задоволений.  

 
22. На Ваш погляд, наскільки Програма забезпечила рівні умови участі для усіх аплікантів, 

враховуючи умови конкурсу?  (Оберіть одну відповідь за шкалою від 1 до 5, де: 1 – зовсім 
не забезпечила, 5 – повністю забезпечила):  

o 1 – зовсім не забезпечила; 
o 2 – не забезпечила; 
o 3 – частково (не) забезпечила; 
o 4 – забезпечила; 
o 5 – повністю забезпечила. 

 

Етап підготовки до та підписання Договору про грант  

23. Наскільки корисним для Вас був етап переговорів та підготовки до підписання Договору 
про грант (реєстрація ФОП, відкриття рахунку в банку, доопрацювання кошторису)? 
(Оберіть одну відповідь за шкалою від 1 до 5, де: 1 – зовсім некорисний, 5 – дуже корисний)  

o 1 – зовсім некорисний; 
o 2 – некорисний; 
o 3 – частково (не)корисний; 
o 4 – корисний; 
o 5 – дуже корисний. 

 
24. Враховуючи отриманий досвід під час впровадження бізнес-проєкту, оцініть наскільки 

корисною для Вас була Інформаційна сесія щодо використання грантових коштів та 
звітування під час підписання Грантових угод (Оберіть одну відповідь за шкалою від 1 до 
5, де: 1 – зовсім некорисна, 5 – дуже корисна)  

o 1 – зовсім некорисна; 
o 2 – не корисна; 
o 3 – частково (не)корисна; 
o 4 – корисна; 
o 5 – дуже корисна. 
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25. Якщо у Вас є пропозиції для вдосконалення Інформаційної сесії щодо використання 
грантових коштів та звітування під час підписання Грантових угод (якість та актуальність 
матеріалів, рівень організації заходів), будь ласка, напишіть (2-3 речення): 
 

Етап впровадження бізнес-проєктів 
  

26. У процесі реалізації бізнес-плану та звітування наскільки корисним був для Вас «Посібник 
з використання благодійного гранту та звітування» – Додаток 3 до Грантової угоди? 
(Оберіть одну відповідь за шкалою від 1 до 5, де: 1 – зовсім некорисний, 5 – дуже корисний):  

o 1 – зовсім некорисний; 
o 2 – некорисний;  
o 3 – частково (не)корисний; 
o 4 – корисний; 
o 5 – дуже корисний. 

 
27. Чи був посильним для Вас власний внесок у бізнес-проєкт у розмірі 25%?  

o Так; 
o Ні; 
o Важко відповісти. 

 
28. Чи було для Вас проблемою надання благодійником коштів гранту двома траншами та 

необхідність тимчасово забезпечити другий транш власними коштами до затвердження 
звіту?  

o Так; 
o Ні; 
o Важко відповісти. 

  
29. У процесі впровадження Вашого бізнес-проєкту що було для Вас найскладнішим? 

(оберіть усі можливі варіанти відповідей):  
o Тендерні процедури; 
o Внесення змін до кошторису;  
o Продовження термінів реалізації бізнес-проєкту; 
o Додзвонитись за номером телефону «гарячої лінії» ТЦК;  
o Отримання консультацій від представників ТЦК; 
o Отримання консультацій від представників консалтингової компанії ТОВ 

«Європейська технічна допомога»; 
o Не виникло жодних складнощів;  
o Ваш варіант (вкажіть). 

 
30. Зазначте, від кого Ви отримували консультації, а саме: (оберіть усі можливі варіанти 

відповідей):  
o Від менеджерів ТЦК; 
o Від регіональних координаторів ТЦК; 
o Від консалтингової компанії ТОВ «Європейська технічна допомога»; 
o Від представників Програми ООН; 
o Не звертався/лась (переходьте до питання 34). 

 
31. Наскільки Ви задоволені якістю отриманих консультацій від менеджерів ТЦК? (Зазначте 

свої оцінки відповідно до шкали від 1 до 5, де 1 – дуже незадоволений/а, 2 – 
незадоволений/а, 3 – частково (не)задоволений, 4 – задоволений/а, 5 – дуже 
задоволений/а): 

32.  
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Консультації від менеджерів ТЦК 1 2 3 4 5 
Під час зустрічей (інформаційні 
заходи) 

     

Телефоном «гарячої лінії»      
Ел. поштою      
Онлайн сесії      

 
33. Наскільки Ви задоволені якістю отриманих консультацій від регіональних координаторів 

ТЦК? (Зазначте свої оцінки відповідно до шкали від 1 до 5, де 1 – дуже незадоволений/а, 2 
– незадоволений/а, 3 – частково (не)задоволений, 4 – задоволений/а, 5 – дуже 
задоволений/а): 

Консультації від регіональних 
координаторів ТЦК 

1 2 3 4 5 

Під час зустрічей (інформаційні 
заходи, моніторингові візити) 

     

Телефоном       
Ел. поштою      

 
34. Наскільки Ви задоволені якістю отриманих консультацій від ТОВ «Європейська технічна 

допомога»? (Зазначте свої оцінки відповідно до шкали від 1 до 5, де 1 – дуже 
незадоволений/а, 2 – незадоволений/а, 3 – частково (не)задоволений, 4 – задоволений/а, 
5 – дуже задоволений/а): 

Консультації від ТОВ 
«Європейська технічна допомога» 

1 2 3 4 5 

Телефоном «гарячої лінії»      
Ел. поштою      
Онлайн сесії      

 
35. Оцініть свою співпрацю із регіональним координатором ТЦК (консультування, 

проведення виїзних моніторингів) (Оберіть одну відповідь за шкалою від 1 до 5, 1 – зовсім 
неефективна, 5 – дуже ефективна):  

o 1 – зовсім неефективна; 
o 2 – неефективна; 
o 3 – частково (не)ефективна; 
o 4 – ефективна; 
o 5 – дуже ефективна.  

 
36. Якщо у Вас є рекомендації для вдосконалення процесу взаємодії адміністратора 

Грантової програми з грантерами, будь ласка, напишіть (2-3 речення): 
 

Етап звітування за результатами виконання бізнес-проєктів  
 

37. Зазначте, наскільки Вам допомогли онлайн консультації «Як підготувати та подати звіт за 
проєктом» (Оберіть одну відповідь за шкалою від 1 до 5, 1 – зовсім не допомогли, 5 – дуже 
допомогли):  

o 1 – зовсім не допомогли; 
o 2 – не допомогли;  
o 3 – частково (не) допомогли; 
o 4 – допомогли;  
o 5 – дуже допомогли. 
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38. Зазначте складнощі, з якими Ви зіткнулись під час підготовки звіту за проєктом (Оберіть 
усі можливі варіанти відповідей): 

o Брак навичок роботи з комп’ютером та/або роботи в Інтернет-мережі;  
o Недостатній досвід/брак знань щодо вимог до ведення первинної бухгалтерської 

документації; 
o Недостатній досвід/брак знань/відсутність бажання постачальників надавати 

документи бухгалтерського обліку, оформлені у відповідності до вимог українського 
законодавства; 

o Складність роботи зі звітними Формами 3, 4, 5, 6, 7; 
o Обмеженість у часі для підготовки звітів за проєктом; 
o Не виникло жодних складнощів; 
o Ваш варіант (вкажіть). 

 

39. Якщо у Вас є рекомендації для вдосконалення процесу звітування за використання 
грантових коштів під час реалізації бізнес-проєктів, будь ласка, напишіть (2-3 речення): 

 
 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ 
 
40. Чи погоджуєтесь Ви із твердженням, що участь у Грантовій програмі допомогла Вам у 

розвитку Вашої підприємницької діяльності? (Оберіть одну відповідь за шкалою від 1 до 
5, де: 1 – зовсім незгоден/на, 5 – повністю згоден/на): 

o 1 – зовсім незгоден/на; 
o 2 – незгоден/на; 
o 3 – частково (не)згоден/на; 
o 4 – згоден/на; 
o 5 – повністю згоден/на. 

 
41. Чи співпрацювали/єте Ви з іншими грантерами Програми для ведення своєї 

підприємницької діяльності?  
o Так; 
o Ні. 

 
42. Якщо на попереднє питання 39 була відповідь «так» та якщо не заперечуєте, вкажіть з 

ким, у якому форматі та у якій сфері відбувалась/ється така співпраця (2-3 речення): 
 

43. Чи створили Ви робочі місця під час впровадження Вашого бізнес-проєкту?  
o Так; 
o Ні. 

 
44. Якщо Ви створили нові робочі місця (зокрема сам грантер, якщо це новостворений ФОП), 

то зазначте кількість чоловіків, жінок, ВПО, людей з інвалідністю, прийнятих на роботу: 
o Кількість чоловіків: 
o Кількість чоловіків з ВПО: 
o Кількість чоловіків-осіб з інвалідністю: 
o Кількість жінок: 
o Кількість жінок з ВПО: 
o Кількість жінок-осіб з інвалідністю: 
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45. Чи співпрацювали Ви із Центром зайнятості під час пошуку персоналу для прийому на 
роботу за створеними робочими місцями? 

o Так; 
o Ні. 

 
46. Якщо Ви сільськогосподарський виробник, чи є Ви власником землі, на якій ведете 

підприємницьку діяльність?  
o Так; 
o Ні. 

 
47. Чи є Ви членом бізнес-об’єднання/нь?   

o Так; 
o Ні. 

 
48. Чи співпрацюєте/отримуєте Ви послуги від Торгово-промислової палати?  

o Так; 
o Ні. 

 
49. Відмітьте наскільки змінився рівень Вашої обізнаності ДО та ПІСЛЯ участі у Грантовій 

програмі стосовно таких тем (оберіть одну відповідь за шкалою від 1 до 5, де 1 – зовсім 
необізнані, 5 – дуже обізнані):     

 ДО участі у Грантовій програмі ПІСЛЯ участі у Грантовій програмі 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Законодавство України щодо 
ведення підприємницької 
діяльності 

          

Ведення  бухгалтерського 
обліку 

          

Підготовка договірних 
документів 

          

Ведення переговорів з 
бізнес-партнерами 

          

Співпраця із органами 
державної влади 

          

Підготовка та подання 
звітності до Державної 
фіскальної служби  

          

 
50. Наскільки Ви задоволені результатами впровадження Вашого бізнес-проєкту? (Оберіть 

одну відповідь за шкалою від 1 до 5, де: 1 – дуже незадоволений/а, 5 – дуже задоволений/а)  
o 1 – дуже незадоволений/а; 
o 2 – незадоволений/а;  
o 3 – частково (не)задоволений/а; 
o 4 – задоволений/а; 
o 5 – дуже задоволений/а.  

 
51. На Вашу думку, наскільки успішною була реалізація Вашого бізнес-проєкту? (Оберіть 

одну відповідь за шкалою від 1 до 5, де 1 – зовсім неуспішною, 5 – надзвичайно успішною):  
o 1 – зовсім неуспішною; 
o 2 – неуспішною; 
o 3 – частково (не)успішною;  
o 4 – успішною;  
o 5 – надзвичайно успішною. 
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52. Якщо Ви вважаєте свій бізнес-проєкт успішним, чи хотіли б Ви, щоб Ваша історія успіху 

стала публічною? (за додатковою домовленістю з Вами, можливо, Вас відвідають 
представники Грантової програми) 

o Так; 
o Ні. 

 
53. Які позитивні фактори сприяли веденню Вашої підприємницької діяльності? (Оберіть усі 

можливі варіанти відповідей) 
o Обізнаність та навички, набуті під час участі у Грантовій програмі; 
o Досвід, отриманий під час реалізації бізнес-проєкту;  
o Активна взаємодія місцевої влади з бізнесом; 
o Участь у тренінгах з ведення бізнесу;  
o Участь у виставках бізнесів; 
o Ваш варіант (вкажіть). 

 
54. З якими викликами Ви зіштовхнулись у процесі ведення Вашої підприємницької 

діяльності? (Оберіть усі можливі варіанти відповідей) 
o Недосконале законодавство з ведення підприємницької діяльності; 
o Складність в отриманні дозволів, ліцензій тощо для ведення бізнесу; 
o Запровадження обмежувальних заходів, пов’язаних із COVID-19; 
o Відсутність підтримки з боку влади; 
o Сезонність ведення бізнесу; 
o Ваш варіант (вкажіть). 

 
55. Що важливого, на Вашу думку, Ви хотіли б ще повідомити стосовно своєї участі у Грантовій  

програмі? (5-7 речень) 
 

56. Які рекомендації Ви могли б надати донорам, які планують подібні грантові програми, з 
приводу вибору пріоритетних секторів економіки, умов фінансової співучасті грантерів, 
термінів впровадження бізнес-проєктів, формату звітування, врахування обставин 
непереборної сили (форс-мажору) тощо? (5-7 речень) 
 
 

Щиро дякуємо Вам за виділений час на заповнення цієї онлайн форми! 
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Графік проведення обговорень у фокус-групах, кількість 
учасників у регіональному та ґендерному розрізах

№ 
фокус-
групи

Місце проведення Дата 
проведення

Кількість 
учасників

Ґендерний 
розподіл

учасників, ч/ж

1
Костянтинівка 
(Донецька область)

05.07.2021 6 3/3

2
Краматорськ (Донецька 
область)

05.07.2021 12 8/4

3
Покровськ 
(Донецька область)

06.07.2021 9 5/4

4
Слов’янськ (Донецька 
область)

06.07.2021 9 5/4

5
Волноваха 
(Донецька область)

07.07.2021 8 5/3

6
Сєвєродонецьк 
(Луганська область)

07.07.2021 9 3/6

7
Маріуполь 
(Донецька область)

08.07.2021 8 2/6

8
Сєвєродонецьк 
(Луганська область)

08.07.2021 9 3/6

9
Старобільськ 
(Луганська область)

09.08.2021 6 2/4

10
Бердянськ (Запорізька 
область)

12.07.2021 7 3/4

11
Біловодськ (Луганська 
область)

12.07.2021 8 3/5 

12
Мелітополь (Запорізька 
область)

13.07.2021 10 6/4

13
Сватове 
(Луганська область)

13.07.2021 5 2/3

14
Токмак 
(Запорізька область)

14.07.2021 11 7/4

РАЗОМ 117 57/60
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Назвіть, будь ласка, позитивні фактори в адмініструванні Грантової 
програми, які допомогли Вам у реалізації Вашого бізнес-плану.

Назвіть, будь ласка, виклики (негативні фактори) в адмініструванні 
Грантової програми, з якими Ви зіткнулись у реалізації Вашого біз-
нес-плану.

Назвіть, які позитивні зміни відбулись у Вас, та поясніть, як вони допо-
могли Вам реалізувати Ваш бізнес-проєкт.

Хто з учасників може вважати реалізацію свого бізнес-проєкту успіш-
ним?

Запитання для фокус-груп

1.

2.

3.

4.



66додаток 4

Опитування учасника фокус-групи 

Місце проведення (вкажіть, будь ласка):

Дата (вкажіть, будь ласка):

1. Чи була для Вас участь у даній фокус-групі корисною? 

•	 Так 

•	 Частково

•	 Ні

Поясніть коротко Вашу відповідь:

2. Надайте свої рекомендації щодо покращення компоненту 
адміністрування Грантової програми (роботи, яка виконувалась Творчим 
центром ТЦК):

3. Які рекомендації Ви могли б надати донорам, які планують подібні 
грантові програми, з приводу вибору пріоритетних секторів економіки, умов 
фінансової співучасті грантерів, термінів впровадження бізнес-проєктів, 
врахування обставин непереборної сили (форс-мажору) тощо?
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Успішна історія 

Якщо вважаєте історію реалізації свого бізнес-проєкту успішним, надайте 
коротко таку інформацію:

1. Прізвище, ім’я та по батькові, контактний телефон:

2. Назва ФОП або іншої юридичної особи, яку Ви представляєте:

3. Ваш грантовий номер (якщо пам’ятаєте):   

4. Надайте короткий опис успішності Вашого бізнес-проєкту:



ІСТОРІї УСПІхУ, 
ВИЯВЛЕНІ ПІД 
ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 
ОБГОВОРЕНЬ У 
ФОКУС-ГРУПАх

Липень 2021 року
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ФОП Шишлова  
Інна Вікторівна, 

Луганська область, «Розвиток 
IP-телефонії в Луганській області 

за допомогою модернізації 
обладнання», грантерка 4-го 

Конкурсу. Грант отриманий на 
створення чотирьох робочих 

місць

ЯК У НЕВЕЛИКОМУ РАйЦЕНТРІ ОРГАНІЗУВАТИ ПІДПРИєМСТВО З НАДАННЯ 
ПОСЛУГ ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗА НОВІТНІМИ ТЕхНОЛОГІЯМИ ДЛЯ УСІх 
СЕГМЕНТІВ УКРАїНСЬКОГО БІЗНЕСУ

Інна Шишлова розпочала свою кар’єру у сфері надання послуг телефонного зв’язку 
5 років тому, з посади оператора кол-центру постачальника послуг Інтернет-
зв’язку, офіс якого розміщувався у м. Сватове Луганської області. Відчувши з часом, 
що створення окремого контакт-центру, що буде обслуговувати й інших Інтернет-
провайдерів, має неабиякий потенціал, почала працювати над створенням 
власного підприємства «MyCall». 

Нове підприємство «MyCall» почало віддалено забезпечувати потреби різних 
видів бізнесу у телефонії, при цьому для самого бізнесу ці послуги завжди були 
дешевші, ніж утримання власного штату операторів.  Також фокус на вузькому 
сегменті послуг, використання оновлених технологій та устаткування дозволило 
забезпечити своїм клієнтам набагато вищу якість, ніж міг собі дозволити кожен 
окремий невеликий бізнес. 

Близько року тому на підприємстві відбувся перехід на більш сучасні види 
устаткування, з метою забезпечення нових потреб ринку. Участь у Програмі та 
отримання гранту дозволило збільшити технічну спроможність підприємства: 
закупити додаткове серверне телекомунікаційне обладнання європейського 
стандарту, GSM-шлюзи та спеціальні програмні комплекси. Це збільшило 
функціонал, надало можливість автоматизувати процеси та відійти від ручної 
роботи. І відповідно, розширити кількість клієнтів, яким надаються послуги IP-
телефонії.

«Наразі наша мета полягає в тому, щоб показати малому 
бізнесу, що IP-телефонія - це зручно і вигідно. Тому зараз ми 
пропонуємо скористатись мінімальними пакетами послуг 
широкому колу підприємств». 

Сьогодні підприємство під керівництвом Інни Шишлової надає послуги технічного 
обслуговування Інтернет-провайдера, забезпечує повний комплекс послуг IP-
телефонії для підприємств будь-якого сегменту ринку. Успішно розвивається напрям 
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SMM, тобто послуги з інформаційної підтримки клієнтів у соціальних мережах плюс 
налаштування таргетованої реклами, окремо працює відділ продажів – надаються 
послуги з обробки замовлень інтернет-магазинів та консультації клієнтів стосовно 
товарів. У процесі розробки знаходиться новий напрям з обслуговування 
підприємств, що здійснюють доставку їжі: піци, суші тощо. 

Зараз менеджмент підприємства активно працює над новою стратегією маркетингу, 
перебудовою системи продажів своїх послуг. Консультації з ведення бізнесу, 
отримані під час впровадження проєкту Програми розвитку ООН, стали суттєвим 
поштовхом до розвитку саме цієї сфери «MyCall». Інна та її колеги не зупиняються 
і постійно відвідують все більше професійних заходів, конференцій, тренінгів, 
заручаються підтримкою міжнародних донорських організацій. Адже як справжній 
підприємець, вона не зупиняється на досягнутому і прагне розвивати свій бізнес 
ще більш інтенсивно. 
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СЛАВНЕ КАФЕ У СЛАВНОМУ МІСТІ

Ігор Богданович Холявка вже багато років працює у бізнесі з надання послуг 
швидкого харчування мешканцям міста Слов’янськ. Однак із запровадженням 
протиепідемічних заходів в Україні успішність бізнесу опинилася під загрозою: 
доходи значно знизилися, у той час як видатки на персонал та утримання кафе 
«Славний город» залишалися високими.

Участь у  Програмі грантів не була випадковою, Ігор Богданович через конкурсні 
програми шукав можливості залучити кошти на розвиток свого кафе, і отримання 
гранту дозволило відкрити додатковий зал та оновити кухонне обладнання. 

Сьогодні у заклад приходять обідати офісні та інші працівники Слов’янська, увечері 
зайняті мешканці міста купують тут собі вечерю додому або вечеряють тут же, 
на місці. Також відвідувачі, що переймаються здоровим харчуванням, замовляють 
у кафе «Славний город» меню, розроблене  їх тренером чи дієтологом на цілий 
тиждень. Тут готують смачно та з якісних продуктів, вибір широкий, а очікувати не 
потрібно – усі страви приготовані завчасно і очікують відвідувачів у спеціальних 
вітринах з підігрівом чи охолодженням.

На питання про майбутні плани грантер відповів, що  планує працювати. І з 
огляду на результати та спроможність залучати додаткові ресурси на розвиток 
бізнесу навіть у несприятливих умовах – у  нього це чудово виходить. Тож, будемо 
очікувати на нові здобутки та бізнес-проєкти у славному місті Слов’янськ.

ФОП Холявка  
Ігор Богданович,  

м. Слов’янськ, Донецька область, 
кафе «Славне місто», грантер 

1-го Конкурсу, грант отриманий 
на розширення бізнес-проєкту 

в секторі економіки «Індустрія 
гостинності»
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ВІД ОПЕРАТОРА ПЕЧІ ДЛЯ ВИПАЛУ ДО КАНДИДАТА У КНИГУ 
РЕКОРДІВ

Олег Сергійович почав свій шлях у керамічному бізнесі з роботи оператора печі для 
випалу керамічної продукції. Згодом, вивчивши бізнес з середини, започаткував 
власну справу. Багато експериментував з технологіями, вчився у закордонних 
колег і поступово напрацював унікальні для українського ринку продукти. 

Після модернізації печі за кошти гранту, значно збільшився асортимент продукції, 
що виготовляється на підприємстві. По-перше, попередня піч для випалу мала 
вертикальне завантаження, через верх. Тепер піч оснащена викочуваною 
підлогою, що значно полегшує роботу з об’ємними виробами та зменшує кількість 
виробничого браку. По-друге, висота самої печі була збільшена, що дозволило 
почати виготовлення горщиків для вазонів, що значно більші за розміром за 
попередні.

Разом з Олегом Сергійовичем до ведення бізнесу залучена і його дружина, яка 
взяла на себе деякі організаційні процеси та роботу з просування бізнесу у мережі 
Інтернет. Не дивно, що після оновлення печі для випалу продукція родини Мацейко 
стала популярною у Instagram та тепер затребувана як декор у ресторанах по усій 
Україні. Олег Мацейко стверджує, що за каркасною технологією ніхто в Україні не 
виготовляє квіткових горщиків з червоної глини настільки великого розміру. Саме 
тому у планах – засвідчити унікальність продукції через книгу рекордів України. 

ФОП Мацейко  
Олег Сергійович,  

Донецька область, «Виготовлення 
квіткових горщиків по унікальній 
технології формування», грантер 
4-го Конкурсу, грант отриманий 
на розширення бізнесу у секторі 

економіки «виготовлення 
кераміки»
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ПОБУДУВАТИ БІЗНЕС ВІД КОСМЕТОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ – ДО 
ОПЕРАЦІйНОї ЗАЛИ ЗА ПІВТОРА РОКИ

Лариса Мельохіна мріяла працювати у тандемі зі своїм чоловіком у спільному 
бізнесі, її чоловік –   щелепно-лицьовий хірург з багаторічним стажем роботи. Однак 
започаткування такого бізнесу, а саме - кабінету стоматології, потребувало значних 
інвестицій. До того ж, чоловік Лариси пішов працювати у державний госпіталь у 
зоні АТО на 4 роки, і мрія мала усі шанси не втілитися найближчими роками. Однак 
Лариса не стала зволікати і подалася на конкурс грантів Програми ООН, а після 
перемоги у конкурсі, для початку, організувала роботу косметологічного кабінету. 
До роботи вона залучила кваліфікований персонал, який і надавав більшість 
послуг клієнтам, а сама частіше виступала в ролі менеджера, керуючи усіма бізнес-
процесами.  

Найвище за усе Лариса цінує якість, тому своєю головною конкурентною перевагою 
вважає постачання у косметологічний кабінет косметики та ін’єкційних препаратів, 
що мають усі необхідні сертифікації та доставляються суворо з дотриманням 
температурного режиму через сервіси аптечних доставок. Понад рік Лариса 
працювала над власним бізнесом, не забуваючи про першу мрію – відкрити кабінет 
стоматологічних послуг. Косметологічний бізнес став настільки успішним, що 
відкриття сучасного кабінету стоматолога стало реальністю.

А колись Лариса знаходилася на кар’єрному роздоріжжі і лише мріяла про свій 
бізнес, який би дав її родині незалежність. Той непростий період життя грантерка 
асоціює з приказкою: «Невдача – це така удача, сенс якої ти ще не зрозумів».

Зараз Лариса та її чоловік працюють разом – косметологічний кабінет та 
кабінет щелепно-лицьового хірурга знаходяться поруч. У найближчих планах – 
розширювати бізнес і відкрити ще й операційний зал, де буде можливість проводити 
невеликі косметологічні операції.

ФОП Мельохіна  
Лариса Григоріївна,  

Луганська область, Студія 
ін’єкційної та апаратної 

косметології «БОТОКС КЛУБ», 
грантерка 2-го Конкурсу, грант 
отриманий на започаткування 

бізнесу та створення двох 
робочих місць
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СЛОВ’ЯНСЬКИй «TorCrafT» ЗАВОйОВУє СЕРЦЯ

Ганна Яшина прийшла у бізнес слідом за своїм чоловіком, який працював зі 
шкірою давно – здійснював реставрації, ремонт шкіряних виробів, шив взуття на 
замовлення. Довгий час він вмовляв її розвивати власний напрям, адже, на його 
думку, дружина має неабиякий хист до створення унікальних виробів зі шкіри - 
гаманців, обкладинок на документи та блокноти, сумок. Ганна довго наважувалась 
на цей крок, адже спеціальне обладнання для ексклюзивних виробів зі шкіри 
потребувало значних фінансових інвестицій. До того ж, більшість фарб, інструментів 
та технологій можна було придбати лише за кордоном, що теж було не легко 
організувати.

Ганна кілька разів відвідувала інформаційні сесії з приводу оголошення конкурсу 
грантів ПРООН і через деякий час таки взяла участь у Програмі. Вигравши 
Конкурс, вона отримала грант на  розширення свого напрямку у сімейному бізнесі 
і придбала фарбувальну камеру, швейну машину та інше устаткування. Тепер в її 
студії «TorCraft» є все, що необхідно для втілення будь-якого дизайну, а вироби  
є пізнаваними поціновувачами в Україні та закордоном. До пандемії Ганна часто 
бувала на виставках закордоном, однак більше з метою придбати новинки чи 
опанувати технології і далі працювати на внутрішній, український ринок. Її мета – 
зробити унікальну продукцію доступною для українських споживачів. 

ФОП Яшина  
Ганна Анатоліївна,  

Донецька область, 
«Виготовлення шкіряних 

аксесуарів з ручним тисненням», 
грантерка 1-го Конкурсу, грант 

отриманий на розширення 
бізнесу, що передбачає зв’язок 
з пріоритетними секторами 

економіки
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БІЗНЕС-ІДЕЯ ПРИйшЛА НЕСПОДІВАНО, хОЧА…

Бізнес розпочався так: колись Євгенія з чоловіком вирішила замінити оббивку на 
дивані і у них залишилася тканина. Для того щоб використати залишки із користю, 
вирішили зробити гойдалку для їхнього маленького сина. Купили держаки 
для лопати, нарізали їх та відшліфували. На старій машинці зшили полотна 
та змайстрували підвісну гойдалку, що кріпилася до одвірку у квартирі. Після 
публікації фото гойдалки в Instagram знайомі почали робити перші замовлення 
і незабаром Євгенія залучила до виробництва всю родину – шліфували, строчили 
і шукали деталі по всій Україні. Перші моделі були надійні, але максимально 
прості. Згодом Євгенія продумала дизайн, нові лінійки товару та нові різновиди 
декорування виробів, однак для реалізації задуманого не вистачало обладнання. 
Так і вирішила взяти участь у конкурсі грантів ПРООН.

Виграти конкурс та отримати грант вийшло не з першого разу, однак у 2020 
році підприємство все ж таки отримало кошти на купівлю нового устаткування: 
сучасної вишивальної та швейних машин, столів для розкроювання тканин тощо. 
Паралельно у підприємстві активно займалися рекламою продуктів на ринку – як 
українському, так і закордонному, і сьогодні 56 різновидів виробів бренду Infancy 
купують у тридцяти трьох країнах світу. Виробництво має декілька популярних 
лінійок преміум сегменту: різноманітні дитячі гойдалки, гамаки для дітей і гамаки 
для дорослих, дитячі меблі та пуфи. В середньому, реалізується від 120 одиниць 
товару на місяць і більшість замовлень надходить через Instagram сторінку 
підприємства, через сайт Eatsy, а у найближчих планах - вийти на торгівельний 
майданчик Amazon. 

ФОП Абдула  
Євгенія Андріївна,  

Луганська область, «Дитячі 
підвісні текстильні гойдалки 

з дерев’яним каркасом», 
грантерка 4-го Конкурсу, грант 

отриманий на розширення 
бізнесу у сфері «текстильна 

промисловість»
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«ПАН СирОК», ЗАРАДИ ЯКОГО У СТАНИЦІ ТРИМАЮТЬ КОРІВ

Юрій Фаустов зі Станиці Луганської разом з друзями, подружжям Дмитра та Ганни 
Більків понад два роки тому почали експериментувати з приготуванням сирів, 
масла та інших молочних продуктів. Спочатку готували для родини, потім – вже 
і для друзів. Коли вже й знайомі почали робити замовлення, Юрій з друзями 
задумалися про облаштування професійної сироварні. Це вимагало коштів, тому 
вони почали розробляти бізнес-плани та подаватися на конкурси грантів. У 
мріях було облаштувати сучасне приміщення для приготування продукції за вже 
відточеною за рік рецептурою та, завдяки сучасному обладнанню, розширити 
асортимент. 

У 2020 році Ю. Фаустов отримав грант від Програми ООН на проєкт «Пан СирОК!», і 
за кошти гранту було придбано професійне холодильне устаткування, вакууматор 
та сироварню, кондиціонер та інше. Тепер виготовлення продукції відбувається у 
сучасному приміщенні з дотриманням виробничих технологій. 

Сьогодні у лінійці сирної продукції підприємства – 15 найменувань, які купують у 
основному місцеві жителі. Для цього у господарстві утримується 18 кіз, коров’яче 
молоко постачають дев’ять домашніх господарств Станиці Луганської.

Після закупівлі устаткування валовий оборот зріс на 400%, і зараз грантер має 
намір стабілізувати виробництво, адаптувати процеси до нових умов і потім вже 
рухатися далі до наступного рівня: реєструвати торгівельну марку, отримати 
сертифікацію HACCP, налагодити доставку у інші регіони та масштабуватися. 

ФОП Фаустов 
Юрій Іванович, 

Луганська область, «Пан СирОК!», 
грантер 4-го Конкурсу, грант 

отриманий на започаткування 
бізнес-проєкту в секторі економіки 

«виробництво харчових 
продуктів»
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СУЧАСНИй ІНКУБАТОР ДЛЯ «ГУСЬ Bro»

Юлія Найдиш завжди прагнула розвитку і ніколи не зупинялася на досягнутому, 
тому коли з’явилась можливість пройти навчання Програми ООН, вона нею 
скористалася. Після успішного проходження навчання логічним стала участь у 
конкурсі грантів та згодом - отримання гранту на реалізацію бізнес-плану, над 
яким працювала не один тиждень. 

Уся робота була здійснена для того, аби у рідному селі, де Юля народилася та 
де часто буває, її батько зміг використовувати не старі технології виведення 
домашньої птиці, а користуватися сучасними. Батько Юлії Юрій Найдиш вже 25 
років займається інкубацією яєць і знає про це все. Однак саме Юлія змогла вивести 
зайнятість на інший рівень, чому сприяло і отримання гранту.

Зараз родина працює як підприємство «Гусь Bro» та активно просуває власні 
послуги у мережі Інтернет. У соціальних мережах Юлія описує особливості порід 
та їх утримання, інформує про наявність пташенят та періоди виводу. Таким 
чином відбувається притік нових клієнтів. До речі, пташенят виводять лише під 
замовлення, відійшовши від старого методу реалізації на базарі. Цьому сприяють і 
використання сучасного обладнання, адже тепер підприємці можуть гарантувати 
замовнику і якість продукції, і її кількість: за кошти гранту було закуплено два 
сучасних інкубатори, які можуть вміщувати понад 7000 яєць. 

Нині Юлія з батьком реалізують молодняк бройлерів, гусей, курчат, індиків різних 
порід з українських та угорських яєць, які купують під замовлення клієнта. На 
майбутнє у планах – освоїти інкубацію та знайти ринок збуту для перепілок та 
декоративних птахів. 

ФОП Найдиш 
Юлія Юріївна, 

с. Євсуг, Біловодський р-н, 
Луганська область, «Гусь Bro – 

виведення і реалізація добового 
молодняку птиці», грантерка 2-го 

Конкурсу. Грант отриманий на 
започаткування бізнес-проєкту та 
створення чотирьох робочих місць
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«КВІТИ ТА ОВОЧІ - ЦІЛИй РІК!»

Вікторія Носач вирішила вдосконалити вже існуючий тепличній бізнес, який є 
достатньо поширеним для регіону Запорізької області. Вирощування овочів та 
фруктів є головним видом зайнятості в цьому регіоні, а тепличне господарство 
є одним із основних засобів заробітку місцевого населення. На грантові кошти 
грантерка придбала все необхідне специфічне обладнання для функціонування 
теплиці цілорічно, що дає їй можливість вирощувати зелень, квіти, овочі, а саме 
помідори, протягом цілого року. 

В межах Програми ООН відбувається кооперація між грантерами різних Конкурсів. 
Так, вже Вікторія Носач має замовлення на поставку зелені на осінній період від 
інших грантерів різних Конкурсів, діяльність яких пов’язана з ресторанним бізнесом. 
Вікторія Носач не тільки займається тепличним господарством, але є власником 
консалтингової компанії по обслуговуванню місцевих підприємців, тому освоєння 
гранту та підготовка фінансових звітів у неї не викликала жодних труднощів. 

Своїм власним прикладом Вікторія заохочує та стимулює інших мелітопольчан до 
відкриття власної тепличної справи. 

ФОП Носач 
Вікторія Володимирівна, 

м. Токмак, Запорізька область, 
«Відкриття екотеплиці та 

удосконалення системи поливу 
у відкритому ґрунті», грантерка 
3-го Конкурсу, грант отриманий 

на розширення бізнес-
проєкту в секторі економіки 

«вирощування овочів та 
фруктів»
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«Я ПРАЦЮЮ НА РЕЗУЛЬТАТ»

Завдяки отриманому гранту на розширення вже існуючого бізнесу-проєкту «Мо-
дернізація виробництва хліба та хлібобулочних виробів» в с. Благодатне Донецької 
області, Ольга Нікоара мала змогу придбати вартісну професійну автоматичну хлі-
борізку. Крім грантової підтримки від Програми ООН, грантерка отримувала фі-
нансову допомогу від Товариства Червоного Хреста. Придбане устаткування дало 
можливість не тільки «вижити» в період обмежувальних протиепідемічних заходів, 
але й збільшити кількість робочих місць з 3-х до 10-ти робочих одиниць за рахунок 
жінок саме з сільської місцевості, покращити їх умови праці та підвищити ефектив-
ність ручної праці персоналу. Після застосування сучасного обладнання було по-
кращено асортимент хлібобулочної продукції та збільшилися ринки збуту продукції 
навколо с. Благодатне. 

«Я хочу, щоб у мене було виробництво, у мене трималися люди 
і воно розвивалося. Тобто я постійно працюю над модернізацією, 
над покращенням умов праці моїх працівників…» 

Ольга Нікоара не тільки сама впроваджує свій бізнес-проєкт, але й навчає, кон-
сультує та підтримує інших аплікантів, а також і грантерів Програми ООН. Так, 
грантерка допомогла освоїти новий напрямок та налагодити роботу  «Пекарні» 
іншому грантеру, але вже із Луганської області. 

ФОП Нікоара 
Ольга Іванівна, 

с. Благодатне, Волноваський р-н, 
Донецька область, «Модернізація 

виробництва хліба та 
хлібобулочних виробів», грантерка 

1-го Конкурсу. Грант отриманий 
на розширення бізнес-проєкту в 

секторі економіки «виробництво 
харчових продуктів»
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«Я ПРАЦЮВАВ І ЗА КОРДОНОМ, АЛЕ ВСЕ ж ТАКИ хОЧУ 
ПРАЦЮВАТИ НА УКРАїНСЬКІй ЗЕМЛІ  І РОЗВИВАТИ УКРАїНУ»

Коли Донецьк захопили бойовики ДНР, на той час бізнесмен Сергій Свириденко разом 
з родиною поїхав з рідного міста, а через кілька місяців пішов добровольцем в укра-
їнську армію, не дивлячись на те, що за віком не зовсім був придатним до армійської 
служби. Після звільнення зі служби навесні 2016 року переселенець-ветеран засну-
вав еко-ферму «Козацьке подвір’я» на колишній дачі у селі Іванопілля, неподалік 
Костянтинівки, яка після втечі з Донецька стала для Сергія і його сім’ї домом. Сергій 
Свириденко починав свій бізнес з виробництва м’ясо-ковбасних виробів. У 2014 Сер-
гій возив ковбасу в прифронтові міста, наприклад, в Авдіївку, куди тоді вже багато хто 
боявся їздити. У той час сім’ї Свириденків дзвонили з погрозами, адже проукраїнська 
позиція його сім’ї була відома. Сергій вважає, що їм просто пощастило: «Гадаю, якби 5 
липня Костянтинівку не звільнили, до нас максимум через тиждень прийшли б».

Згодом з’явилась ідея розширити свій бізнес, доєднавши виробництво й молочних 
продуктів харчування. Наразі Сергій є власником козиної ферми та виробником широ-
кого асортименту молочної продукції, яка конкурує з відомими виробниками продук-
тів харчування в Україні у даному сегменті. Обладнана ним сироварня працює з 2017 
року. Сергій постійно вдосконалює та розширює асортимент своєї харчової продукції, 
бере активну участь у продуктових фестивалях, ярмарках. Для промоції своєї продук-
ції сім’я Свириденків активно веде ФБ сторінку https://www.facebook.com/Kozak123/ 
та знайомить споживачів з продукцією на своєму вебсайті  https://kozak-craft.com.ua/. 

Отримані грантові кошти від Програми ООН дозволили Сергію Свириденку розширити 
виробництво твердих сирів, збільшити приміщення для зберігання готової продукції, 
що спростило технологічний процес та позитивно вплинуло на обсяги реалізації про-
дукції. Зокрема, коштом Програми ООН було придбано два холодильних агрегати, 
камеру-сендвіч (складську), двері та комплектну термоізоляцію для камери визріван-
ня сирів. Завдяки такому технологічному підсиленню виробництва сирів Сергій, окрім 
використання козиного молока зі своєї ферми, почав також закуповувати молоко від 
місцевих жителів. Окрім того, бізнесмен забезпечує зайнятість місцевого населення, і 
наразі у нього працюють шість працівників.  

Сергій Свириденко надзвичайно вражає своїм оптимізмом, впевненістю у своїй справі 
та вірністю своїй позиції. Як людина активна він не збирається зупинятись на досяг-
нутому та вже має плани для подальшого розвитку свого бізнесу.   

ФОП Свириденко 
Сергій Миколайович, 

с. Іванопілля, Костянтинівський 
р-н, Донецька область, 

«Збільшення виробництва твердих 
сирів та площі для їх зберігання», 

грантер 1-го Конкурсу, грант 
отриманий на розширення бізнес-

проєкту в секторі економіки 
«виробництво харчових 

продуктів»

https://www.facebook.com/Kozak123/
https://kozak-craft.com.ua/
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«ДУМАй, ЯК ПРОТОН, ЗАВжДИ ПОЗИТИВНО І НЕСИ РАДІСТЬ»

Коли потрапляєш у хостел «Радість», відразу захоплюєшся стилістичним 
оформленням приміщення. І ще з більшим подивом розглядаєш кожну деталь 
дизайнерського оформлення, художні прикраси на стінах хостелу, коли дізнаєшся, 
що це власна робота Максима та його дружини.  Лише вони удвох, своєю сім’єю, 
займаються веденням справ для функціонування та процвітання хостелу «Радість».

До 2019 року знайомство Максима із бізнес-середовищем відбувалося в ролі 
партнера іншого хостелу у Маріуполі. Ідея відкриття свого власного закладу 
з’явилась, коли Максим зрозумів свій потенціал щодо розвитку власного бізнесу 
та відчув готовність розпочати свій самостійний шлях підприємця. Багато 
подорожуючи Європою, Максим зі своєю дружиною вже мали чітко сформоване 
уявлення, яким вони хочуть бачити свій власний хостел. А беручи до уваги, що 
до Маріуполя зараз поїхало багато іноземних туристів, серед яких і європейська 
молодь, яка в захопленні від індустріального туризму, Максим бачив неабияку 
перспективу розвитку свого власного хостелу. Проте для забезпечення виняткової 
переваги свого закладу сім’я Карандіних вирішила додати розважально-
оздоровчо-пізнавальний елемент до послуг свого хостелу – оренду велосипедів як 
для гостей закладу, так і для усіх бажаючих містян та гостей Маріуполя. А оскільки 
хостел «Радість» розташований у самому центрі міста, ідея оренди велосипедів 
виявилась безпрограшною та економічно вигідною. 

Ось саме на відкриття хостелу «Радість», його облаштування, дизайнерське 
оформлення для створення позитивного настрою відвідувачів та придбання 
велосипедів і були використанні грантові кошти Програми ООН.

ФОП Карандін 
Максим Миколайович, 

м. Маріуполь, Донецька область, 
«Розширення послуг хостелу 

«Радість» - прокатом товарів для 
спорту та відпочинку», грантер 

4-го Конкурсу, грант отриманий 
на розширення бізнес-проєкту 
в секторі економіки «індустрія 

гостинності»
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«МИ РОБИМО ВСЕ З ЛЮБОВ’Ю, ВКЛАДАєМО У ВСЕ ЧАСТОЧКУ 
СВОєї ДУшІ»

Гостьовий будинок «Вуаля» у Бердянську приймає гостей з 2019 року. Із само-
го відкриття гостьового будинку Олександр Кравець із своєю дружиною Тетяною 
створюють для відпочивальників максимально комфортні умови проживання, 
оскільки розуміють наскільки важливо відвідувачам з дітьми (а це, в основному,  
сім’ї з маленькими дітьми) поринути у приємну комфортну атмосферу, де продума-
но кожну деталь, яка зробить відпочинок приємним, легким та невимушеним. 

Від самого заснування гостьового будинку функціонує 5 номерів, кожен з яких має 
площу 55 м2. У кожному номері своя обладнана кухня для самостійного приготу-
вання їжі, простора кімната (з меблями, телевізором, кондиціонером), санвузол. 
Номер розрахований на сім’ю з чотирьох-п’яти осіб. На території гостьового будин-
ку є безкоштовний wi-fі та паркувальна зона. Для відпочинку малечі збудовано 
великий дитячий майданчик. Для затишку на подвір’ї розроблено ландшафтний 
дизайн. Через тимчасові відключення системи централізованого водопостачання 
закуплено обладнання, яке включає накопичувальні ємності та насос, адже гості 
не повинні відчувати незручностей на відпочинку. За відгуками відвідувачів за-
кладу, вони задоволені умовами проживання у «Вуаля», адже й море зовсім поруч. 
Все було б добре, якби у 2020 році не заполонили пляжі Бердянська медузи, які 
зробили відпочинок туристів нестерпним, гості жалілися на опіки та незручності. 
Тоді у сім’ї Олександра Кравця виникла ідея віднайти кошти для облаштування 
басейну на своїй же суміжній ділянці, яка пустувала певний час, але була залише-
на, за словами Сергія, для втілення його мрії – саме обладнання басейну. Оскіль-
ки сім’я власників розуміє незворотні тенденції подальшої зміни клімату і малу 
ймовірність, що ситуація на Азовському морі покращиться для відпочинку, було 
прийняте рішення і для розширення готельного бізнесу, з раціональної точки зору, 
оскільки готелів з басейнами у Бердянську мало, і, все ж таки, для втілення мрії – 
будівництва басейну.  

ФОП Кравець 
Олександр Миколайович 

м. Бердянськ, Запорізька область, 
«Закупівля обладнання для 

басейну на території гостьового 
будинку, що вже працює», грантер 

4-го Конкурсу. Грант отриманий 
на розширення бізнес-проєкту 
в секторі економіки «індустрія 

гостинності»
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Отримавши грантові кошти від Програми ООН, сім’я Кравців зуміла вчасно та якіс-
но провести усі будівельні роботи з будівництва басейну розміром 5х10 м та гли-
биною 1,5 м. Біля басейну розташували зону відпочинку з достатньою кількістю 
лежаків для відпочивальників з гостьового будинку. Територія навколо басейну 
засаджена хвойними деревами. Для підтримки чистоти води в басейні та прове-
дення сучасних очищувальних заходів було встановлено потужну фільтруючу уста-
новку та регулярно використовуються високотехнологічні очисні засоби. Завдяки 
функціонуванню басейна вже у сезоні 2021 року сім’я Сергія та Тетяни Кравець 
має сталий графік заселення гостей протягом усього сезону, чого не було у попе-
редні роки. Наявність басейну у гостьовому будинку «Вуаля» стала його безсумнів-
ною перевагою серед наявних баз відпочинку Бердянська, а також перевагою при 
прийнятті рішення щодо вибору місця для відпочинку для гостей та їхніх друзів, 
яким вони залюбки рекомендують гарні місця для гарантованого приємного від-
починку у Бердянську влітку. 
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ОТРИМАНИй ГРАНТ КАРДИНАЛЬНО ЗМІНИВ жИТТЯ

Василь Демідов кардинально змінив своє життя, залишивши при цьому службу в 
Поліції України. Маючи значний 20-річний спортивній досвід у сфері іокушинкай 
карате, Василь разом із друзями-однодумцями вирішив створити школу східних 
єдиноборств задля підвищення культури та розвитку певного напрямку карате в 
одному із районів міста Маріуполь.

У 2020 році отримав грант від Програми ООН із відновлення та розбудови миру на 
впровадження бізнес-проєкту «You Dojo», а саме на створення спортивної школи. 
Під час реалізації бізнес-проєкту було знайдено, відремонтовано та облаштовано 
спеціалізований спортивний зал для проведення тренувань, душові кімнати, роз-
дягальню та, головне, закуплено необхідний спортивний інвентар для занять.
 

«Тільки завдяки грантовим коштам ми мали можливість 
придбати все необхідне обладнання для наших занять».

За період впровадження бізнес-проєкту створено та збережено під час карантин-
них обмежень чотири робочих місця, серед яких два тренера школи і два адміні-
стратора. Серед основних клієнтів спортивної школи - діти та підлітки. Вихованці 
спортивної школи постійно беруть активну участь у регіональних спортивних зма-
ганнях та показових виступах у місті Маріуполь. В той же час спортивна школа ак-
тивно працює над рекламною кампанією задля збільшення кількості своїх клієнтів 
серед дорослих – працівників офісів, зокрема жінок. Наразі спортивна школа «You 
Dojo» працює, активно розвивається та чекає на нових клієнтів!

ФОП Демідов
Василь Іванович, 

м. Маріуполь, Донецька область, 
«Спортивна школа «You Dojo», 
грантер 4-го Конкурсу. Грант 

отриманий на започаткування 
бізнес-проєкту та створення 

чотирьох робочих місць
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КРАФТОВИй СІК

Фермерське господарство «Надія» засноване в 1994 році та вже понад двадцять 
п’ять років успішно займається вирощуванням та переробкою яблук  у Бердянсько-
му районі. Господарство фермерського комплексу включає 26 гектарів садів, які 
періодично оновлюються, на території садів зведені господарські будівлі, а саме: 
ангар для техніки, фруктосховище, будівля для виробництва соку, а також житло-
вий будинок. Господарство електрифіковане, має власну артезіанську свердлови-
ну та водонапірну вежу. На постійній основі працюють чотири працівники з числа 
місцевого населення, а в період сезонних робіт залучається й додаткова робоча 
сила під різні види робіт.

Перші десять років своєї діяльності ФГ займалося вирощуванням, переробкою 
яблук та виробництвом саме «сирого соку», оскільки не було можливості придба-
ти пастеризатор. Такий вид соку вироблявся виключно під замовлення клієнтів, 
оскільки можливості для його зберігання та транспортування були відсутні. Мож-
на сказати, що соки ФГ «Надія» є достатньо відомими серед клієнтів Бердянського 
району.

Завдяки отриманому гранту у розмірі 192 000,00 грн. ФГ «Надія» придбало не-
обхідне обладнання, а саме: прес для віджимання соку та пастеризатор, що дало 
можливість покращити якість соку при пастеризації без додавання цукру, збіль-
шити асортимент соків з двох до чотирьох видів в залежності від сорту яблук та 
збільшити обсяги продукції. 

Наразі грантер планує виходити на платформу «ПРОЗОРО» з метою реалізації 
крафтових соків на об’єктах соціального призначення. 

ФГ «Надія», 
с. Дмитрівка, Бердянський р-н, 

Запорізька область, «Організація 
виробництва натуральних соків 
в саду ФГ «Надія», грантер 3-го 

Конкурсу. Грант отриманий на 
розширення бізнес-проєкту в 

секторі економіки «виробництво 
харчових продуктів»
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«хТОСЬ жЕ МАє ЦЕ РОБИТИ, ТО ЧОМУ Б НЕ Я?»

Іскристий оптимізм та очевидне задоволення від справи, якою займається, Ганни 
Чебан не залишать байдужим нікого з її співрозмовників. Молода, успішна, 
досвідчена у своїй справі здобувачка університетської освіти за спеціальністю 
«менеджмент з управління проєктами» (попри те, що вже має вищу технічну та 
економічну освіти), та, одночасно, щаслива мама трьох дітей посеред просторого 
виробничого приміщення з великими індустріальними машинами з переробки 
пластикових відходів – це щось таке, що просто вражає уяву пересічної людини. 
Але… «Хтось же має це робити, то чому б не я?», – каже Ганна і тут же додає: 
«Мені це вдається, я знаю як це робити, але важко, звичайно, оскільки люди не 
розуміють, наскільки потрібно і важливо бути екологічно свідомими у теперішньому 
світі, де проблеми екології існують уже тут і зараз, з нами поруч, і від того, як ми 
навчимось справлятись з ними, напряму залежатиме вже навіть не наше майбутнє, 
а сьогодення».

Із 2009 року Ганна створила комплекс з переробки відходів у Маріуполі, набувши 
таким чином багаторічного досвіду ведення бізнесу з переробки відходів; є 
керівником і творцем кластера переробників відходів в Маріуполі ГО «ЕКО ГУРТ», 
місією якого є поліпшення життя населення та оздоровлення екології Приазов’я 
шляхом розвитку соціального підприємництва. Підприємницька діяльність ФОП 
Чебан була і залишається тісно пов’язаною із суміжними секторами економіки, 
які підтримуються Програмою ООН. Підприємство на постійній основі купує на 
сільськогосподарських і кормозаготівельних підприємствах поліетиленові зернові 
рукава б/у, відходи рукавів, плівку (рвану, брудну, у будь-якому стані), каністри, біг-
беги, тенти та інше. Полімерні рукава застосовуються для закладки на зберігання 
всіх типів силосу, сінажу, зерна фуражного і продовольчого, жому цукрового буряка, 
відходів пивоварної промисловості, ефективно зберігають пшеницю, кукурудзу, 
ячмінь, рис, жито, овес, бобові. Упакована сировина безпечно зберігається протягом 
року. Після використання, підприємства зобов’язані здавати полімерні відходи 

ФОП Чебан 
Ганна Валеріївна, 

м. Маріуполь, Донецька область, 
«Розширення виробничої компанії 
з переробки пластикових відходів 

в Маріуполі», грантерка 1-го 
Конкурсу. Грант отриманий на 

розширення бізнес-проєкту 
в секторі економіки «бізнес, 

що передбачає зв’язок з 
пріоритетними секторами 

економіки»
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на переробку. Обов’язковою умовою для компанії щодо отримання повернення 
ПДВ є дотримання екологічних норм. Також була і є перспектива тісної співпраці 
в обслуговуванні готельно-ресторанного сектору: вивіз відсортованих відходи з 
пансіонатів на узбережжі Азовського моря (Мелекіно, Белосарайська Коса, Ялта, 
Урзуф), оскільки власники економлять на вартості вивозу твердих побутових 
відходів та, таким чином, мають додатковий прибуток від продажу вторсировини. 

Отже, плани щодо розвитку бізнесу ФОП Чебан у Ганни були перспективними, 
проте не вистачало промислових потужностей. Дізнавшись про грантову підтримку 
від Програми ООН, Ганна, не вагаючись, підготувала аплікаційну заявку і бізнес-
план та успішно пройшла усі етапи оцінки. Завдяки коштам Програми ООН, 
ФОП Чебан придбала та запустила у виробництво потужний прес-агломератор 
(пласткомпактор), з’явилась можливість закуповувати та переробляти до 10 тон 
сировини для переробки, а також було створено і досі існує у штатному розписі 
одне додаткове робоче місце – грануляторник, на яке було прийнято особу на 
умовах строкового трудового договору. «Можна, можна багато ще чого робити у 
цій сфері, добре, що місто це розуміє, оскільки ми вирішуємо проблеми Маріуполя 
щодо переробки вторсировини. Головне, щоб ще люди почали масово розуміти 
необхідність сортування відходів та таким чином піклувались про навколишнє 
середовище», – каже Ганна наостанок та висловлює віру, що все вийде, але 
потрібен час, хоча часу все ж є і не так багато.
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«ОТРИМАННЯ ГРАНТУ – ЦЕ УНІКАЛЬНА МОжЛИВІСТЬ 
ДИСЦИПЛІНУВАТИ СЕБЕ»

ТОВ «Техносервіс» було засноване у 1994 році Віктором Семеновичем Мотіним і  
вже майже тридцять років успішно працює в Мелітопольському районі Запорізької 
області та втілює в життя свої розробки у сфері «виробництво устаткування та 
інжинірингові послуги». Клієнтами товариства є не тільки навколишні аграрії, але 
й фермери, садівники, виноградарі та ягідники з усієї України, для яких з 2004 
року ТОВ розробляє робочі проєкти, закладки багаторічних насаджень для садів, 
систем зрошення полів і садів, виготовляє садову техніку. 

Ідея щодо створення протизаморозкової установки виникла вже достатньо давно, 
але на її втілення не вистачало коштів, а головне, часу на випробування. Інформацію 
щодо можливості взяти участь у Грантовій програмі підказав вже на той момент 
грантер цієї ж Програми, який звернуся до Віктора Мотіна для придбання системи 
зрошення. 

«Отримавши грант, у мене з’явилася можливість дисциплі-
нувати себе…»

Завдяки отриманому гранту у розмірі 117316,00 грн було створено унікальне 
інноваційне обладнання «Установка протизаморозкова «УПЗ – 4», яка може скласти 
гідну конкуренцію на відповідному ринку сільгосптехніки України та за кордоном, 
а також польським та китайським виробникам сільгосптехніки.

ТОВ «Техносервіс» 
смт. Якимівка, 

Запорізька область, «Установка 
протизаморозкова «УПЗ – 4», 
грантер 4-го Конкурсу. Грант 

отриманий на розширення бізнес-
проєкту в секторі економіки  

«виробництво устаткування та 
інжинірингові послуги»
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ЗАВДЯКИ ГРАНТУ ПРОГРАМИ ООН БЕРДЯНСЬК, З-ПОМІж 
НЕБАГАТЬОх МІСТ УКРАїНИ, ВВІйшОВ ДО ВСЕУКРАїНСЬКОї 
МЕРЕжІ SySTemS SoluTionS

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРУМ» має гарну репутацію серед 
своїх клієнтів у Бердянську щонайменше вже 2 роки, оскільки якісно та швидко на-
дає інжинірингові послуги щодо виконання землевпорядних робіт, про що свідчать 
відгуки їхніх клієнтів на сайті «КОРУМ» https://korum.business.site/. Головною ме-
тою діяльності ТОВ «Корум» є проведення робіт із технічної інвентаризації об’єктів 
нерухомого майна та землеустрою на території Бердянського району Запорізької 
області, що також для населення було альтернативою послугам комунального БТІ. 
З прийняттям на державному рівні рішення про розділення послуг з технічної ін-
вентаризації приміщень та землевпорядних робіт (Закон України «Про національну 
інфраструктуру геопросторових даних» та з метою приведення процедури прове-
дення даних робіт у сільській місцевості до стандартів Єдиної державної елек-
тронної системи у сфері будівництва, а також, беручи до уваги стрімкий розвиток 
новітніх технологій та виникнення різноманітних перспектив та напрямів розвитку 
сектору інжинірингових послуг у різних секторах економіки, «КОРУМ», дізнавшись 
про грантові можливості Програми ООН та ставши переможцем конкурсу, вирішив 
придбати специфічне обладнання для геодезичних робіт із землеустрою –  GS 07 
Комплект GPS/GNSS-приймача. Дане обладнання дало змогу пришвидшити надан-
ня послуг своїм клієнтам, а також  підвищити рівень точності та якості геодезичних 
послуг у своєму регіоні. 

Неочікуваним ефектом від реалізації бізнес-проєкту ТОВ  “КОРУМ” стало те, що 
завдяки придбаному обладнанню м. Бердянськ Запорізької області ввійшов до 
всеукраїнської мережі Systems Solutions, що дозволяє отримувати поправки до 
вимірювань і встановлювати місце розташування з сантиметровою точністю в ре-
жимі реального часу за допомогою GNSS приймача в мережі постійно діючих ре-
ферентних GNSS станцій (https://systemnet.com.ua/rtk-ukr/). Окрім того, завдяки 
встановленню даного обладнання за кошти Програми ООН м. Бердянськ здобув 
перспективу підключення до всеукраїнської мережі «Точне землеробство».

ТОВ «Корум»,
 м. Бердянськ, Запорізька 

область, «Розвиток технічної 
інвентаризації та землеустрою 

у сільській місцевості», грантер 
3-го Конкурсу. Грант отриманий 

на розширення бізнес-
проєкту в секторі економіки  

«виробництво устаткування 
та інжинірингові послуги»

https://korum.business.site/
https://systemnet.com.ua/rtk-ukr/
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 № п/п Номер 
заявки ФОП/ТОВ/ПП/СФГ Назва проекту Результати

1.  0002
ФОП Підвальний Олексій 
Олександрович

Відкриття майстерні по виготовленню 
виробів з натуральної шкіри

Придбано сучасне обладнання та створено майстерню з 
виготовлення виробів з натуральної шкіри.

2.  0010
ФОП Косілкин Дмитро 
Володимирович

Розширення та автоматизація 
виробництва технологічного одягу

На швейному виробництві модернізовано цех з крою 
тканин за індивідуальним замовленням.

3.  0018
ФОП Латишева Олена 
Анатоліївна

Ательє «Шей Да Пори» - ремонт, 
пошиття, вишивка одягу

Започатковано підприємницьку діяльність та відкрито 
ательє з пошиття та ремонту одягу з професійним 
обладнанням

4.  0022
ФОП Казьменко Сергій 
Володимирович

Виробництво питної води ТМ 
«Джерело здоров'я»

Було обладнано приміщення устаткуванням для очистки 
води. Створено одне робоче місце.

5.  0030
ФОП Ахунзянов Олександр 
Валерійович

Придбання сучасного обладнання для 
розвитку хлібобулочного виробництва

Придбано модернізоване пакувальне обладнання. 
Створено три робочих місця.

6.  0032
ФОП Юрченко Микола 
Олексійович

Модернізація виробничого процесу 
сільськогосподарського підприємства

Підвищено конкурентоспроможність малого 
сільськогосподарського підприємства. Придбано зернову 
сівалку.

7.  0041
ФОП Корчма  Оксана  
Степанівна

Виробництво крафтових сирів з 
козячого та коров'ячого молока

Започатковано виробництво з модернізованим 
устаткуванням для виготовлення крафтових сирів з 
козячого та коров'ячого молока.

8.  0043 ФОП Кущій Олена Ігорівна
Смачна кава починається з якісного 
та свіжообсмаженого зерна

Придбано професійне обладнання для смаження та 
помелу кави. Створено одне робоче місце.

9.  0047
ФОП Вінник Володимир 
Борисович

Облаштування гостьового комплексу 
для розміщення та обслуговування 
гостей Білокуракинщини

Придбано сучасні меблі та електроприлади для 
облаштування гостьового комплексу.

10.  0048
ФОП Устінов  Денис 
Миколайович

Фермерське господарство з 
вирощування риби в установці 
замкнутого водопостачання

Орендовано та частково обладнано приміщення для 
запуску акваферми.

11.  0057
ФОП Чорна Марина 
Володимирівна

Мініпіцерія на дому «Paradise Pizza» Розширено бізнес. Придбано професійне обладнання.

12.  0059 ФОП Бєлова Ганна Юріївна Швейна майстерня
Обладнано приміщення для надання послуг з пошиття 
одягу. Створено чотири робочих місця.

13.  0062
ФОП Волков Володимир 
Дмитрович

Розвиток виробництва козячого 
молока в с. Бойове, Нікольського 
району

Придбано 5 голів корів. Створено одне робоче місце.

14.  0065
ФОП Доронкін Іван 
Романович

Спортивно-розважальний клуб 
(лазертаг-клуб) «Вітязь»

Започатковано та укомплектовано сучасним обладнанням 
спортивно-розважальний клуб.

15.  0066
ФОП Доценко Олег  
Євгенович

Встановлення басейну на базі 
відпочинку

Встановлено басейн на базі та облаштовано зону 
відпочинку.

16.  0068
ФОП Малофєєва Юлія 
Анатоліївна

Ательє для виготовлення подушок і 
ковдр

Обладнано приміщення устаткуванням для надання 
послуг з виготовлення подушок та ковдр.

17.  0070
ФОП Васильєв Іван 
Іванович

3D друк керамікою
Придбано обладнання для виготовлення деталей на 3D 
принтері.

18.  0072
ФОП Мурашов Ігор 
Олексійович

Ремонт, реконструкція та технічне 
обслуговування велосипедів

Введено в експлуатацію пункт прийому заявок та 
обладнано устаткуванням приміщення майстерні. 
Створено одне робоче місце.

19.  0073
ФОП Свириденко Сергій 
Миколайович

Збільшено обсяг виробництва твердих 
сирів та збільшено площі для їх 
зберігання

Придбано та змонтовано сучасне обладнання для 
виготовлення та зберігання сирів.

20.  0080
ФОП Абелєнцева Анжеліка 
Заурівна

Для всіх «Славна пекарня» 
м. Слов’янськ

Пекарню укомплектовано професійним обладнанням та 
створено додатково три робочих місця.

21.  0081
ФОП Холявка Ігор 
Богданович

Розширення сфери діяльності кафе 
«Славне місто» м. Слов’янськ

Придбано та встановлено професійне обладнання. 
Створено два робочих місця.

22.  0090
ФОП Балабанов Олександр 
Сергійович

Пейнтбол клуб «Sniper»
Обладнано майданчик для надання послуг з проведення 
ігор в пейнтбол

23.  0093
ФОП Черняк Наталія 
Ігорівна

Відкриття тайм-кафе
Започатковано підприємницьку діяльність та облаштовано 
приміщення кав’ярні професійним устаткуванням. Відкрито 
кафе з додатковою послугою гри у настільні ігри.

24.  0095
ФОП Уманцев Олександр 
Володимирович

Подобова оренда житла (хостел)
Відремонтовано приміщення та облаштовано сучасним 
обладнанням, меблями. Створено два робочих місця.

25.  0096 ФОП Хила Лідія Миколаївна
Організація майстерні з виготовлення 
постільної білизни та домашнього 
текстилю

Облаштовано майстерню професійним швейним 
обладнанням для виробництва постільної білизни та 
домашнього текстилю.

26.  0098
ФОП Жукова Юлія 
Олександрівна

«Кіно з «Ескімо» Придбано та встановлено обладнання для ігрової зони.

27.  0105
ФОП Кононенко Олег 
Олександрович

Кафе швидкого харчування 
ВкусНЯШКА

Облаштовано професійним обладнанням приміщення.

Конкурс 1
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28.  0107 ФОП Каут Ірина Іванівна
Вирощування зернових та олійних 
культур, вирощування свійської птиці 
(бройлерні індики, качки)

Придбано модернізований трактор.

29.  0113
ФОП Кондратенко Ілля 
Володимирович

Збільшення обсягів виробництва 
кондитерського цеху торгової марки 
Tortonini

Встановлено у приміщенні цеху сучасний міксер 
планетарний.

30.  0118
ФОП Молчанов Євген 
Миколайович

Майстерня добра «Тісто»
Облаштовано приміщення інноваційним обладнанням. 
Створено додатково два робочих місця.

31.  0120
ФОП Бубнов Сергій 
Вікторович

Овочеві напівфабрикати
Цех обладнано устаткуванням для виробництва овочевих 
напівфабрикатів.

32.  0129
ФОП Чистякова Анастасія 
Миколаївна

Діагностика та лікування шкірних 
новоутворень

Придбано сучасний дерматоскоп та запроваджено 
послуги з дослідження шкірних новоутворень без 
операційного втручання (дерматоскопія).

33.  0133
ФОП Шерекіна Юлія 
Олександрівна

«Маленька Франція» - круасани, кава, 
вафлі та французькі хот-доги

Закуплено та облаштовано професійним устаткуванням 
МАФ (мала архітектурна форма)

34.  0134
ФОП Петаєв Микола  
Юрійович

Хостел «Валіза» - комфортний хостел 
на двадцять ліжко-місць

Відкрито хостел, облаштований сучасними та зручними 
меблями, обладнаний усім необхідним для комфортного 
проживання.

35.  0135
ФОП Король Олена 
Вікторівна

Започаткування мікробізнесу з 
виробництва жіночих пальт

Придбано та встановлено професійне швейне обладнання

36.  0141
ФОП Юркова Людмила 
Володимирівна

Збільшення виробництва м'яких, 
твердих сирів і молочної продукції

Придбано модернізоване устаткування та розширено 
виробництво м'яких та твердих сирів, молочної продукції.

37.  0142
ФОП Семенець Олександр 
Якович

Впровадження інноваційних 
технологій декорування керамічних 
виробів

Придбано верстат лазерногравірувальний та 
запроваджено інноваційні технології декорування у 
виробництві керамічних штофів (пляшок для напоїв)

38.  0147
ФОП Попова Марія 
Анатоліївна

Розширення бізнесу
Придбано професійне обладнання для розширення 
діяльності кафе.

39.  0150
ФОП Купрін Віталій 
Миколайович

Вирощування зернових та олійних 
культур. Послуги обробітку земельних 
ділянок

Започатковано підприємницьку діяльність та роботу 
сімейного фермерського господарства. Придбано 
ротаційну борону та зерноочисну машину..

40.  0154
ФОП Авершин Олександр 
Валерійович

Сімейна ферма «М'ясна ферма», по 
вирощуванню ВРХ (м'ясного, м'ясо-
молочного напрямку)

Обладнано приміщення для вигодовування нетелів та 
створено торгівельну точку. Створено три робочих місця.

41.  0160
ФОП Мацкевич Сергій 
Васильович

Туристичний кластер Приазов’я
Зроблено ремонт та облаштовано приміщення кафе 
сучасними меблями, технікою та кухонним обладнанням.

42.  0165
ФОП Герасимова  Ірина  
Олександрівна

Мінікав’ярня
Обладнано приміщення сучасним устаткуванням. Відкрито 
мінікав’ярню.

43.  0167
ФОП Трубакова Марія 
Олександрівна

Відкриття кавової точки з десертами
Прийнято на роботу двох працівників та встановлено у 
приміщенні спеціалізоване устаткування.

44.  0174
ФОП Троянчук Петро 
Дмитрович

Вирощування і реалізація домашньої 
птиці бройлера

Придбано обладнання для вирощування, обробки та 
зберігання птиці.

45.  0177
ФОП Аласкяров Іфтіхар 
Салвар Огли

Молочна ферма
Офіційно започатковано роботу молочної ферми з 
високоякісним сучасним обладнанням.

46.  0178
ФОП Кирилюк Ігор 
Миколайович

Розширення виробництва олії, 
борошна та шроту з насіння олійних 
культур

Збільшено об'єм та асортимент продукції завдяки 
встановленому новому сучасному обладнанню на 
виробництві.

47.  0181
ФОП Бєлогрудова Тетяна 
Віталіївна

Домашнє яйце - натуральний продукт Обладнано пташник для утримання курей-несучок.

48.  0183
ФОП Коленко Галина 
Федорівна

Розведення м'ясо-яєчної птиці і 
інкубація яєць

Придбано та встановлено устаткування в приміщенні для 
утримання та розведення птиці.

49.  0186
ФОП Гарбар Максим 
Миколайович

Оригінальний одяг «Донбас - це 
Україна»

Започатковано власне виробництво оригінального одягу 
та аксесуарів з професійним швейним обладнанням.

50.  0188
ФОП Мехедько Дмитро 
Олександрович

Виробництво фруктових та овочевих 
чіпсів

Обладнано приміщення для виробництва фруктових та 
овочевих чіпсів. Створено одне робоче місце.

51.  0189
ФОП Кузьменко Тетяна 
Василівна

Студія масажу і SPA  Relax
Обладнано приміщення для надання послуг з масажу і 
spa-процедур/

52.  0190
ФОП Чепак Олександр 
Васильович

Еко-Корм Дмитрівка
Встановлено сучасну автоматизовану лінію з виготовлення 
комбікорму.

53.  0192
ФОП Левченко Ірина 
Миколаївна

Відкриття французької мініпекарні на 
території міста Старобільськ

Придбано спеціалізоване обладнання для пекарні. 
Створено два робочих місця.

54.  0193
ФОП Черства Ольга 
Олександрівна

Вирощування зернових та технічних 
культур

Придбано подрібнювач причіпний. Створено одне робоче 
місце.

55.  0194
ФОП Стрельніков Юрій 
Володимирович

Модернізація тиру: створення 
секції стрільби із лука та закритого 
стрільбища

Створено закрите стрільбище та придбано обладнання, 
інвентар для організації секції.
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56.  0195
ФОП Левченко  Сергій 
Леонідович

Розширення бізнесу шляхом реновації 
кафетерія при готелі

Проведено реновацію кафетерію при готелі. Створено 
одне робоче місце.

57.  0196
ФОП Яценко Ірина 
Сергіївна

Ательє з індивідуального 
виготовлення взуття і шкіряних 
виробів «RedHorse»

Обладнано приміщення професійним обладнанням для 
надання послуг з виготовлення взуття і шкіряних виробів.

58.  0202
ФОП Звілінський Сергій 
Олександрович

Туристично-відпочинковий центр 
«Музей-садиба родини Крігер»

Проведено ремонтні роботи у приміщенні центру та 
встановлено нові меблі.

59.  0203
ФОП Козлов Олександр 
Сергійович

Надання послуг у сфері 
сільськогосподарської діяльності

Впроваджено інноваційні технології по внесенню рідких 
добрив та засобів захисту рослин з наданням послуг у 
сфері вирощування зернових та олійних культур. Придбано 
оприскувач.

60.  0204 ФОП Сердюк Віта Василівна
Розширення бізнесу за рахунок 
пакування продукції та встановлення 
шокової заморозки

Розширено бізнес шляхом встановлення обладнання для 
пакування продукції та камери шокової заморозки на 
виробництві хлібобулочних виробів та напівфабрикатів

61.  0205
ФОП Сорока Дмитро 
Володимирович

Створення підприємства з 
виробництва випічки

Облаштовано виробництво сучасним обладнанням для 
випічки хлібобулочних виробів. Створено одне робоче 
місце.

62.  0208
ФОП Антюхін Володимир 
Борисович

Від лану до столу - кафе «Козацька 
засіка»

Придбано спеціальне обладнання для вирощування 
картоплі.

63.  0211
ФОП Рябко Тетяна 
Володимирівна

Антикафе «Територія свободи»
Відремонтовано та облаштовано приміщення кафе 
професійним обладнанням та сучасними меблями. 
Створено одне робоче місце.

64.  0214
ФОП Пилипенко Олександр 
Олександрович

«Пригоди на каяках»: розвиток 
туристично-розважальної сфери

Започатковано підприємницьку діяльність. Придбано 
шість каяк-каное для надання послуг у туристично-
розважальній сфері.

65.  0215 СФГ «Фіртич»
Вирощування і переробка соковитих 
кормів для тваринництва

Започатковано виробництво з виготовлення кормів для 
тварин.

66.  0217
ФОП Петраш Олександр 
Костянтинович

Організація й запуск заводу з 
переробки соняшнику в олію

Придбано модернізоване обладнання для виготовлення 
олії.

67.  0219
ФОП Маняха Оксана 
Олександрівна

Виробництво та реалізація продуктів 
бджільництва. Виробництво вуликів 
і рамок

Облаштовано виробництво спеціальним обладнанням для 
виготовлення вуликів та рамок.

68.  0221
ФОП Тунік Тетяна 
Миколаївна

Кафе сімейного типу АРТиС
Модернізовано кафе. Встановлено професійне 
обладнання.

69.  0222
ФОП Мосяженко Олександр 
Олександрович

Мініготель-хостел «Мій Дім»
Створено мініготель - хостел з високим рівнем комфорту. 
Створено чотири робочих місця.

70.  0230
ФОП Кравченко Андрій 
Олександрович

«Торська сироварня» виробництво 
сирів

Придбано та розміщено у приміщенні устаткування для 
роботи сироварні. Створено одне робоче місце.

71.  0231
ФОП Гончаров Олексій 
Олександрович

Розширення виробництва мініпекарні
Придбано технологічне професійне обладнання 
(тісторозкачувальна машина і апарат шокової заморозки).

72.  0232
ФОП Остапенко Денис 
Вікторович

Створення птахоферми на території 
Донецької області

Обладнано приміщення для вирощування курей.

73.  0236
ФОП Данильченко Марія 
Олегівна

Творча агенція «Академія свят»
Започатковано та налагоджено роботу творчої агенції. 
Створено два робочих місця.

74.  0241
ФОП Кривоніс Олександр 
Анатолійович

Організація і проведення 
пейнтбольних ігор на відкритому 
майданчику

Відкрито майданчик з інноваційним обладнанням для 
проведення пейнтбольних та лазертаг-ігор.

75.  0242 ПП «Глорія-Текстиль»
Розвиток ПП «Глорія-Текстиль». 
Створення нових робочих місць

Доукомплектовано виробництво професійним 
устаткуванням для пошиття жіночого, дитячого та 
робочого одягу.

76.  0243
ФОП Аннусов Володимир 
Миколайович

Зелена садиба «Дім, закутаний в 
теплінь»

Засновано садибу, встановлено три альтанки, два 
комплекти «стіл +2 лавки», гойдалка, пісочниця з дахом, 
реставровано 2 печі.

77.  0244
ФОП Дейнега Руслан 
Павлович

Вирощування зелені, мікрозелені, 
харчових квітів шляхом гідропоніки 
цілий рік у приміщенні

Приміщення облаштовано гідропонним обладнанням 
та модулями освітлювальної системи для вирощування 
зелені.

78.  0245
ФОП Заволока Олександр 
Анатолійович

Закупівля обладнання для 
виробництва сільськогосподарської 
продукції високого рівня якості

Обладнано виробничий майданчик та встановлено 
аеродинамічний сепаратор. Створено одне робоче місце.

79.  0248
ФОП Шамєхін Ігор 
В’ячеславович

Модернізація виробництва кераміки 
шляхом заміни печей випалу

Встановлено нове модернізоване устаткування для 
виробництва керамічної продукції.

80.  0251
ФОП Долгопольська Юлія 
Георгіївна

Виробництво готової хлібобулочної 
та кондитерської продукції із 
заморожених напівфабрикатів

Започатковано роботу пекарні. Обладнано приміщення 
сучасним обладнанням для виробництва хлібобулочної та 
кондитерської продукції.

81.  0254
ФОП Орос Володимир 
Олексійович

Організація доставки готових страв у 
м. Добропіллі

Придбано необхідне обладнання для доставки готових 
страв
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82.  0257
ФОП Волощенко Анатолій 
Анатолійович

Застосування фрезерно-
гравірувального верстата з ЧПК при 
моделюванні

Придбано фрезерно-гравірувальний верстат для 
виготовлення керамічної продукції.

83.  0260
ФОП Яницький Станіслав 
Анатолійович

Клуб робототехніки «РобоДруг»
Проведено ремонт приміщення та придбано обладнання 
та інвентар для роботи клуба.

84.  0262
ФОП Галаус Катерина 
Геннадіївна

Родинна Коптильня
Відремонтовано приміщення та облаштовано новою 
сучасною коптильнею та додатковим обладнанням.

85.  0270
ФОП Ємець Михайло 
Петрович

Промислове вирощування часнику
Придбано обладнання для здійснення агротехнічних 
заходів для промислового вирощування часнику.

86.  0276
ФОП Холодняк Олексій 
Геннадійович

Вирощування соняшнику на 70 га в 
Старобільському районі

Придбано сучасну сівалку з унікальною модифікацією для 
вирощування соняшника. Створено одне робоче місце.

87.  0278
ФОП Зільберт Олександр 
Ігорович

Бізнес-план на розвиток діючого 
магазину-кав’ярні «Міні-маг «Срібний»

Встановлено професійне обладнання та започатковано 
новий напрямок роботи магазину як закладу 
громадського харчування.

88.  0280
ФОП Черевко  Неля 
Олександрівна

Розширення діючого бізнесу з метою 
пошиття домашнього текстилю

Обладнано майстерню модернізованим швейним 
обладнанням для пошиття домашнього текстилю.

89.  0292
ФОП Пивовар Сергій 
Леонідович

Модернізація виробництва «Справжня 
пекарня» та розширення асортименту

Встановлено спеціалізовані морозильні шафи та 
розширено асортимент продукції пекарні.

90.  0293
ФОП Житнік Олександр 
Миколайович

Відкриття готелю (хостелу)
Відкрито готель, облаштований сучасними і зручними 
меблями, обладнаний всім необхідним для комфортного 
проживання.

91.  0297
ФОП Чуваров Юрій 
Вікторович

Спортивно-розважальний клуб «Тотем: 
дух меча і лука»

Клуб облаштовано устаткуванням та інвентарем для 
спортивно-розважальних занять.

92.  0301
ФОП Макарович Руслан 
Григорович

Перепелина мініферма
Створено умови для дотримання санітарних норм в 
роботі мініферми, встановлено системи вентиляції, 
водопостачання та водовідведення.

93.  0302
ФОП Торяник Ольга 
Володимирівна

Сімейне кафе з ігровими лабіринтами
Облаштовано приміщення спеціалізованим обладнанням 
для роботи закладу.

94.  0303
ФОП Осіпова Олександра 
Павлівна

Відкриття йога-студії «Тиша»
Клуб забезпечено спеціальним спорядженням для 
проведення занять.

95.  0304
ФОП Савчук Віталій 
Сергійович

Ювелірна майстерня
Облаштовано майстерню сучасним устаткуванням для 
виготовлення та реставрації ювелірних прикрас.

96.  0306
ФОП Ясиненко Юлія 
Валеріївна

Виробництво ковбас з курячого м’яса. 
Ковбаса «Куряча»

Встановлено професійне обладнання для виробництва 
ковбасних виробів.

97.  0318
ФОП Гаврюшенко Вікторія 
Вікторівна

Створення сімейного товарно-
молочного фермерського 
господарства «Зірочка»

Обладнано приміщення для переробки молока та 
виробництва масла та сиру. Створено два робочих місця.

98.  0319
ФОП Чистякова Оксана 
Євгеніївна

Відкриття кав'ярні в м. Покровськ
Укомплектовано приміщення кав'ярні сучасним 
обладнанням.

99.  0323
ФОП Голощапов Дмитро 
Геннадійович

Лазертаг клуб «Red Line»
Створено та облаштовано устаткуванням нову ігрову 
локацію для лазертагу

100.  0332
ФОП Стовбун Оксана 
Юріївна

Зимова екотеплиця
Придбано та встановлено професійне обладнання для 
започаткування тепличного бізнесу.

101.  0333
ФОП Загорулько Ольга 
Василівна

Виробництво столового текстилю
Відремонтовано приміщення та облаштовано фотозону, 
встановлено полиці на канаті та полиці-сходи

102.  0343
ФОП Долгих Наталя 
Миколаївна

Дитячий розважальний центр з 
батутною ареною «Cool jumper»

Обладнано приміщення для дитячого розважального 
центру.

103.  0346
ФОП Яшина Ганна 
Анатоліївна

Виготовлення шкіряних аксесуарів з 
ручним тисненням

Модернізовано та автоматизовано виробництво шкіряних 
аксесуарів з використанням технології тиснення.

104.  0349
ФОП Мілашова Євдокія 
Федотівна

Комплекс гостинності в міні-готелі 
«Хостел»

Готель облаштовано новими сучасними меблями та 
технікою. Створено два робочих місця.

105.  0350 ФОП Рисева  Ганна Юріївна Чоловічі сорочки в стилі етно
Придбано професійне обладнання для виготовлення та 
пакування чоловічих сорочок.

106.  0351
ФОП Нікоара Ольга 
Іванівна

Модернізація виробництва хліба та 
хлібобулочних виробів

Встановлена на виробництві автоматизована машина для 
нарізання хлібобулочних виробів. Створено два робочих 
місця.

107.  0352
ФОП Меліхова Ірина 
Миколаївна

Пошиття авторського одягу для жінок 
та дітей України

Встановлено у майстерні сучасне швейне обладнання та 
програмне забезпечення для розробки та друку викройок 
для пошиття авторського одягу

108.  0355
ФОП Журавльов Віталій  
Юрійович

Вирощування курей бройлерів
Придбано 1010 курчат бройлерів та укомплектовано 
приміщення устаткуванням для оброблювання та 
зберігання птиці.

109.  0357
ФОП Буренко  Олександр  
Вікторович

Розширення наявного бізнесу в сфері 
послуг

Обладнано приміщення новим обладнанням та меблями 
для надання послуг з ремонту взуття та нарізки ключів.

110.  0359
ФОП Скляренко Ірина  
Анатоліївна

Вирощування та розведення 
домашньої птиці на м’ясо та яйце

Облаштовано приміщення та виведено курчат, які 
частково реалізовано
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111.  0360
ФОП Яровий Юрій 
Анатолійович

Збільшення обсягів виготовлення 
виробів з кераміки

Придбано обладнання для розширення асортименту та 
збільшення кількості керамічних виробів. Створено одне 
робоче місце.

112.  0361
ФОП Козачок Володимир 
Іванович

Ферма з вирощування овочів та ягід 
на власній землі

Придбано трактор та започатковано роботу господарства 
з вирощування овочів та ягід. Створено одне робоче місце.

113.  0363
ФОП Санжаревська Ольга 
Сергіївна

Хостел
Започатковано підприємницьку діяльність та обладнано 
приміщення хостелу новими сучасними меблями та 
технікою для надання послуг тимчасового проживання.

114.  0366
ФОП Аліфіренко Лариса 
Олександрівна

Послуги населенню - виробництво 
верхнього трикотажного одягу

Створено модернізований цех з професійним обладнанням 
з виготовлення трикотажного одягу за індивідуальним 
замовленням. Створено одне робоче місце.

115.  0368
ФОП Рипаленко Людмила 
Миколаївна

Вирощування зернових культур та 
розведення ВРХ

Придбано сільськогосподарську техніку та започатковано 
роботу господарства з вирощення зернових культур та 
розведення ВРХ

116.  0369
ФОП Дзюбан Тимофій 
Вікторович

Виробництво екологічної рослинної 
олії з насіння олійних культур

Обладнано приміщення модернізованим устаткуванням 
для виробництва та фільтрації рослинної олії.

117.  0370
ФОП Ткаченко Сергій 
Вікторович

Висадка та догляд саду волоського 
горіха

Придбано трактор та започатковано роботу господарства 
з вирощування волоського горіха.

118.  0373
ФОП Шведов Олексій  
Борисович

Розширення надання послуг зеленого 
туризму в Новопетрівці в осінньо-
зимовий період

Побудовано та облаштовано приміщення туристичного 
центру зі SPA-процедурами сучасними меблями та 
технікою.

119.  0374
ФОП Соєнко  Володимир 
Миколайович

Виготовлення екструдованих та 
гранульованих кормів для тварин

Обладнано приміщення інноваційним обладнанням для 
виготовлення екструдованих та гранульованих кормів.

120.  0381
ФОП Мухін Віталій 
Сергійович

Виробництво зернових та олійних 
культур

Придбано культиватор, посівні матеріали, добрива та 
засновано господарство по вирощуванню зернових та 
масляних культур.

121.  0382
ФОП Свєтов Костянтин 
Валерійович

Заготівля сіна
Придбано сучасну сільськогосподарську техніку для 
виготовлення якісного сіна.

122.  0383 ТОВ «НВП «Інтеко»
Цех з виробництва продуктів 
здорового харчування

Модернізовано новим сучасним обладнанням цех з 
виробництва продуктів здорового харчування. Створено 
два робочих місця.

123.  0385
ФОП Давискиба Оксана 
Петрівна

«Центр послуг» м. Золоте-3
Створено та облаштовано новим професійним 
обладнанням центр послуг з ремонту одягу та 
манікюрного сервісу. Створено одне робоче місце.

124.  0388
ФОП Строїтелєв Олексій 
Ігорович

Ресторан Монро
Придбано багатофункціональний пароконвектомат та 
розширено асортимент ресторану.

125.  0389
ФОП Щелоковський Микола 
Вікторович

Виробництво зернових та олійних 
культур

Придбано дискову борону для вирощування зернових та 
олійних культур.

126.  0393
ФОП Проценко Віталій 
Валерійович

Модернізація виробництва шляхом 
включення до виробничого ланцюга 
необхідного обладнання

Встановлено на виробництві модернізований доїльний 
апарат та охолоджувач молока. Створено одне робоче 
місце.

127.  0395
СФГ «Мрія» Конотопського 
О.В.

Впровадження послуг очистки та 
калібрування зерна на базі СФГ 
«Мрія»

Придбано професійне обладнання для очистки та 
калібрування зерна

128.  0397
ФОП Демченко Світлана 
Борисівна

Виготовлення напівфабрикатів
Обладнано приміщення спеціалізованим устаткуванням 
для виробництва напівфабрикатів.

129.  0398
ФОП Блинова  Юлія  
Олександрівна

Благоустрій та розширення 
асортименту діючого кафе

Облаштувано літній майданчик та встановлено у 
приміщенні кафе професійне кухонне обладнання.

130.  0400
ФОП Носенко Михайло 
Володимирович

Створення пташиної ферми із власним 
виробництвом кормів

Обладнано приміщення для вирощування і утримання 
птиці з власним виробництвом кормів.

131.  0401
ФОП Сімонов Андрій 
Леонідович

ІТЦ «Зелена Кремінна»
Придбано туристичне спорядження для активного 
відпочинку (зеленого туризму), а саме організації походів 
на байдарках, велосипедах та лижах.

132.  0406 ТОВ «АБ.Забава»
Монтаж та встановлення модулів 
сушарки керамічних виробів

Встановлено модернізовані сушарки для керамічних 
виробів.

133.  0413
ФОП Поплавська Ольга 
Олександрівна

Мобільна студія з оформлення та 
проведення тематичних дитячих свят

Облаштовано новим обладнанням мобільну дитячу студію

134.  0420
ФОП Рак Наталя 
Миколаївна

Смаження зернової кави
Придбано ростер для смаження кави та облаштовано 
устаткуванням цех з пакування та зберігання готової 
продукції.

135.  0427
ФОП Іванченко Тетяна 
Юріївна

Відкриття мінікондитерської, кафе
Приміщення відремонтовано та облаштовано новим 
сучасним устаткуванням для виготовлення та реалізації 
кондитерських виробів.

136.  0429
ФОП Братищенко Марина 
Анатоліївна

Майстерня з пошиття домашнього 
текстилю та виробів для малюків

Укомплектовано майстерню найсучаснішим швейним 
обладнанням для виготовлення домашнього текстилю та 
дитячого одягу



95додаток 6список ГРаНтЕРIВ та опис БIЗНЕс-пЛаНIВ

 № п/п Номер 
заявки ФОП/ТОВ/ПП/СФГ Назва проекту Результати

137.  0430
ФОП Касаткіна Ольга 
Василівна

Розширення швейного цеху торгової 
марки «Alma Keim»

Швейний цех доукомплектовано сучасним обладнанням. 
Створено два робочих місця.

138.  0432
ФОП Мельникова Тетяна 
Володимирівна

Міні готель (хостел) на території 
Слов'янського курорту

Відремонтовано номери у готелі та облаштовано їх 
сучасними меблями та технікою.

139.  0435
ФОП Тичка Павло 
Володимирович

Зерно+

Започатковано підприємницьку діяльність та придбано 
спеціалізовану техніку для вирощування зерна: пшениці, 
ячменю, соняшника, кукурудзи, а також для виробництва 
сіна люцерни в запресованих тюках.

140.  0437
ФГ "ЕКО Червоний 
Молочар"

Розширення молочної ферми шляхом 
придбання ВРХ

Розширено молочну ферму, придбано 5 голів нетелів.

141.  0441
ФОП Бондар Наталія 
Миколаївна

Виробництво дитячого одягу
Облаштовано виробництво професійним швейним 
обладнанням для виготовлення одягу.

142.  0442
ФОП Бондаренко Ігор 
Леонідович

Створення сертифікованого 
виробництва полімерної тари 
харчового і медичного призначення

Придбано модернізоване обладнання для виготовлення 
тари харчового і медичного призначення та отримано 
сертифікат на продукцію міжнародного зразка.

143.  0446
ФОП Абрамова Тетяна 
Валеріївна

Вирощування і реалізація домашньої 
птиці бройлера

Придбано обладнання для вирощування, обробки та 
зберігання птиці.

144.  0444
ФОП Пономаренко  Ігор 
В’ячеславович

Фабрика домашнього морозива
Облаштовано цех найсучаснішим устаткуванням для 
виробництва морозива.

145.  0447
ФОП Скорик Роман 
Сергійович

Збільшення виробництва зернових та 
олійних культур, їх логістика

Придбана нова сільськогосподарська техніка та 
впроваджено інноваційний метод вирощування олійних та 
зернових культур.

146.  0455
ФОП Єремиця Ірина 
Сергіївна

Дитячий центр розвитку і розваг 
«Лімпопо» м. Ліман

Започатковано роботу дитячого центру з сучасним 
устаткуванням.

147.  0462
ФОП Турпітко Віталій 
Олександрович

«Айдар-Тур»
Придбано каяки та велосипеди для надання послуг 
населенню.

148.  0465
ФОП Лобза Федір 
Федорович

Переробка м'яса Встановлено автоматичну лінію з виробництва ковбас. 

149.  0466 ТОВ «Технохім»
Введення нової олійної культури у 
сівозміну сільськогосподарського 
підприємства

Придбано вітаміни та мінеральні добрива для 
вирощування розторопші.

150.  0472
ФОП Шаповалова Надія 
Вікторівна

Street food
Відкрито заклад громадського харчування з професійним 
кухонним обладнанням.

151.  0473
ФОП Несвіт  Григорій 
Іванович

Домашня молочна кухня
Придбано нове сучасне обладнання для збільшення 
обсягів переробки молока.

152.  0475
ФОП Константінов  
Костянтин  Олександрович

Розширення виробництва з 
використанням керамічних печей для 
задоволення потреб експортного 
напрямку

Встановлено муфельну високотемпературну піч з 
програмним керуванням

153.  0476
ФОП Чебан Ганна 
Валеріївна

Розширення виробничої компанії з 
переробки пластикових відходів в 
Маріуполі

Закуплено модернізований прес агломератор для 
переробки пластикових відходів.

154.  0478
ФОП Мокрік Іван 
Вікторович

Виготовлення меблів в стилі ЛОФТ 
для кафе, барів, готелів, хостелів

Обладнано майстерню спеціалізованим обладнанням для 
виготовлення меблів. Створено два робочих місця.

155.  0480
ФОП Радченко Ніна 
Миколаївна

Вирощування ефіроолійних культур з 
метою отримання ефірних олій

Придбано устаткування для вирощування ефіроолійних 
рослин. Створено два робочих місця.

156.  0483
ФОП Усов Валентин 
Віталійович

Територія здорового відпочинку 
«Valeo»

Облаштовано приміщення інноваційним обладнанням для 
здорового відпочинку.

157.  0487
ФОП Журавський Роман 
Олексійович

Власна Пекарня «Люблен»
Розширено виробництво та придбано устаткування для 
нарізки готової пекарської продукції.

158.  0493
ФОП Гордєєва Наталія 
Іванівна

Доступне житло для тимчасового 
проживання міні-готель «КРАЩЕ ТУТ»

Започатковано підприємницьку діяльність та 
відремонтовано кімнати для тимчасового проживання, їх 
обладнано новими меблями та побутовою технікою.

159.  0495
ФОП Насартінова Олена 
Василівна

Цех з пошиття одягу
Розширено швейне виробництво та обладнано цех 
професійним обладнанням для пошиття верхнього одягу. 
Створено чотири робочих місця.

160.  0499
ФОП Вишиванюк Наталя 
Сергіївна

Модернізація майстерні по ремонту 
одягу з впровадженням нових послуг

Облаштувано діючу майстерню новим сучасним 
обладнанням.

161.  0503
ФОП Сердюк Анастасія 
Станіславівна

Пошиття м'яких контейнерів для 
вирощування і транспортування 
саджанців

Обладнано виробництво устаткуванням для пошиття 
м'яких контейнерів для вирощування та транспортування 
саджанців.

162.  0509
ФОП Глущенко Станіслав 
Анатолійович

Покровські Чани
Встановлено на базі відпочинку купель з топкою на 
дровах.

163.  0521
ФОП Брюховець Олена 
Миколаївна

Застосування сучасних технологій 
при розширенні виробництва з 
виготовлення напівфабрикатів

Встановлено модернізоване обладнання для 
виготовлення напівфабрикатів
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164.  0524
ФОП Кузнецова Валентина 
Миколаївна

Центр екскурсій та профорієнтації 
«Моя справа»

Центр облаштовано новою сучасною технікою. Створено 
одне робоче місце.

165.  0529
ФОП Тищенко Наталія 
Володимирівна

Молоко за європейськими нормами
Придбано устаткування для молочного виробництва. 
Створено одне робоче місце.

166.  0530
ФОП Кулєшова Олена 
Юріївна

Виробництво екоодягу та текстильної 
сувенірної продукції з елементами 
вишивки

Обладнано приміщення спеціалізованим обладнанням 
для пошиття, вишивки екоодягу та сувенірної продукції. 
Створено одне робоче місце.

167.  0533
ФОП Баришева Яна 
Миколаївна

Мініферма
Придбано та встановлено спеціалізоване обладнання для 
вирощування птиці.

168.  0535
ФОП Сухаревська Юлія 
Олександрівна

Організація підприємства 
громадського харчування в сегменті 
Fast Food

Започатковано роботу закладу громадського харчування 
з професійним кухонним обладнанням.

169.  0536
ФОП Гнатюк Анатолій 
Іванович

Розширення послуг у кав'ярні, що 
працює

Встановлено професійну кавомашину та 
кавомолку. Створено два робочих місця.

170.  0540
ФОП Нестеренко Тетяна 
Леонідівна

Відкриття двох квест-кімнат «Мафія» 
та «Капітан Америка»

Придбано та змонтовано тематичні квест-кімнати з 
сучасними меблями та технікою.

171.  0542
ФОП Рупчев Олег 
Олександрович

Організація ділянки 
ультрафіолетового друку

Встановлено інноваційне обладнання для нанесення 
зображень і написів на текстильних виробах, керамічній 
плитці та посуді.

172.  0544
ФОП Бабкін Антон 
Олександрович

Перепелина ферма
Обладнано приміщення спеціалізованим обладнанням для 
вирощування птиці.

173.  0551
ФОП Хайнус Олександр 
Стефанович

Розширення бізнесу – Зерновий 
напрямок

Придбано сільськогосподарську техніку для вирощування 
зернових, бобових, олійних культур та овочів.

174.  0566
ФОП Круть Кирило 
Валерійович

Виробництво сухих сніданків. 
Інтенсифікація, автоматизація, 
механізація виробництва

Вдосконалено виробництво, встановлено професійне 
обладнання, отримана можливість виробляти нові види 
продукції.

175.  0569
ФОП Бондаренко 
Олександр Володимирович

Лазерні інновації
Обладнано приміщення устаткуванням для надання послуг 
з лазерної різки, гравіювання та 3D друку.

176.  0572
ФОП Ігнатенко Катерина 
Володимирівна

Тренінговий центр/антикафе 
української сучасності «Птах»

Укомплектовано приміщення центру сучасним 
обладнанням та технікою для надання послуг з додаткової 
освіти та проведення інших розважальних заходів.
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1.  0031
ФОП Малетич Михайло 
Павлович

Переробка зернових методом 
екстрагування

Придбано модернізований екструдер для переробки зерна. 
Створено одне робоче місце.

2.  0035
ФОП Лемешенко Катерина 
Олександрівна

Кабінет апаратного масажу, депіляції 
та косметології Лабораторія краси 
«Like»

Придбано сучасне обладнання та меблі для лабораторії 
краси. Створено одне робоче місце.

3.  0037
ФОП Чаплик Олександр 
Степанович

Сироварня Встановлено на виробництві сироварню.

4.  0055
ФОП Сегеда Ольга 
Володимирівна

Медичний кабінет лікаря 
дерматовенеролога, ендокринолога, 
гінеколога, спеціаліста з лазерної 
епіляції

Обладнано медичний кабінет інноваційним устаткуванням. 
Створено п'ять робочих місць.

5.  0058
ФОП Лактіонова Юлія 
Сергіївна

Студія краси Laktionova Julia
Студія краси облаштовано новими меблями та професійним 
обладнанням для надання послуг у сфері краси. Створено 
два робочих місця.

6.  0060 ТОВ «Вовчоярівський кар'єр»  
Розширення виробництва крейди 
природньої та карбонатних 
наповнювачів

Придбано нове обладнання для випуску більш якісної 
продукції. Створено два робочих місця.

7.  0063
ФОП Павлюченко Сергій 
Анатолійович

Бізнес-план по реалізації додаткових 
послуг автосервісу. Заправка системи 
кондиціонування

Обладнано приміщення модернізованою станцією для 
заправки автомобільних кондиціонерів та придбано 
інструменти для ремонту систем кондиціонування 
автомобіля. Створено одне робоче місце.

8.  0067
ФОП Ключка В’ячеслав 
Леонідович

Переробка органічних відходів та 
виробництво паливних брикетів «PINI-
KAY» 

Обладнано приміщення спеціалізованим обладнанням для 
виробництва паливних брикетів. Створено чотири робочих 
місця.

9.  0078
ФОП Кісненко Олександр  
Володимирович

Овочі круглий рік
Розширено існуючий тепличний бізнес, придбано додатково 
спеціалізоване устаткування. Створено чотири робочих місця.

10.  0087 ТОВ «Раунд транс» 
Ремонт частин залізничного 
транспорту

Облаштовано виробниче приміщення обладнанням для 
ремонту частин залізничного транспорту. Створено три 
робочих місця.

11.  0089 ПП «Безпечний рух» Безпечний рух
Придбано нове сучасне обладнання, яке дало змогу вийти 
на новий рівень послуг з ремонту доріг. Створено чотири 
робочих місця.

12.  0091
ФОП Донцов Сергій 
Олександрович

Станція технічного обслуговування 
легкового автотранспорту

Обладнано приміщення професійним обладнанням для 
технічного обслуговування легкового автотранспорту. 
Створено чотири робочих місця.

13.  0092
ФОП Зінов'єва Наталя 
Сергіївна

Розширення студії оперативного 
друку

Переобладнано приміщення та встановлено інноваційне 
устаткування для оперативного друку. Створено одне робоче 
місце.

14.  0096
ФОП Мєльохіна Лариса  
Григоріївна

Студія ін’єкційної та апаратної 
косметології «Ботокс клуб»

Облаштовано приміщення новим сучасним обладнанням 
для надання косметологічних послуг. Створено два робочих 
місця .

15.  0101
ФОП Головіна Євгенія 
Олексіївна

Пошив та реалізація дитячих пелюшок 
та дитячої постільної білизни

Придбано професійне швейне обладнання для пошиття 
дитячих пелюшок та дитячої постільної білизни. Створено 
одне робоче місце.

16.  0105
ФОП Бєлєнкова Світлана 
Анатоліївна

Полунична теплиця Побудовано теплицю . Створено одне робоче місце.

17.  0108
ФОП Крохмальов Максим 
Сергійович

Промислово цілорічна зимова теплиця 
для вирощування зелені 

Започатковано підприємницьку діяльність. Встановлено 
та облаштовано цілорічну промислову теплицю для 
вирощування овочів та зелені. Створено одне робоче місце.

18.  0113
ФОП Гурова Лариса  
Анатоліївна

Збільшення виробництва крафтових 
сирів з козячого та коров’ячого 
молока 

Виконано ремонт та встановлено у приміщення професійне 
устаткування для роботи сироварні. Створено шість робочих 
місць.

19.  0121
ФОП Філімонов Сергій 
Петрович

Послуги садівника
Придбано новий сучасний інструмент. Створено одне робоче 
місце.

20.  0124 ФОП Зоріна Анна Олексіївна
Вирощування квітів у теплиці-термосі 
з подальшою реалізацією

Побудовано теплицю. Створено одне робоче місце.

21.  0126
ФОП Краснянська Світлана 
Павлівна

Лазерне видалення татуювань, 
татуажу та надання послуг 
перманентного макіяжу

Приміщення облаштовано професійним обладнанням та 
меблями для надання послуг з перманентного макіяжу. 
Створено два робочих місця.

22.  0128
ФОП Борисенко Олександр 
Володимирович

Домашня мініптахоферма Побудовано птахоферму. Створено одне робоче місце .

23.  0133
ФОП Ахунзянова Світлана 
Юріївна

Установка системи очищення 
води для виробництва хлібних і 
кондитерських виробів

Виконано будівельні роботи у приміщенні та встановлено 
модернізоване устаткування для очищення води. Створено 
чотири робочих місця.
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24.  0135 ФОП Петров Юрій Вікторович
Різка, обробка та оздоблення 
декоративного та будівельного 
каменю

Придбано модернізований фрезерний верстат. Створено два 
робочих місця.

25.  0137
ФОП Сошнікова  Ганна 
Іванівна

Розширення спеціалізованої медичної 
практики ФОП Сошнікова Г.І.

Встановлено у медичному кабінеті модернізований 
ендокавітальний датчик та нові меблі. Створено одне робоче 
місце.

26.  0138
ФОП Варьонова Олена 
Миколаївна

Студентська їдальня «Годувальниця»
Обладнано приміщення професійним кухонним обладнанням 
для надання послуг громадського харчування. Створено два 
робочих місця.

27.  0146
ФОП Пунтус Сергій 
Васильович

Станція технічного обслуговування 
«АВТОДОК»

Облаштовано станцію сучасним професійним устаткуванням 
та інструментами для надання послуг з ремонту автомобілів. 
Створено чотири робочих місця.

28.  0157
ФОП Некрасова Інеса 
В’ячеславівна

Сундук зі скарбом
Створено майстерню з професійним обладнанням для 
виробництва сумок. Створено одне робоче місце.

29.  0166
ФОП Таранов Дмитро 
Юрійович

Технічне обслуговування та ремонт 
електронних та паливних систем 
автомобілів

Придбано модернізоване діагностичне обладнання. 
Створено одне робоче місце.

30.  0174
ФОП Бесараб Олексій 
Анатолійович

Авточохли Pokrov Cover
Облаштовано сучасним устаткуванням цех з пошиття 
автомобільних чохлів. Створено три робочих місця.

31.  0180
ФОП Стахнів Едуард 
Едуардович

Пункт комп’ютерної діагностики авто
Станцію обладнано найсучаснішим комп'ютерним 
обладнанням для діагностики автомобілів. Створено одне 
робоче місце.

32.  0184
ФОП Ковтун Людмила 
Миколаївна

Розширення і розвиток тепличного 
господарства «Санрайз»

Побудовано три теплиці та обладнано їх опаленням, 
поливом, освітленням. Створено чотири робочих місця.

33.  0189
ФОП Косенкова Людмила 
Миколаївна

Другий центр вивчення англійської 
мови Friends, Language School 

Укомплектовано учбові класи сучасною інтерактивною 
технікою для надання якісних послуг з викладання 
англійської мов. Створено два робочих місця.

34.  0190
ФОП Волкова Світлана 
Володимирівна

Електроміостимуляція в реабілітації 
хворих, учасників АТО, інвалідів 
Новопсковського району

Придбано та встановлено у приміщенні інноваційну систему 
для стимуляції нервів і м’язів. «Боді-Формінг». Створено одне 
робоче місце.

35.  0192
ФОП Кисіль Іван 
Олексійович

Впровадження енергозберігаючих 
технологій методом утеплення 
фасадів

Придбано професійний інструмент для виконання робіт з 
утеплювання фасадів. Створено чотири робочих місця.

36.  0202 ФОП Внуков Юрій Юрійович Машинна штукатурка стін Придбано штукатурну станцію. Створено два робочих місця.

37.  0205
ФОП Сіраковський  Юрій  
Володимирович

Модернізація цеху розливу води 
«Здорова вода» у м. Краматорськ 

Приміщення облаштовано модернізованим устаткуванням 
фільтрації води та сучасною оргтехнікою. Створено два 
робочих місця.

38.  0207
ФОП Дяченко Микола 
Данилович

Якісні перукарські послуги для 
широких верств населення

Зроблено ремонт у приміщенні перукарні та придбано нове 
професійне обладнання для роботи перукарів. Створено два 
робочих місця.

39.  0218 ФОП Пряділя Ніна Іванівна Хостел «Другий дім»
Відремонтовано приміщення та облаштовано всім 
необхідними сучасним обладнанням для комфортного 
проживання клієнтів.

40.  0221
ФОП Пушкарьова Ірина  
Олександрівна

Надання перукарських послуг
Перукарню облаштовано професійним обладнанням та 
інструментами для надання якісних послуг населенню. 
Створено одне робоче місце.

41.  0257
ФОП Колесников Володимир 
Анатолійович

Виробництво і реалізація спецодягу 
за індивідуальними вимогами 
замовника

Швейний цех облаштовано сучасним обладнанням. Створено 
три робочих місця.

42.  0269
ФОП Мєдвєдєв Дмитро 
Олександрович

СТО Automotors
Станцію технічного обслуговування обладнано професійними 
інструментами та устаткуванням. Створено чотири робочих 
місця.

43.  0270
ФОП Залуговська Ольга 
Юріївна

Виготовлення піци та гриль-блюд
Започатковано роботу закладу громадського харчування 
з найсучаснішим спеціалізованим обладнанням. Створено 
чотири робочих місця.

44.  0272
ФОП Бєльченко Віталій 
Георгійович

«Автовольт» станція технічного 
обслуговування електромобілів та 
автомобілів оснащених ГБО

Станцію облаштовано модернізованим обладнанням та 
інструментами для якісного обслуговування автомобілів. 
Створено п’ять робочих місць.

45.  0276
ФОП Німаніхіна Олена 
Анатоліївна

Модернізація та розширення 
швейного виробництва

Придбано професійне обладнання. Створено три робочих 
місця.

46.  0282
ФОП Мар'янська  Ганна 
Сергіївна

Банкетна зала «Фрегат» 
Придбано та встановлено нове сучасне обладнання для 
їдальні. Створено чотири робочих місця.

47.  0287
ФОП Кожушко Марина 
Олексіївна

Салон краси «Лілія»
Облаштовано салон професійним обладнанням та 
інструментами для надання якісних послуг. Створено одне 
робоче місце.

48.  0289
ФОП Гримальський 
Олександр Володимирович

Надання ремонтно-зварювальних 
послуг

Придбано обладнання для надання ремонтно-зварювальних 
послуг. Створено одне робоче місце.
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49.  0298
ФОП Рясний Дмитро 
Вікторович

Розширення виробництва та реалізації 
продуктів бджільництва

Придбано спеціальне обладнання та розширено лінійку 
асортименту виробництва продуктів бджільництва. Створено 
одне робоче місце.

50.  0317
ФОП Коваленко Ірина  
Євгеніївна

Піца Колібрі  - доставка піци
Встановлено у приміщенні спеціалізоване обладнання для 
виготовлення піци на замовлення. Створено два робочих 
місця.

51.  0322 ФОП Штик Олена Петрівна
Виробництво плитки гумової, монтаж 
та демонтаж плитки гумової

Проєкт не виконано. Повернення І траншу відповідно до 
рішення суду за позовомТЦК.

52.  0330
ФОП Грачикова Наталія 
Геннадіївна

Ательє з індивідуального пошиття і 
ремонту одягу

Започатковано роботу ательє з професійним швейним 
обладнанням. Створено три робочих місця.

53.  0340
ФОП Перепада Олександр 
Валерійович

Тонування, обслуговування 
кондиціонерів автомобілів

Встановлено у приміщенні станцію для обслуговування 
автомобільних кондиціонерів та придбано інструмент для 
тонування автоскла. Створено два робочих місця.

54.  0343
ФОП Антоненко Олександр 
Олександрович

Впровадження нових методів обробки 
приміщень і фасадних зон

Придбано професійний інструмент для виконання робіт 
з енергоаудиту та утеплення будинків. Створено чотири 
робочих місця.

55.  0346
ФОП Чорнобай Олександр 
Сергійович

Виробництво вологомірів штангових 
МІВ різної довжини

Придбано нове обладнання для виготовлення нових 
вологомірів, з’явилась можливість робити контрольні заміри 
на місці та значно підвищилась якість готової продукції. 
Створено чотири робочих місця.

56.  0347
ФОП Ковалинська Наталя  
Леонідівна

Відкриття оптово-роздрібної ювелірної 
майстерні

Обладнано приміщення для надання послуг з ремонту та 
виготовлення ювелірних виробів. Створено два робочих 
місця.

57.  0350
ФОП Новикова Марина 
Олександрівна

Розширення виробництва художньої 
кераміки

Виготовлено та змонтовано у приміщенні цеху дві печі 
та придбано комплектуючі, матеріали для виготовлення 
кераміки. Створено три робочі місця.

58.  0356
ФОП Єліна Оксана 
Олексіївна

Проведення робіт з ямкового і 
поточного ремонту дорожнього 
покриття

Придбано обладнання, інвентар, спецодяг для бригади 
ямкового та поточного ремонту дорожнього покриття. 
Створено чотири робочих місця. 

59.  0359
ФОП Кравченко Едуард 
Миколайович

Побудова лінії сушки піску на базі  
руберойдового цеху

Облаштовано цех для виробництва сухого піску. Створено 
чотири робочих місця.

60.  0395
ФОП Матковська  Сніжана 
Василівна

Модернізація і розширення послуг 
кафе «Relax»

Придбано посуд та обладнання для кейтерингу. Встановлено 
літній майданчик з вікнами та дерев’яною підлогою. 
Створено два робочих місця.

61.  0398 ФОП Будиліна Ганна Ігорівна
Виробництво робочих рукавичок з х/б 
і змішаної пряжі

Обладнано приміщення устаткуванням для виробництва 
робочих рукавичок з х/б і змішаної пряжі. Створено чотири 
робочих місця.

62.  0404
ФОП Слюсар Владислав 
Михайлович

Впровадження інноваційних 
енергозберігаючих технологій шляхом 
модернізації виробництва у місті 
Маріуполь

Облаштовано приміщення для виробництва обладнання 
утеплюючих термопанелей. Створено чотири робочих місця.

63.  0408
ФОП Самойлова Валентина 
Жовтневна

Мініпекарня Мікс
Укомплектовано приміщення сучасним устаткуванням для 
виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Створено 
чотири робочих місця.

64.  0411
ФОП Кунченко  Наталія 
Миколаївна

Квартира-трансформер 
Приміщення мебльовано сучасними меблями та 
укомплектовано побутовою технікою.  Створено два робочих 
місця.

65.  0416 ФОП Бур'ян Олена Іванівна
Розширення виробництва, поліпшення 
умов праці швейного цеху ФОП Бур'ян

Доукомплектовано виробництво професійним обладнанням 
та покращені умови праці персоналу. Створено три робочих 
місця.

66.  0420
ФОП Слаутський Вадим 
Юрійович

Радіовізіограф в стоматологічній 
практиці

Встановлено у клініці сучасне обладнання для проведення 
досліджень. Створено одне робоче місце.

67.  0425
ФОП Ковалева Олена 
Анатоліївна

Домашня міні пекарня ПекаръКО
Започатковано роботу закладу громадського харчування 
з професійним сучасним обладнанням. Створено чотири 
робочих місця.

68.  0432 ФОП Ляпкін Юрій Сергійович Автосервіс MotorDoc
Приміщення автосервісу укомплектовано сучасним 
устаткуванням та інструментами для обслуговування 
автомобілів. Створено чотири робочих місця.

69.  0433
ФОП Усов Олексій 
Володимирович

Впровадження нових методів 
вентиляції приміщень

Придбано необхідний інструмент та обладнання для 
виконання робіт з вентиляції приміщень. Створено чотири 
робочих місця.

70.  0439
ФОП Півень Олег 
Олексійович

Розширення послуг СТО
Придбано нове модернізоване обладнання для 
обслуговування автомобілів. Створено три робочих місця.

71.  0444
ФОП Байку Олександр 
Сергійович

Фітнес-центр 
Обладнано приміщення центру сучасними тренажерами. 
Створено чотири робочих місця.

72.  0448
ФОП Щербатюк Сергій 
Васильович

Студія дизайну та архітектури 
Студію дизайну облаштовано інноваційним обладнанням. 
Створено чотири робочих місця.
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73.  0454 ФОП Русін Олег Олегович
Створення мережі кав’ярень «Holiday 
Club»

Розширено бізнес та відкрито нову кав’ярню мережі «Holiday 
club» з новими сучасними меблями та професійним кухонним 
обладнанням. Створено два робочих місця.

74.  0455
ФОП Лисаков Олег 
Григорович

Бізнес план по створенню 
фарбувальної камери

Створено фарбувальний цех з модернізованим обладнанням. 
Створено чотири робочих місця.

75.  0457
ФОП Сіренко Наталя 
Олександрівна

Інтер'єрна фотостудія «Berloga»
Відкрита сучасна фотостудія з професійним обладнанням. 
Створено два робочих місця.

76.  0458
ФОП Буравков Андрій  
Олександрович

Розширення виробництва меблів: 
створення ланки для Нової 
української школи

Придбано та встановлено спеціалізоване обладнання та 
відкрито новий меблевий цех з виготовлення меблів для 
шкіл. Створено чотири робочих місця.

77.  0464
ФОП Куліков Валерій 
Іванович

Бюро подорожей «Romantic-Tour» 
Повністю обладнане устаткуванням та готове до роботи 
та прийому клієнтів приміщення офісу туристичної агенції. 
Створено одне робоче місце.

78.  0465
ФОП Дрозденко Інна 
Олександрівна

Пекарня «Кок- Восток»
Відкрито пекарню з професійним інноваційним обладнанням. 
Створено два робочих місця.

79.  0470
ФОП Данильченко Тетяна 
Іванівна

Молочні продукти ФОП Данильченко 
Т.І.

Започатковано підприємницьку діяльність та створено 
молочне виробництво з інноваційним устаткуванням для 
виготовлення та переробки молока. Створено одне робоче 
місце.

80.  0472
ФОП Непомняща Наталія 
Василівна

«Ваш помічник» - послуги для бізнеса
Приміщення облаштовано сучасними меблями та технікою. 
Створено одне робоче місце.

81.  0484
ФОП Грицькевич Павло 
Олександрович

Перетяжка м’яких меблів та 
виготовлення текстильних виробів в 
Маріуполі

Відкрито майстерню з професійним обладнанням для 
перетяжки меблів. Створено одне робоче місце.

82.  0494
ФОП Овчинников Олексій 
Володимирович

Розширення та поліпшення мережі 
філій Центру танця «Грація»

Відкрито додатковий зал з сучасним обладнанням та 
технікою. Створено два робочих місця.

83.  0500
ФОП Морозов Роман 
Олександрович

СТО для вантажних автомобілів та 
спецтехніки

Обладнано приміщення комплектом діагностичного 
обладнання для надання послуг з ремонту вантажних авто 
та спецтехніки. Створено два робочих місця.

84.  0501
ФОП Жуков Володимир 
Петрович

Розширення бізнесу шляхом закупівлі  
гільйотини для металу з ЧПК 

Придбано гідравлічні ножиці та збільшено обсяг послуг 
підприємства. Створено чотири робочих місця.

85.  0513
ФОП Стрельченко Вероніка 
Валеріївна

Майстерня по виготовленню сувенірів 
Сєвєродонецька «Це моє місто»

Започатковано роботу майстерні з виготовлення сувенірної 
продукції з інноваційним обладнанням. Створено два 
робочих місця.

86.  0514
ФОП Журавльова Марина 
Анатоліївна

Лінія переробки відходів пластикових 
пляшок

Придбано та змонтовано обладнання для переробки 
пластикових відходів. Створено чотири робочих місця.

87.  0527
ФОП Баньковська  Марина  
Миколаївна 

Виробництво сумок, аксесуарів 
з текстилю, шкіри з розписом, 
тисненням

Започатковано підприємницьку діяльність та відкрито цех, 
облаштований професійним обладнанням з пошиття сумок. 
Створено два робочих місця.

88.  0532
ФОП Колюкін Владислав 
Олександрович

Виробництво еко-меблів і дерев'яних 
виробів

Обладнано приміщення для надання послуг з виготовлення 
дерев’яних виробів. Створено одне робоче місце.

89.  0552
ФОП Денисенко Олександр 
Володимирович

Виробництво екологічно чистого 
добрива - сухого біогумусу

Придбано обладнання та інвентар, необхідні для 
виробництва біогумусу. Створено одне робоче місце.

90.  0553
ФОП Двохіменний  
Олександр Леонідович

Архітектурно-будівельна майстерня 
«Діорит»

Обладнано робочі місця сучасною технікою для надання 
послуг з обстеження будівель та споруд зі складанням звітів 
про технічний стан для їх подальшої експлуатації. Створено 
чотири робочих місця.

91.  0562
ФОП Малінова Любов 
Миколаївна

Модернізація швейного виробництва 
ФОП Малинова Л.Н.

Розширено швейне виробництво. Придбано шість одиниць 
нової сучасної техніки. Створено одне робоче місце.

92.  0564
ФОП Федорущенко Дмитро 
Іванович

Шиномонтаж
Відремонтовано та обладнано приміщення для надання 
послуг з шиномонтажу. Створено одне робоче місце.

93.  0573
ФОП Мішура Катерина 
Вадимівна

Відкриття косметологічного кабінету, 
який не потребує ліцензування

Започатковано підприємницьку діяльність та облаштовано 
приміщення професійним обладнанням для надання 
косметологічних послуг. Створено одне робоче місце.

94.  0583
ФОП Байдаченко  Максим  
Євгенович

Модернізація та автоматизація 
майстерні з обробки скла та дзеркал

Зроблено ремонт та проведено термомодернізація цеху, 
встановлено нове високопродуктивне обладнання. Створено 
чотири робочих місця.

95.  0597
ФОП Горячко Артем 
Володимирович

Розширення бізнесу з виробництва 
професійного керамічного посуду для 
HoReCa

Встановлено у приміщенні спеціалізоване обладнання для 
виробництва нової лінійки моделей посуду. Створено  чотири 
робочих місця.

96.  0601
ФОП Драньов Юрій 
Валерійович

Майстерня з ремонту та вишивки 
одягу

Обладнано приміщення професійним обладнанням для 
надання послуг з ремонту та вишивки одягу. Створено одне 
робоче місце.

97.  0616
ФОП Любченко Вадим 
Олександрович

Ремонт асфальтового покриття доріг, 
тротуарів і прибудинкових територій

Придбано та введено в експлуатацію фрезу для поворотного 
навантажувача. Створено чотири робочих місця.
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98.  0619
ФОП Безсонова Людмила 
Олександрівна

Art studio MakeUp (арт - студія 
макіяжу)

Відремонтовано приміщення, встановлене обладнання, столи 
з дзеркалами, стільці для візажиста. Створене одне робоче 
місце.

99.  0620
ФОП Явтушенко Оксана 
Іванівна

Душевний фуршет 
Обладнано робочу зону для виготовлення фруктових, 
сирно-м’ясних пірамід та придбано візок для надання 
кейтерингових послуг. Створено одне робоче місце.

100.  0624
ФОП Бойцова Надія 
Іларіонівна

Започаткування малого бізнесу 
шляхом впровадження сферичного 
кіно (планетарію)

Придбано спеціалізоване обладнання та відкрито мобільний 
планетарій. Створено два робочих місця.

101.  0626
ФОП Стрєльцов Костянтин 
Юрійович

Дерев’яний Буй
Обладнано приміщення для виробництва виробів з деревини. 
Створено два робочих місця.

102.  0636 ФОП Бойко Юрій  Іванович Мінікав'ярня «Філіжанка» 
Облаштовано кав'ярню сучасним устаткуванням для 
приготування кавових напоїв та випікання домашньої 
випічки. Створено одне робоче місце.

103.  0646 ФОП Найдиш Юлія Юріївна
Гусь Bro – виведення і реалізація 
добового молодняку птиці

Побудовано та обладнано приміщення для інкубації яєць 
птиці. Створено чотири робочих місця.

104.  0654
ФОП Васильєва Олена 
Євгенівна

Відкриття експрес кафе Млинцева
Приміщення облаштовано професійним кухонним 
обладнанням. Створено два робочих місця.

105.  0672
ФОП Вакарашу Марина 
Олександрівна

Арт майстерня з виготовлення 
в’язаних речей авторського дизайну 
«КлубОк»

Облаштовано майстерню спеціалізованим в’язальним 
обладнанням. Створено одне робоче місце.

106.  0677
ФОП Сурніна-Пелешко Діана 
Леонідівна

Студія шоколаду та кав’ярня «Merci»
Відкрито заклад громадського харчування з професійним 
устаткуванням для випічки хлібобулочних виробів та 
виготовлення шоколаду. Створено два робочих місця.
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1  0026
ФОП Олійник Олексій 
Миколайович

Вирощування зернових та олійних 
культур. Вирощування індиків та 
бройлерів

Придбано сільськогосподарську техніку та вдосконалено 
роботу фермерського господарства.

2  0065 ФГ «Є-Агро»
Розширення Фермерського 
господарства «Є-Агро»

Придбано сівалку зернотукову, що дасть змогу 
урізноманітнити перелік вирощуваних культур.

3  0071 ТОВ «Сеолта»
Збільшення ефективності  виробництва 
за рахунок модернізації виробничої лінії 
переробки круп

Встановлено нове обладнання для розширення виробництва 
круп. Створено одне робоче місце.

4  0079 ФГ «Рост Агро 1»
Підвищення прибутковості 
господарства за рахунок придбання 
нового обладнання

Оптимізовано виробництво, придбано новий культиватор.

5  0086
ФГ «Дари землі – 
2019»

Організація виробництва зернових і 
олійних культур в умовах Донецької 
області

Придбано сівалку, яка забезпечить однорідність посівів, що 
вплине на збільшення врожайності.

6  0088
ФОП Чубар Сергій 
Вікторович

Вирощування зернових та олійних 
культур в зоні північного Степу України

Підвищено ефективність виробництва зернових та олійних 
культур через придбання культиватора.

7  0094
ФОП Сметанкін Руслан 
Григорович

Виробництво та реалізація продуктів 
перепеловодства (харчові яйця та 
м'ясо)

Встановлено у приміщенні інкубатор та устаткування для 
утримання перепелів. Запущений в роботу виробничий цех 
для обробки та зберігання м'яса та яєць.

8  0097 СФГ «Ніка» 
Модернізація  сільськогосподарського 
підприємства

Підвищено конкурентоспроможність селянського 
господарства шляхом придбання культиватора.

9  0099
ФОП Сегеда Віталій 
Вадимович

Виробництво екологічно чистого м'яса 
домашньої птиці

Облаштовано приміщення для утримання птиці, для 
виготовлення та зберігання кормів. Створено одне робоче 
місце.

10  0100 ФГ «Аврора»
Інноваційні технології виробництва  
зернових та олійних культур

Придбано якісне сільськогосподарське обладнання, завдяки 
якому впроваджено інноваційні технології обробітку ґрунту.

11  0108 ФГ «Агроолімп-М»
Вирощування зернових та олійних 
культур 

Підвищено ефективність виробництва за допомогою нової 
сучасної техніки.

12  0121 ФГ «Черствий і К»
Вирощування зернових та технічних 
культур

Покращено технічний стан підприємства придбано борону з 
пружинами. Створено одне робоче місце.

13  0125 ТОВ «Терофіт»
Культивування ячменю ярого та 
технічної коноплі в зоні Степу України

Придбано сівалку та відновлено сільськогосподарське 
підприємство.

14  0131
ФОП Бармет Сергій 
Вікторович

Відкриття молочної сімейної ферми
Придбано трактор та модернізовано виробничі процеси 
малого сільськогосподарського підприємства.

15  0135
ФОП Лужанський Ігор 
Миколайович

Вирощування зернових та олійних 
культур. Послуги з обробітку землі

Придбано очисник вороху. Створено одне робоче місце.

16  0144
ФОП Ярошенко Олена 
Вікторівна

Виробництво та реалізація коно-піци та 
фаст-фудів

Створено мінізаклад швидкого харчування з власним 
виробництвом закусок та випічки. Створено два робочих 
місця.

17  0145
ФОП Сліпченко 
Костянтин Васильович

Розширення існуючого бізнесу Кафе 
домашньої кухні «Зустріч»

Збудовано альтанки та придбано і встановлено сучасне 
обладнання. Створено одне робоче місце.

18  0152 ТОВ «Всесвіт смаку»
Цех  з виробництва  напівфабрикатів 
(хінкалі, чебуреки) 

Започатковано цех з виробництва напівфабрикатів з 
інноваційним обладнанням.

19  0153
ФОП Кошарський 
Володимир Юрійович

Ефективне виробництво зернових та 
олійних культур в умовах Донецького 
регіону

Придбано нову модернізовану техніку, яка підвищила 
ефективність виробництва пшениці озимої, ячменю ярого, 
соняшнику.

20  0159
ФОП Дудник Петро  
Анатолійович

Пекарня-кав’ярня – заклад 
ресторанного господарства 
торговельної марки «Львівські 
круасани»

Придбано кухонне спецобладнання з комплектуючим 
інвентарем. Створено вісім робочих місць.

21  0174
ФОП Рашкова Інна 
Валеріївна

Виробництво оригінальних десертів на 
дому

Приміщення облаштовано професійним обладнанням.

22  0178
ФОП Селедцов Антон 
Сергійович

Розширення мікропідприємства з 
продажу кондитерських виробів до 
виробництва хліба

Створено хлібопекарський цех з сучасним устаткуванням.

23  0187
ТОВ «Гарант-Агро 
2016»

Виробництво підбарабань для 
комбайнів

Обладнано приміщення для надання послуг з виробництва 
підбарабання для комбайнів. Створено два робочих місця.

24  0190
ФОП Пономаренко 
Ольга Миколаївна

Мобільна точка «Смаколик»
Обладнано приміщення для надання послуг у сфері 
швидкого харчування -їжі власного виробництва. Створено 
одне робоче місце.

25  0191
ФОП Єрмаков 
Олександр 
Володимирович

Кав'ярня оригінальних напоїв та 
закусок

Укомплектовано кав’ярню професійною кухонною технікою, 
кавовим обладнанням та сучасними меблями.
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26  0197
ФОП Вареніченко 
Олександр Сергійович

Збільшення потужності 
мініптахофабрики з виробництва яєць

Придбано високопродуктивну породу несучок (2500 яєчних 
кросів Ломан Уайт) та сучасне обладнання для виробництва 
комбікормів.

27  0219
ФОП Дьомін Владислав 
Валерійович

Виробництво керамічних резисторів
Облаштовано цех спеціалізованим обладнанням для 
виробництва керамічних резисторів. Створено робоче місце.

28  0223 ТОВ «Корум»
Розвиток технічної інвентаризації та 
землеустрою у сільській місцевості

Придбано модернізоване обладнання для проведення робіт 
із технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна та 
землеустрою.

29  0224
ФОП Фень Ірина 
Леонідівна

Мініферма з розведення качок та 
курей-несучок

Побудовано мініферму для розведення та утримання птиці. 
Придбано 100 курчат, 300 каченят. Створено два робочих 
місця.

30  0226 СФГ «Лариса» 
Модернізація  фермерського 
господарства

Придбано сівалку та підвищено ефективність виробництва 
зерна пшениці та насіння соняшника олійного.

31  0237
ФОП Процишин Іван 
Іванович

Вирощування черешні Придбано техніку для вирощування черешні.

32  0238 ФГ «Крот» Якісне молоко - майбутнє України Встановлено сучасне доїльне обладнання.

33  0241
ФОП Іщенко Надія 
Трохимівна

Гостьовий будинок «Зелена садиба»
Відремонтовано та облаштовано приміщення для 
комфортного проживання та відпочинку.

34  0250
ФОП Сьоміна Олена 
Валентинівна

Розведення бройлерів
Придбано 1090 курчат та обладнано приміщення для 
вирощування бройлерів та виготовлення власних кормів.

35  0254
ФОП Неделько Оксана 
Федорівна

Відкриття закладу громадського 
харчування в форматі нео-бістро в м. 
Мелітополь

Обладнано приміщення закладу громадського харчування 
професійним обладнанням.

36  0255
ФОП Збандут Геннадій 
Володимирович

Гостинна зелена садиба Apisvillas, сон 
на вуликах в   бджолиній апі-хаті

Обладнано будинок сучасними меблями та побутовою 
технікою для надання послуг гостьового дому. Створено 
одне робоче місце.

37  0259
ФОП Рутина Максим 
Вікторович

Розширення бізнесу
Встановлено у приміщенні модернізований дражувальний 
барабан для виробництва нового виду кондитерських 
виробів.

38  0270
ФОП Аксьонов Олексій 
Віталійович

Розширення виробництва кави 
зернової  «Royalstory» через придбання 
фасувально-пакувального обладнання

Розширено бізнес та встановлено у приміщенні фасувально-
пакувальний автомат з ваговим дозатором для організації 
безперервного циклу фасування ваговим методом дозування 
кавових зерен (меленої кави).

39  0289
ФОП Зіангірова Марія 
Раїсівна

Відкриття власної пекарні «Burj» м. 
Слов’янськ

Облаштовано пекарню сучасним професійним обладнанням.

40  0293
ФОП Чурсіна Світлана 
Анатоліївна

Плугатарське курча
Укомплектовано приміщення спеціалізованим устаткуванням 
для вирощування та утримання птиці.

41  0294 ТОВ «Ізатекс-Агро»
Збільшення обсягів врожаю зернових за 
рахунок зрошення посадкової площі 

Придбано та встановлено дизельну насосну станцію.

42  0295 ФГ «Сам-Агро»
Бізнес-план розвитку фермерського 
господарства «Сам-Агро»

Придбано сучасну сільськогосподарську техніку для якісної 
обробки ґрунту.

43  0299 СФГ «Лан»
Підвищення врожайності зернових 
культур шляхом застосування сівалки 
«Фаворит-5.4»

Придбано зернову сівалку та розширено номенклатуру 
продукції.

44  0301
ФОП Дзюба Геннадій 
Іванович

Мініптахоферма
Встановлено модернізоване обладнання та розширено 
виробничі обсяги птахоферми.

45  0307 ФГ «Добробут Агро» Сіємо добробут разом Придбано сівалку та підвищено ефективність господарства.

46  0322 ФГ «Мальченко»
Вирощування зернових та  технічних 
культур 

Придбано нову техніку та удосконалено процеси 
вирощування зернових та технічних культур. Створено одне 
робоче місце.

47  0325 ФГ «Агросвіт-М»
Вирощування зернових та олійних 
культур

Покращено технічний стан підприємства придбано 
агротехніку. Створено одне робоче місце.

48  0342
ФОП Бондар Павло 
Володимирович

Організація хостела «Коли ти вдома»
Приміщення хостелу укомплектовано сучасними меблями та 
технікою для комфортного відпочинку.

49  0345
ФОП Кириленко 
Олександр   Вікторович

Вирощування малини
Придбано спеціалізоване обладнання та удосконалено 
виробничий процес у вирощуванні малини.

50  0352
ФОП Носач Вікторія 
Володимирівна

Відкриття екотеплиці та удосконалення 
системи поливу  у відкритому ґрунті

Встановлено та обладнано екотеплицю з автоматичною 
системою поливу Створено додатково три робочих місця.

51  0360
ФОП Полуніна Марина 
Олександрівна

Виробництво ексклюзивних виробів
Швейний цех облаштовано професійним устаткуванням для 
виробництва ексклюзивної постільної білизни.

52  0364
ФОП Паніна Вероніка 
Володимирівна

Виробництво дитячого та підліткового 
одягу з елементами комп'ютерної 
машинної вишивки

Встановлено на виробництві інноваційну промислову 
комп'ютерну вишивальну машину. Створено одне робоче 
місце.

53  0376
ФОП Макаренко Віктор 
Миколайович

Вирощування страусів та виробництво 
продукції страусівництва

Встановлено інкубатор та облаштовано приміщення для 
утримання страусів.

54  0377 ТОВ «Термоліт»  
Виробництво високочастотних 
транзисторних генераторів ВТГ-40-120

Облаштовано виробництво модернізованим устаткування для 
виготовлення високочастотного транзисторного генератора.
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55  0389 ТОВ «Обрій – 8»
Смачний проєкт: відкриття мініцеху з 
виробництва пельменів

Відкрито мініцех з виробництва напівфабрикатів (пельменів) з 
професійним устаткуванням.

56  0393
ФОП Стрюков Ігор 
Олексійович

Вирощування зернових та олійних 
культур в умовах Луганської області

Придбано борону та збільшено економічну ефективність 
виробництва зерна озимої пшениці та насіння соняшнику.

57  0399
ФОП Аракелова Ольга 
Олександрівна

Хостел ЕРА – затишно, як вдома!
Приміщення дообладнано сучасними меблями та технікою. 
Створено одне робоче місце.

58  0401
ФОП Черниця Олена 
Олександрівна

Організація мініферми з виробництва 
м’яса домашньої птиці – індички 

Облаштовано приміщення спеціалізованим обладнанням для 
утримання та огорожею для вигулу птиці.

59  0409
ФОП Бородіна Антоніна 
Валентинівна

Розширення виробництва одягу для 
танців, спорту та відпочинку

Започатковано роботу швейного та в’язального цеху з 
професійним сучасним обладнанням. Створено одне робоче 
місце.

60  0421
ФОП Ткаченко Ольга 
Олегівна

Швейна майстерня «Кутюр’є»
Обладнано приміщення новим устаткуванням для надання 
послуг з ремонту та пошиття одягу.

61  0435
ФОП Хараджа  Марина 
Станіславівна

Розширення бізнесу - Рол-бару «Япона 
Мать»

Укомплектовано приміщення меблями, технікою, професійним 
обладнанням та інвентарем. Створено вісім робочих місць.

62  0437 СФГ «Надія»
Інноваційна модернізація процесів 
виробництва СФГ «Надія»

Модернізовано процеси виробництва фермерського 
господарства шляхом закупівлі борони-мотики ротаційної 
та системи паралельного водіння з посиленою антеною. 
Створено одне робоче місце.

63  0445
ФОП Долгопольський 
Сергій Миколайович

Збільшення виробництва твердих і 
м'яких сирів

Встановлено модернізоване обладнання та розпочато 
виробництво сирів тривалого визрівання.

64  0447
ФОП Шилов Олег 
Вікторович

Використання преса-підбирача для 
збільшення економічного ефекту 
виробництва зернових культур

Придбано прес-підбирач та налагоджено виробництво 
тюкованої соломи для подальшого збуту. Створене одне 
робоче місце.

65  0452
ФОП Марченко 
Станіслав Леонідович

Виробництво зернових  культур, 
ефективне та якісне використання землі

Придбано нову спеціалізовану техніку для обробки земель.

66  0461
ФОП Болотов Дмитро 
Олександрович

Відкриття закладу швидкого 
харчування з продажу коно-піци і 
шаурми

Придбано торговий причеп та облаштовано його 
устаткуванням та кухонним знаряддям для виготовлення та 
продажу коно-піци і шаурми.

67  0465
ФОП Кагала  Юрій 
Леонідович

Організація виробництва продукції 
зернових і олійних культур

Придбано трактор та впроваджено нові технології 
вирощування культур.

68  0467
ФОП Ушенко Юлія 
Володимирівна

Створення єдиної у місті Слов’янськ 
майстерні з пошиття жіночої білизни

Облаштовано майстерню сучасним професійним обладнанням 
для пошиття жіночої білизни.

69  0478 ТОВ «ВПСГ»
Розширення діяльності ТОВ «ВПСГ» - 
впровадження інжинірингових послуг. 
Візуліс

Придбано інноваційне обладнання та розширено діяльність з 
надання інжинірингових проектно-конструкторських послуг.

70  0479 ФГ «Надія Стеф»
Виробництво зернових та олійних 
культур фермерським господарством

Фермерське господарство придбало сільськогосподарську 
техніку та розширило виробництво зернових та олійних 
культур.

71  0489
ПП «Приватна 
Агрофірма «Мрія»

Запровадження сучасних  технологій  
в агрофірмі  «Мрія» задля розширення 
бізнесу

Придбано агротехніку для проведення агротехнічних заходів 
щодо оброблення ріллі. Створено одне робоче місце.

72  0497
ФОП Червоний Олексій 
Олександрович

«ФРІКСИ» - екочіпси, порошкові 
приправи  

Придбано та встановлено обладнання для виробництва 
екочипсів, приправ. Створено чотири робочих місця.

73  0501 ФГ «Джина 2017» Виробництво пшениці та соняшнику

Придбано агрегат для сільськогосподарської техніки 
- причіпної дискової борони для ресурсозберігаючої 
передпосівної обробки ґрунту під посів зернових та олійних 
культур.

74  0507
ФОП Завальна 
Світлана Леонідівна

Майстерня комп’ютерної вишивки 
на текстильних виробах  «Добрий 
подаруночок»

Відкрито швейну майстерню комп’ютерної вишивки на 
текстильних виробах з інноваційним устаткуванням.

75  0518
ФОП Лисенко Максим 
Леонідович

Організація виробництва текстильних 
виробів. Нанесення друку на текстильні 
вироби

Започатковано виробництво з професійним обладнанням 
для виготовлення текстильного одягу з нанесенням друку 
способом трафаретного друку та шовкографії.

76  0527
ФОП Несвіт Олександр 
Григорович

Виробництво сирів
Встановлено сучасне обладнання з технологію пастеризації 
молока для виготовлення молодих сирів та сирів тривалого 
визрівання.

77  0528
ФОП Ільенко Денис 
Васильович

Виробництво приладів автоматизації 
клімат-контролю «GREEN VISOR» 
(Зелений наглядач)

Встановлено у приміщенні спеціалізоване обладнання для 
виробництва приладів автоматизації клімат-контролю. 
Створено одне робоче місце.

78  0529 ФГ «Надія»
Організація виробництва натуральних 
соків в саду ФГ «Надія»

Облаштовано сучасним устаткуванням приміщення для 
виробництва натуральних соків. Створено два робочих місця.

79  0531 СФГ «Колос»
Розширення сільськогосподарського 
бізнесу з використанням ротаційної 
борони

Придбано ротаційну навісну борону та розширено бізнес.

80  0534
ФОП Стукало Максим 
Леонідович

Куряча ферма 
Збудовано та облаштовано приміщення для розведення 
курей-несучок для продажу яєць.
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81  0538
ФОП Барвінок Ольга 
Миколаївна

Лабораторія агрохімічного аналізу 
«Барвінок Еко» у Маріуполі

Обладнано приміщення спеціалізованим обладнанням 
для надання якісних послуг з проведення комплексного 
агрохімічного аналізу ґрунтів та рослин.

82  0545
ФОП Вишнивецький 
Олександр 
Миколайович

Відкриття автовагової для зважування 
зернових та олійних культур

Придбано та встановлено устаткування для надання послуг 
сільгоспвиробникам зі зважування зернових культур та 
насіння на автовагах та зважування власної продукції.

83  0546
ФОП Кравчук Артем 
Олександрович

Виробництво взуття
Розпочато роботу цеху з виробництва ексклюзивного взуття 
на сучасному обладнанні.

84  0547
ФОП Стороженко Антон 
Леонідович

Переробка фруктів власного 
саду: пастила, шокова заморозка. 
Вирощування полуниці

Обладнано приміщення для переробки власного врожаю 
виготовлення пастили, флаксів, хлібців з подальшою 
реалізацією. Створено одне робоче місце.

85  0550
ФОП Воронова Крістіна 
Володимирівна

Створення текстильної майстерні-студії 
та інтернет магазину з продажу виробів

Відкрито сучасну текстильну майстерню з виготовлення 
текстильних виробів з новітнім устаткуванням та фотозоною. 
Створено одне робоче місце.

86  0553
ФОП Попова Ірина 
Іванівна

Проект диверсифікації підприємницької 
діяльності підприємства-виробника 
лляної продукції

Придбано та встановлено на виробництві професійне швейне 
обладнання. Створено три робочих місця.

87  0554
ФОП Омельченко Олег 
Іванович

Виробництво харчових продуктів
Розширено підприємницьку діяльність та придбано більш 
професійне та потужне обладнання та кухарські приладдя.

88  0555
ФОП Ощепкова Ганна 
Петрівна

Створення центру  розваг та відпочинку 
для дітей та дорослих 

Придбано професійне звукове і світлове обладнання та 
започатковано нові види розваг: ігродискотеки, квести, 
квесторії.

89  0560
ФОП Черкащенко 
Наталя Володимирівна

«Ательє Наталі»
Ательє облаштовано сучасним швейним обладнанням. 
Створено два робочих місця.

90  0569
ФОП Агєєв Дмитро 
Леонідович

Створення міні-кав’ярні з фаст-фудом
Відремонтовано та облаштовано заклад громадського 
харчування сучасним обладнанням та меблями.

91  0573
ФОП Шевченко Юрій 
Валентинович

Швидка їжа в кожні руки від Mr. 
Cheburek

Обладнано приміщення для роботи кафе швидкого 
харчування. Створено три робочих місця.

92  0574
ФОП Пєйчев Дмитро 
Дмитрович

Виготовлення та реалізація сітки-рабиці
Цех укомплектований спеціалізованим обладнанням для 
виробництва сітки-рабиці. Створено одне робоче місце.

93  0575
ФОП Перепелиця 
Сергій Петрович

«Еко плитка з глини»
Обладнано приміщення спеціалізованим устаткуванням для 
виготовлення еко плитки. Створено одне робоче місце.

94  0577
ФОП Ніколов Сергій 
Євгенійович

Вирощування високоолеїнового 
соняшника на зрошенні, площею  14,5га 
на півдні

Започатковано підприємницьку діяльность у сфері сільського 
господарства з вирощування високоолеїнового соняшника та 
придбано систему крапельного зрошення.

95  0578 СФГ «Витязь»
Модернізація МТП для оптимізації 
основного обробітку  ґрунтів в умовах 
посухи

Придбано агрегат дисковий для обробітку ущільненого 
ґрунту та покращено технічний стан фермерського 
господарства.

96  0579 ФГ «Лантратівка-Агро»
Збільшення прибутку фермерського 
господарства за рахунок модернізації 
виробничого процесу 

Модернізовано виробничий процес шляхом придбання нової 
сільськогосподарської техніки.

97  0581 ФГ «Ранкова зірка»
Оптимізація виробництва олійних і 
зернових культур

Придбано лабораторне обладнання для аналізу зернових 
культур.

98  0586
ФОП Марчук Ксенія 
Андріївна

Виробництво трикотажної пряжі, 
шкіряної та дерев’яної фурнітури

Обладнано приміщення для виготовлення трикотажної пряжі, 
шкіряної та дерев’яної фурнітури.

99  0587
ФОП Головченко Інна 
Василівна

Швейний цех з пошиття спецодягу
Переобладнано новим устаткуванням приміщення швейного 
цеху з пошиття спецодягу.

100  0588
ФОП Шевчук Лариса 
Григорівна

Холодне і гаряче копчення курячого 
м'яса

Проведено ремонт приміщення та встановлено професійне 
обладнання для переробки, упаковки та зберігання готової 
продукції.

101  0589
ФОП Балко Костянтин 
Анатолійович

Організація цеху з пошиття спецодягу Облаштовано цех професійним швейним обладнанням.

102  0593
ФОП Воронов Артем 
Ігорович

Будівництво багатоярусної теплиці для 
вирощування зеленої цибулі, зелені та 
овочів

Збудовано та облаштовано енергозберігаючу багатоярусну 
теплицю.

103  0604 ФГ «Житнє-стан»
Модернізація  процесу вирощування 
сільськогосподарських культур

Придбано нову сільськогосподарську техніку та підвищено 
конкурентоспроможність фермерського господарства.

104  0611
ФОП Красюков Андрій 
Іванович

Виробництво гранульованого 
комбікорму

Придбано нову сільськогосподарську техніку та підвищено 
конкурентоспроможність фермерського господарства.

105  0632
ФОП Ленко Оксана 
Вікторівна

Розширення виробництва хлібобулочних 
виробів

Розширено виробництво та встановлено більш потужну 
техніку для випікання хлібобулочних виробів.

106  0635
ФОП Мізіна Ольга 
Вікторівна

Впровадження технології закритого 
ґрунту при вирощуванні суниці для 
збільшення врожаю

Встановлено теплицю 8м*50м тунельного типу з емітерною 
крапельною стрічкою для якісного розподілу води.

107  0640
ФОП Щекодіна Олена 
Іванівна

Відкриття кав’ярні у м. Часів Яр 
«БаштаКава»

Відкрито сучасну кав’ярню з 
високотехнологічним обладнанням.

108  0654
ФОП Єременко Олена 
Вікторівна

Модернізація та розширення 
виробництва хлібобулочної та 
гастрономічної продукції в кафе

Модернізовано та розширено виробництво шляхом 
придбаного нового сучасного обладнання. Створено два 
робочих місця.
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109  0662
ФОП Кочова Світлана 
Зінонівна

Інтерактивна кімната «RiaLand»
Створено інтерактивну кімнату з інноваційним обладнанням. 
Створено одне робоче місце.

110  0670
ФОП Нікітін Данило 
Андрійович

Мініпіцерія формату «з собою» з 
акцентом на доставку 

Облаштовано приміщення професійним кухонним 
обладнанням.

111  0688
ФОП Ігнатенко Андрій 
Миколайович

Підвищення ефективності та 
полегшення праці через механізацію 
кормозаготівлі на сімейній фермі

Придбано сільськогосподарську техніку та вдосконалено 
роботу ферми.

112  0690
ФОП Калініна Вікторія 
Вікторівна

Розширення швейно - вишивального 
виробництва

Розширено швейне виробництво шляхом встановлення 
інноваційного обладнання з програмним забезпеченням. 
Створено два робочих місця.

113  0704
ФОП Шевченко Андрій 
Анатолійович

Гостинний дім (Guest House)
Проведено сучасний дизайнерській ремонт та облаштовано 
новими меблями та технікою приміщення гостинного дому.

114  0710
ФОП Шурденко Марія 
Михайлівна

Дитячий простір на території сімейного 
готелю 

Створено й облаштовано дитячий простір з інноваційною 
технікою та ігровими комплексами на території сімейного 
готелю.

115  0717
ФОП Єрьоменко 
Світлана Миколаївна

Відновлення роботи  кафе «Золота 
діжка», пекарні  «Хрустка скоринка»

Відновлено роботу кафе та встановлено сучасне 
устаткування для випічки хліба, хлібнобулочних та 
кондитерських виробів, приготування обідів, приготування 
напівфабрикатів. Створено одне робоче місце.

116  0718
ФОП Панькова 
Анастасія Ігорівна

Виготовлення сувенірної керамічної 
продукції

Обладнано приміщення для прийому, опрацювання та 
упаковки замовлень. Створено два робочих місця.

117  0720
ФОП Осуховський 
Артем Вікторович

Дообладнання мікроцеху з виробництва 
одягу, сумок, наплічників та інших 
виробів

Цех переобладнано новим швейним устаткуванням. Створено 
два робочих місця.

118  0737
ФОП Крилов 
Олександр Євгенович

Ремонт штучних та шкіряних виробів: 
одягу, взуття, сумок, рюкзаків

Відкрито павільйон з професійним обладнанням з ремонту 
взуття та шкіряних і штучних виробів.

119  0739
ФОП Лалабеков 
Альберт Віталійович

Органічна полуниця в кожен дім Встановлено нову теплицю та висаджені саджанці полуниці.

120  0740
ФОП Дмитров Микола 
Іванович

Вирощування зернових і олійних 
культур з використанням передових 
досягнень НААН

Придбано насіння пшениці озимої  та оброблено її 
стимулятором росту та фунгіцидом. Підготовлено 11 т 
пшениці до посіву.

121  0742 ТОВ "Автора"
Придбання пресу для лінії виробництва 
соку прямого віджиму

Придбано прес для виробництва соків прямого віджиму. 
Створено два робочих місця.

122  0747
ФОП Лісачук Наталія 
Миколаївна

Розширення кафе при мініготелі 
«Морячок» у м. Бердянськ

Проведено ремонтно-будівельні роботи та встановлено у 
приміщенні нове обладнання. Створено одне робоче місце.

123  0750
ФОП Бахтар Вікторія 
Ігорівна

Вирощування овочів та зелені у 
закритому ґрунті

Встановлено теплицю з поливом та висіяно в теплицю кріп, 
кінзу, цибулю.

124  0754
ФОП Сокіл Ірина 
Станіславівна

Сталий розвиток бази відпочинку 
Корал, смт Кирилівка

Обладнано кухню, цех чебуреків, цех випічки та літній 
майданчик професійним устаткуванням. Створено три 
робочих місця.

125  0755 ФГ «Азов-Агро 2020»
Придбання очисника вороху 
самопересувного ОВУ-25

Придбано очисник вороху для надавання послуг по обробці 
зернових та інших культур стороннім ФГ

126  0758
ФОП Перфільєв Олексій 
Юрійович

Пекарня-кав'ярня «Злата Плюшка»
Укомплектовано приміщення необхідним устаткуванням для 
виробництва якісної випічки та кави.

127  0765
ФОП Жиленко Галина 
Миколаївна

Готель «Лісний»
Відремонтовано приміщення готелю та встановлено сучасні 
меблі та техніка для більш комфортного відпочинку.

128  0774 ТОВ «Силумін»
Виробництво печей під казани для 
приготування їжі на відкритому повітрі

Встановлено у приміщенні верстат плазмового різання та 
додаткове технологічне обладнання для виробництва печей 
під казани.

129  0775
ФОП Винокурова 
Олена Сергіївна

Швейне виробництво. Створення 
власної лінійки одягу та бренду

Облаштовано швейний цех інноваційним програмно-
технічним комплексом та новим обладнанням.

130  0781
ФОП Галіщев Олексій 
Станіславович

Модернізація і розширення цеху з 
вишивки і пошиття одягу 

Доукомплектовано наявне швейне виробництво професійним 
устаткуванням.

131  0782
ФОП Коротун Світлана 
Вікторівна

Створення виробництва продукції з 
нетканих матеріалів, друк на тканині

Створено виробництво з модернізованим обладнанням для 
виготовлення пакувальної продукції з нетканих та тканих 
матеріалів, екосумок та друку на тканинах. Створено одне 
робоче місце.

132  0785
ФОП Старцева  Ольга 
Олександрівна

Студія-ательє весільних, вечірніх та 
дитячих суконь

Ательє облаштовано професійним швейним обладнанням

133  0788
ФОП Прокопенко 
Леонід Леонідович

Гостьовий будинок Гостич
Будинок укомплектовано сучасними меблями та побутовою 
технікою для комфортного відпочинку. Створено одне робоче 
місце.

134  0791
ФОП Руденко Ірина 
Миколаївна

Мінікрупоцех для виготовлення  крупи 
з власного  зерна

Відкрито цех по виробництву круп з власного зерна.

135  0792
ФОП Шайда Наталя 
Дмитрівна

Розширення виробництва фруктів 
«Черешнева мрія»

Придбано вантажний трицикл та докуплено спеціалізоване 
устаткування для розширення бізнесу з виробництва черешні 
та абрикоса.
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136  0797
ФОП Виставкін Дмитро 
Володимирович

Диверсифікація пасовищних угідь як 
джерела додаткової кормової бази 
молочної мініферми

Придбано комплект кормозаготівельної техніки для 
виробництва і перевезення сіна.

137  0798
ФОП Сушко Тетяна 
Анатоліївна

Розширення виробництва з пошиття 
одноразового одягу

Облаштовано цех промисловим швейним обладнанням для 
виготовлення одноразового одягу.

138  0799
ФОП Мирошниченко 
Тетяна Вікторівна

Розширення вишивального цеху 
«Славна вишивка»

Автоматизовано вишивальний цех та встановлено професійне 
обладнання з ліцензійною програмою для розробки 
вишивальних дизайнів .

139  0800
ФОП Каліта Ганна 
Сергіївна

Розширення діяльності культурної 
івент-агенції та відкриття  «тихого» 
кінотеатру просто неба

Придбано устаткування, меблі та започатковано роботу 
сучасного кінотеатру. Створено одне робоче місце.

140  0801
ФОП Павленко Євген 
Васильович

Застосування фрезерно-
гравірувального верстату з ЧПК для 
моделювання

Виконано косметичний ремонт приміщення та встановлено 
фрезерно-гравірувального верстат.

141  0815
ФОП Кочкіна Ольга 
Миколаївна

Створення арт-майданчику у діючому 
сімейному кафе

Придбано сценічне світло-музичне обладнання для арт-
майданчика. Створено одне робоче місце.

142  0821
ФОП Данилюк Наталія 
Володимирівна

Лебединська Сироварня
Підготовлено виробниче приміщення та встановлено 
професійне обладнання для виготовлення сирів. Створено 
одне робоче місце.

143  0835
ФОП Чепіжний 
Олександр Сергійович

Купівля  мінітрактору Придбано мінітрактор та започатковано роботу ферми.

144  0846
ФОП Валенцовська 
Любов  Іванівна

Молочна ферма (сироварня) «Смак»
Облаштовано виробниче приміщення обладнанням для 
виготовлення сиру.
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Конкурс 4

 № п/п Номер 
заявки ФОП/ТОВ/ПП/СФГ Назва проекту Результати

1.  0015
ФОП Барметов Олександр 
Андрійович

Модернізація процесів вирощування 
сільськогосподарських культур

Створено та модернізовано мале сільськогосподарське 
підприємство шляхом придбаного ґрунтообробного 
обладнання.

2.  0020
ФОП Каіра Богдан 
Михайлович

Клуб розвитку та дозвілля «Арена»
Приміщення клубу облаштовано сучасним устаткуванням та 
технікою.

3.  0029 ТОВ «Сільторг іст»
Створення потужностей по 
виготовленню пшеничного борошна 
(МЛИН)

Придбано бункер для зберігання борошна та сепаратор 
зерноочисний. Створено чотири робочих місця.

4.  0033
ФОП Кізієва Анастасія 
Володимирівна

Зона відпочинку «Озеро» 
Придбано матеріали та облаштовано зону відпочинку, 
встановлено огородження та побудовано альтанки біля 
озера. Створено два робочих місця.

5.  0035 ФГ «Босс»
Вирощування зернових та технічних 
культур

Фермерське господарство придбало сільськогосподарську 
техніку та розширило виробництво зернових та технічних 
культур.

6.  0036
ФОП Чередниченко 
Михайло Васильович

Вирощування зернових та технічних 
культур

Придбано трактор колісний та навісне обладнання. Техніка 
введена в експлуатацію.

7.  0041
ФОП Нестеренко Сергій 
Олександрович

Автомайстерня 5 доріг
Придбано обладнання та інструменти для надання послуг з 
ремонту автомобілів. Створено два робочих місця.

8.  0042
ФОП Жеребецький Роман 
Васильович

Розширення атракціонів для дітей, а 
саме мобільного надувного комплексу

Придбано атракціон «Смуга перешкод» та батутний комплекс.

9.  0045
ФОП Саул Павло 
Федорович

Застосування БПЛА в сільському 
господарстві, геодезії, інфраструктурі та 
промисловості

Придбано БПЛА для здійснення дистанційного моніторингу в 
обраних секторах економічно-господарчої діяльності.

10.  0051
ФОП Егоров Руслан 
Вікторович

Ферма з розведення раків в штучних 
водоймах і системах  ПЗВ

Проведено земельно-будівельні роботи та облаштовано 
штучний ставок для вирощування раків.

11.  0055
ФОП Погребак Олександр 
Олександрович

Модернізація млицевих
Зроблено ремонт приміщень та встановлено сучасне 
обладнання та меблі.

12.  0058 ФГ «Сіріус»
Вирощування зернових та олійних 
культур

Придбано нову сільськогосподарську техніку та  підвищено 
конкурентоспроможність  фермерського господарства.

13.  0060
ФОП Дмитренко Сергій 
Володимирович

Вирощування зернових та олійних 
культур

Придбано каток-подрібнювач з ремкомплектом.

14.  0061
ФОП Піднебенний Петро 
Олександрович

Модернізація ґрунтообробних процесів  
та надання послуг в рослинництві

Придбано сільськогосподарську техніку та вдосконалено 
роботу фермерського господарства.

15.  0064 С(Ф)Г «Агродар»
Модернізація  сільськогосподарського 
підприємства

Підвищено ефективність виробництва за допомогою нової 
сучасної техніки.

16.  0069 ФГ «Стодоль»
Підвищення якості обробітку ґрунту 
фермерського господарства

Придбано культиватор для обробітку ґрунту.

17.  0070
ФОП Грунська Ксенія 
Романівна

Розширення діяльності власної пекарні 
ФОП Грунська м. Слов’янськ

Встановлено нове професійне обладнання та розширено 
виробництво (асортимент) власної пекарні.

18.  0073 ФГ «Дербі»
Вирощування зернових та технічних 
культур

Модернізовано роботу фермерського господарства шляхом 
придбання сівалки.

19.  0076
ФОП Хрипко Ольга  
Олександрівна

Вирощування зернових та олійних 
культур

Придбано трактор для виконання сільськогосподарських 
робіт по вирощуванню зернових та технічних культур.

20.  0081
ФОП Власенко Сергій 
Вікторович

Облаштування ділянки цеху з ремонту 
клавіш соломотряса комбайна

Обладнано приміщення для надання послуг з ремонту клавіш 
соломотряса комбайна.

21.  0083
ФОП Ничипорук Володимир 
Володимирович

Технічне обслуговування без перешкод
Обладнано станцію сучасним спеціальним обладнанням 
для надання послуг з ремонту та обслуговування 
автотранспортних засобів. Створено одне робоче місце.

22.  0086
ФОП Черкашина Ганна 
Анатоліївна

Придбання обладнання для 
виготовлення  брендованого 
корпоративного одягу

Встановлено у майстерні промислову вишивальну  машину. 
Створено одне робоче місце.

23.  0087
ФОП Шишканова Олена 
Георгіївна

Виробництво текстильної продукції, 
виготовлення   швейних виробів  

Започатковано роботу закладу для  виготовлення швейних 
виробів з новим сучасним устаткуванням.

24.  0090
ФОП Ващенко Раїса 
Михайлівна

Відкриття цеху переробки м’яса в 
готову продукцію та заморожені 
напівфабрикати

Обладнано приміщення для цеху сучасним обладнанням для 
переробки м'яса.

25.  0100
ФОП Євладенко  Станіслав  
Олександрович

Суші-бар «ТАНУКІ»
Приміщення бару облаштовано новим обладнанням та 
меблями.

26.  0103
ФОП Єркович Сергій 
Іванович

Майстерня дерев’яних іграшок 
«Struzh`Ok»

Започатковано підприємницьку діяльність та повністю 
укомплектовано майстерню модернізованим обладнанням 
для виготовлення дерев'яних іграшок.



109додаток 6список ГРаНтЕРIВ та опис БIЗНЕс-пЛаНIВ

27.  0105
ПП «Агрофірма «Зелений 
гай»

Підвищення ефективності операційної 
діяльності підприємства завдяки 
високоточному зважувальному 
обладнанню

Придбано ваги автомобільні тензометричні зі зважувальною 
платформою 18 м для зважування сільськогосподарської 
продукції.

28.  0106 ФГ «Танок»
Підвищення врожайності за допомогою 
інноваційного обладнання

Придбано сільськогосподарську техніку та вдосконалено 
роботу фермерського господарства.

29.  0107 ФГ «Вікінг-Агро»
Зменшення витрат та розширення 
бізнесу за рахунок придбання нового 
трактора

Придбано нову сільськогосподарську техніку та  підвищено 
конкурентоспроможність  фермерського господарства.

30.  0109 ФГ «Харченка В П»
Використання інноваційних технологій 
для підвищення врожайності винограду

Придбано обладнання, яке забезпечить організацію якісного 
поливу та автоматичного дозування робочих розчинів, що 
застосовуються для вирощування винограду.

31.  0111 ФГ «Фортуна»
Використання інноваційної системи 
поливу для підвищення врожайності 
яблуневого саду

Придбано та встановлено інноваційну систему поливу.

32.  0113
ФОП Чернухіна Олена 
Сергіївна

Створення мініфабрики  «С.H.E.R»
Відремонтовано та облаштовано професійним обладнанням 
швейний цех.

33.  0124 С(Ф)Г «Дубіна»
Підвищення якості післяжнивного 
обробітку ґрунту

Придбано нову сільськогосподарську техніку для 
вирощування пшениці та соняшника олійного.

34.  0126
ФГ «Дмитрівський приват-
сад»

Введення в виробничий процес 
новітнього обприскувача для 
підвищення врожайності саду

Придбано обприскувач садовий.

35.  0131
ФОП Книшов Сергій 
Васильович

Виготовлення металевих виробів
Облаштовано виробничий цех з сучасним обладнанням для 
зварювання. Створено два робочих місця.

36.  0132
ФОП Котерга Анна 
Олександрівна

Відкриття косметологічного кабінету
Кабінет укомплектовано спеціалізованим обладнанням та 
сучасними меблями. Створено одне робоче місце.

37.  0133 ТОВ «Сона»

Закупівля обладнання для 
забезпечення стабільного 
функціонування садиби «Форелевий 
рай»

Придбано та введено в експлуатацію генератор дизельний 
та забезпечено стабільну роботу сільської зеленої садиби 
«Форелевий рай» у періоди аварійного відключення 
електроенергії.

38.  0134
ФОП Кичкіна Олена 
Олексіївна

Застосування фасувально-
пакувального обладнання для 
розширення асортиментної лінійки 
трав’яних чаїв

Встановлено фасувально-пакувальний автомат з ваговим 
дозатором.

39.  0137
ФОП Юрченко Денис 
Миколайович

Придбання оприскувача для 
підвищення ефективності виробництва 
зернових, олійних культур 

Підвищено ефективність виробництва за допомогою нової  
сучасної техніки.

40.  0140
ФОП Агафонов Юрій 
Степанович

Мій смаколик
Виробництво облаштовано сучасним професійним 
обладнанням.

41.  0142
ФОП Какоян Армен 
Гарегінович

Виробництво фермерських 
молокопродуктів

Придбано сучасне енергоощадне обладнання, яке 
оптимізувало діяльність, покращило систему харчування 
худоби, збільшило удій поголів’я.

42.  0143
ФОП Калашник Ольга 
Станіславівна

Виробництво яловичини та коров’ячого 
молока

Придбано трактор та введено в експлуатацію.

43.  0148
ФОП Носаль Ігор 
Вікторович

Організація виробництва  зернових і 
олійних культур в умовах Луганської 
області

Підвищено конкурентоспроможність малого 
сільськогосподарського підприємства. Придбано культиватор.

44.  0150
ФОП Вахнін Сергій 
Володимирович

Виготовлення корпусних меблів
Придбано та встановлено у мебельному цеху 
крайколичкувальний верстат прохідного типу. Створено 
чотири робочих місця.

45.  0151
ФОП Шишлова Інна 
Вікторівна

Розвиток IP-телефонії в Луганській 
області за допомоги модернізації 
обладнання

Придбано серверне телекомунікаційне обладнання, GSM-
шлюзи та програмні комплекси телефонії. Створено чотири 
робочих місця.

46.  0159
ФОП Колєснік Тетяна 
Олександрівна

Відновлення малого бізнесу з 
допомогою переобладнання мініготелю

Переоблаштування існуючого міні-готелю сучасною технікою 
та новими меблями.

47.  0160
ФОП Сокур Ігор 
Валерійович

Малярна кузовна майстерня "Grafis 
Avto"

Відкрито станцію малярного кузовного ремонту з новим 
сучасним обладнанням. Створено чотири робочих місця.

48.  0162
ФОП Бувальцева Анна 
Олександрівна

Розважальний комплекс «Какаду»
Приміщення комплексу облаштовано сучасним устаткуванням 
та технікою.

49.  0163
ФОП Гніденко Олександр 
Іванович

Вирощування зернових та олійних 
культур

Придбано модернізовану агротехніку для вирощування 
зернових та олійних культур.

50.  0170
ФОП Філіппов Михайло 
Юрійович

Розширення діяльності, оптимізація 
процесів та розвиток ресторану «Barrel»

Переобладнано кухню професійним сучасним обладнанням 
у відповідності зі стандартами HACCP задля покращення 
сервісу та безпеки споживачів.

51.  0174
ФОП Глібов Микола 
Євгенович

Лазертаг клуб «Yoda»
Придбано та встановлено інноваційне обладнання для гри у 
лазертаг.

52.  0175
ФОП Авраменко Тетяна 
Анатоліївна

Розширення діяльності кафе ФОП 
Авраменко м. Слов’янськ

Придбано нове обладнання. Створено два робочих місця.
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53.  0178
ФОП Подшивалов Геннадій 
Валерійович

Облаштування кухні кафе «Оліва»
Приміщення облаштовано професійним кухонним 
обладнанням.

54.  0179 СТОВ «Славутич»
Придбання ґрунтообробної техніки для 
СТОВ «Славутич»

Придбано ґрунтообробна техніка (культиватор причіпний 
посилений).

55.  0187
ФОП Бурмако Олександр 
Іванович

Виробництво м'яса свійської птиці, 
виробництво курячого яйця

Облаштовано мініферму сучасним устаткуванням з 
виробництва яйця та м’яса свійської птиці. Створено чотири 
робочих місця.

56.  0189 ФГ «Лад»
Покращення якості вирощування 
зернових, технічних та інших 
сільськогосподарських культур

Підвищено якість вирощування зернових, технічних та інших 
с/г культур шляхом придбання культиватора.

57.  0191
ФОП Кулага Оксана 
Олександрівна

Придбання обладнання та приладів 
для функціонування сімейної молочної 
ферми

Встановлено на молочній фермі доїльний апарат. Придбано 
трактор та прес-підбирач.

58.  0193
ФОП Суботовський Сергій 
Олександрович

Пекарня
Збудовано приміщення пекарні та облаштовано новим 
обладнанням. Створено чотири робочі місця.

59.  0196
ФОП Хаджолова Антоніна 
Володимирівна

Надання послуги - розвага на 
інтерактивній стіні «Кидалки»

Встановлено у приміщенні інтерактивну стіну «Кидалки».

60.  0199
ФОП Гурічева Наталія 
Іванівна

Своє зерно Придбано сільськогосподарську техніку.

61.  0201
ФОП Кашуба Артем 
Володимирович

Фаст-фуд «Хрум Рум»

Проведено ремонтно-будівельні роботи у зоні відпочинку 
гостей та придбано необхідне технологічне обладнання для 
розширення асортименту та підвищення якості роботи для 
клієнтів.

62.  0202 С(Ф)Г «Світоч»
Модернізація матеріально-технічної 
бази та підвищення якості  виробничих 
процесів

Удосконалено матеріально-технічну базу, придбано сівалку 
зернову.

63.  0203
ФОП Трікіша Григорій 
Анатолійович

Відкриття студії лазерного маркування 
сувенірної продукції

Придбано оптоволоконний лазерний маркувальник.

64.  0204
ФОП Білоусова Марина 
Генріхівна

Якісні текстильні вироби місцевого 
пошиву для мешканців Приморської 
громади

Встановлено у приміщенні промислове швейне обладнання.

65.  0207
ФОП Зезюлін Денис 
Валерійович

Автоматизація кафе
Придбано сучасну техніку для роботи кафе. Створено одне 
робоче місце.

66.  0209
ТОВ НВКФ «Спеціальні 
гідравлічні машини»

Ремонт гідрообладнання Придбано стенд для випробування гідрообладнання.

67.  0210 ТОВ «Біт»  Хліборізка Встановлено на підприємстві хліборізку.

68.  0212 ФОП Аріх Марина Іванівна
Розвиток виробництва хлібобулочних 
виробів в с. Бойове Нікольського 
району

Обладнано приміщення для виробництва хлібобулочних 
виробів. Створено два робочих місця.

69.  0213
ФОП Папазов В'ячеслав 
Володимирович

Розширення малого бізнесу в Донецької 
області по наданню ветеринарних 
послуг

Придбано та встановлено у приміщенні ветеринарної 
клініки монітор артеріального тиску та стіл операційний 
ветеринарний. Створено одне робоче місце.

70.  0214
ФОП Безгубенко Тетяна 
Олексіївна

Збільшення ефективності  у сфері 
рослинництва, перевалки зернових 
за рахунок впровадження нового 
обладнання

Придбано нову сільськогосподарську техніку та посівне 
насіння.

71.  0215 ФГ «Сузір'я-2005»
Використання комплексу обладнання 
для збільшення обсягів виробництва та 
зниження витрат

Придбано нову сільськогосподарську техніку та  підвищено 
конкурентоспроможність  фермерського господарства.

72.  0217
ФОП Сорока Наталя 
Володимирівна

Розширення консалтингового бізнесу

Приміщення обладнано новими офісними меблями, 
приладдям, оргтехнікою та програмним забезпечення з 
сучасною інформаційно-правовою системою ЛІГА: ЗАКОН. 
Створено одне робоче місце.

73.  0220 ФОП Якіна Інна Федорівна
Започаткування виробництва еко-
салатів преміум сегменту з власної 
мікрозелені в Маріуполі

Обладнано приміщення спеціалізованим обладнанням для 
вирощування зелені та приготування салатів.

74.  0221
ФОП Крошка Галина 
Олексіївна

Легковий шиномонтаж у м. Попасна
Встановлено у приміщенні станції шиномонтажний та 
балансувальний станки. Створено три робочих місця.

75.  0226 ТОВ «Екрі» Виробництво мікрозелені у сіті-фермі
Обладнано приміщення для виробництва мікрозелені. 
Створено одне робоче місце.

76.  0231
ФОП Єремєєв Олександр 
Сергійович

Студія лазерно-фрезерувальної різки 
«WOOD DREAM»

Встановлено лазерний верстат з числовим програмним 
керуванням.

77.  0232
ФОП Гончаров Олександр 
Іванович

Виробництво та переробка м'яса 
домашньої птиці

Цех облаштовано професійним обладнанням для переробки 
м'яса домашньої птиці. Створено одне робоче місце.

78.  0233 ФГ «Ярд»
Впровадження в ФГ «ЯРД» технології  
«Verti-till»

Придбано культиватор для суцільної або вертикальної 
обробки ґрунту.

79.  0234
ФОП Куляба Юлія 
Олексіївна

Виробництво м’ясних продуктів 
«Авдіївські ковбаси» 

Обладнано приміщення цеху з виробництва ковбасних 
виробів. Створено п'ять робочих місць.
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80.  0235
ФОП Коваленко Олександр 
Вікторович

Бізнес-план з виробництва зернових та 
олійних культур

Оновлено машино-тракторний парк за рахунок придбання  
культиватора та борони дискової для суцільного обробітку 
ґрунту.

81.  0236
ФОП Волков Олексій 
Миколайович

Розширення студії краси
Студію укомплектовано сучасним обладнанням.  Створено 
три робочих місця.

82.  0237 ФГ «Любцов»
Модернізація устаткування для 
зрошення та удосконалення технології 
передпосівної обробки насіння

Придбано нову сільськогосподарську техніку.

83.  0238 ФОП Ухань Олена Іванівна
Власне виробництво повного циклу  
заморожених напівфабрикатів  та 
готової випічки

Придбано професійне обладнання для виготовлення 
заморожених напівфабрикатів.

84.  0239
ФОП Лєонов Олександр 
Олександрович

Колекція жіночого одягу «Kaftan»
Укомплектовано сировиною виробництво відповідно до 
запланованих обсягів. Створено три робочих місця.

85.  0240
ФОП Азуркіна Ольга 
Геннадіївна

Виробництво одягу з льону, вовни, 
трикотажу для чоловіків, жінок,  дітей

Обладнано майстерню швейним обладнанням для пошиття 
верхнього одягу.

86.  0241
ФОП Стефківська Світлана 
Михайлівна

Ковбасна майстерня  «Stefani»

Встановлено додаткове виробниче обладнання, зросла 
кількість випущеної ковбасною майстернею  продукції, 
розширився асортимент, покращилися якісні показники 
готових ковбасних виробів.

87.  0242
ФОП Кулєшова Анастасія 
Віталіївна

Виробництво безшовного 
термоізоляційного матеріалу методом 
напилення

Придбано апарат високого тиску для напилення та заливки 
жорсткого ППУ

88.  0243
ФОП Мацейко Олег 
Сергійович

Виготовлення квіткових горщиків по 
унікальній технології формування

Обладнано приміщення для виробництва квіткових горщиків. 
Створено чотири робочих місця.

89.  0244 ПП «Автотур-бус»
Модернізація станції технічного 
обслуговування, створення робочих 
місць

Станцію технічного обслуговування укомплектовано 
спеціалізованим обладнанням та інструментами для надання 
послуг ремонту автотранспортних засобів. Створено три 
робочих місця.

90.  0245
ФОП Вацюк Ігор 
Стефанович

Придбання обладнання Придбано агротехінку для обробки земельних паїв.

91.  0246
ФОП Бургеля Володимир 
Миколайович

Придбання сільськогосподарської 
техніки - лущильника дискового  ЛДП-6 

Придбано сільськогосподарську техніку та обладнано 
майданчик  для її зберігання та обслуговування.

92.  0248 ТОВ «Вишневе»
Придбання культиватора КПП-6,9С кпп 
ТОВ «Вишневе» Гуляйпільського району

Придбано культиватор причіпний.

93.  0249 ФОП Цап Володимир Лукич
Підвищення економічної ефективності 
ресторанного відділу «Цап Володимир 
Лукич»

Встановлено пароконвектомат та розширено асортимент 
ресторану.

94.  0254
ФОП Хрінік Наталія 
Віталіївна

Мінікондитерська-пекарня
Приміщення облаштовано професійним обладнанням для 
виробництва кондитерських та хлібобулочних виробів.

95.  0255
ФОП Іванова Ольга 
Олександрівна

Екологічні овочі
Встановлено теплицю для вирощування овочів в закритому 
ґрунті. Створено три робочих місця.

96.  0259
ФОП Шуліка Дмитро 
Володимирович

Розширення існуючого мікробізнесу з 
ремонту автомобілів

Придбано та введено в експлуатацію сучасне діагностичне 
обладнання. Створено одне робоче місце.

97.  0260
ФОП Лубенська Олена 
Сергіївна

Сироварня на вогні Formaggio olive
Облаштовано сироварню спеціалізованим новим 
обладнанням.

98.  0262
ФОП Гаврилов Олександр 
Сергійович

Zames Group
Обладнано приміщення для продажу (гурт, роздріб) 
обсмаженої кави.

99.  0265
ФОП Сова Денис 
Геннадійович

Міні-пекарня «Хлібне місце» Приміщення пекарні облаштовано професійним обладнанням.

100.  0266
ФОП Сергієнко Ольга 
Борисівна

Впровадження енергозберігаючих 
технологій за допомогою  
термомодернізації будівель

Придбано професійний інструмент та обладнання для 
виконання робіт з утеплення квартир і фасадів будівель. 
Створено чотири робочих місця.

101.  0267
ФОП П’ятченко Микола 
Олександрович

Вирощування свійської птиці
Встановлено у приміщенні інкубатор та брудери для 
вирощування птиці.

102.  0268
ФОП Шадрін Роман 
Олександрович

Виготовлення сільськогосподарського 
обладнання, Піскоструминних камер, 
послуги порошкового фарбування

Обладнано приміщення для виготовлення 
сільськогосподарського обладнання, піскоструминних камер, 
послуг порошкового фарбування. Створено одне робоче 
місце

103.  0272
ФОП Дашковська Тетяна 
Миколаївна

Авторська пекарня «Мій Halbstadt»
Укомплектовано пекарню сучасним хлібопекарським 
обладнанням.

104.  0274
ФОП Бусенкова Юлія 
Олександрівна

Кінний оздоровчо-розважальний 
комплекс «Іскандер»

Придбано екіпірування для кінного спорту та відкрито кінний 
оздоровчо-розважальний комплекс. Створено два робочих 
місця.

105.  0276 ФГ «Вдовенко»
Виростиш зерно та насіння соняшнику - 
країна буде сита

Придбано сівалку та борону ротаційну. Створено одне робоче 
місце.

106.  0279 ТОВ «Стройград стар»
Покращення ефективності та якості 
послуг шляхом розширення штату, 
придбання техніки

Придбано нову сучасну спроможну до швидких 
обчислювальних операцій техніку.
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107.  0280
ФОП Васильєва Ірина 
Григорівна

Облаштування пасіки як центру 
агротуризму в Луганській області

Придбано спеціалізоване обладнання та меблі для діяльності 
центру.

108.  0284
ФОП Давіденко Дмитро 
Олександрович

Розширення станції технічного 
обслуговування автомобілів «На Всі 
100» в Краматорську

Придбано та введено в експлуатацію два додаткові 
діагностичні та ремонтні пости, додаткові професійні 
інструменти, обладнання. Створено чотири робочих місця.

109.  0290
ФОП Бондаренко Олексій 
Вікторович

Збільшення прибутковості шляхом 
підвищення ефективності вирощування 
зернових культур та соняшнику

Розпочато підприємницьку діяльність та придбано причіпний 
оприскувач та систему GPS-навігації. Створено два робочих 
місця.

110.  0291
ФОП Мороз Микола 
Андрійович

Виробництво фермерського морозива 
та пончиків

Облаштувано приміщення для виробництва та продажу 
продукції. Створено два робочих місця.

111.  0292
ФОП Брухан Віталій 
Вікторович

Кав’ярня 
Започатковано роботу закладу громадського харчування з 
відповідним обладнанням для виготовлення кавових напоїв 
та свіжої випічки .

112.  0293
ФОП Тіщенко Лариса 
Вікторівна

Розширення діяльності ресторанного 
бізнесу у таверні «Камелот» в м. 
Бердянськ

Встановлено в приміщенні професійне обладнання.

113.  0294
ФОП Тесля Михайло 
Іванович

Впровадження нового обладнання для 
розширення фермерського бізнесу

Придбано модернізовану агротехніку для вирощування 
зернових та олійних культур

114.  0296 С(Ф)Г «Перлина»
Ефективне виробництво зернових та 
олійних культур у Луганській області

Введено у технологію додаткового обробітку грунту каток 
подрібнювача.

115.  0297
ФОП Мкртчян Вардан 
Гамлетович

Виготовлення вірменського  лавашу
Приміщення облаштовано спеціалізованим обладнанням для 
виготовлення вірменського лавашу.

116.  0301
ФОП Чучман Віктор 
Володимирович

Чистка подушок та перин

Придбано три причепа для надання послуг з реставрації 
подушок та перин та обладнано їх меблями, системою 
відеоспостереження, охоронною сигналізацією. Створено 
чотири робочих місця.

117.  0303
ФОП Шилова Віра 
Степанівна

Розширення діючої геліосистеми 
туристичного притулку

Встановлено колектори сонячні та прокладено магістраль 
трубопроводу, виконано монтаж автоматики, врізку в 
загальну систему будівлі та підключено ємність.

118.  0305
ФОП Шаповалов Денис 
Олександрович

Станція технічного обслуговування 
легкових автомобілів «Автолідер» 

Доукомплектована станція технічного обслуговування 
автомобілів спеціалізованим обладнанням та інструментами. 
Створено чотири робочих місця.

119.  0306 ФГ «Сонячні сади»
Захист плодово-ягідних насаджень від 
весняних заморозків

Придбано пристрій для захисту плодово-ягідних насаджень 
від морозів перед та під час цвітіння

120.  0307
ФОП Катюха Денис 
Анатолійович

Дитячий водний ігровий комплекс на 
базі відпочинку

Придбано та встановлено водні ігрові комплекси на базі 
відпочинку.

121.  0308
ФОП Мірошниченко 
Олександр Олександрович

Готельний комплекс у моря
Приміщення готельного комплексу облаштовано сучасними 
меблями та технікою.

122.  0309
ФОП Самойлов Богдан 
Федорович

Пекарня Новоайдар Встановлено у пекарні тістоділильну машину та хліборізку.

123.  0313
ФОП Немушенко Валерія 
Валеріївна

Підвищення прибутковості виробництва 
насіння смаженого за рахунок нового 
обладнання

Пакувальний автомат встановлений у виробничому 
приміщенні.

124.  0314 ФГ «Агрокорн 2020»
Вирощування зернових та олійних 
культур на Бердянщині

Підвищено ефективність виробництва за допомогою нової 
сучасної техніки.

125.  0315
ФОП Сухаренко Марія 
Сергіївна

Облаштування відкритого дитячого 
майданчику «Веселий дворик»

Дитячий майданчик облаштовано сучасними ігровими 
комплексами та гойдалками.

126.  0316
ФОП Виходцев Дмитро 
Олександрович

Розширення виробництва сувенірної 
продукції за рахунок лазерного 
устаткування

Придбано лазерний верстат.

127.  0317
ТОВ «Центр дозвільно-
реєстраційних послуг»

Бренд професійного провайдера 
землевпорядних послуг

Придбано сучасні комп’ютери та офісна техніка для надання 
клієнтам більш якісних дозвільно-реєстраційних послуг.

128.  0318
ФОП Куряча Ольга 
Анатоліївна

«Agro-Ko»
Відремонтовано та обладнано приміщення для утримання 
добового та підрощеного молодняка птиці.

129.  0319
ФОП Хижняк Олег 
Володимирович

Азов
Нові кімнати для відпочиваючих облаштовано новою 
сучасною технікою та меблями.

130.  0321
ФОП Харлан Едуард 
Володимирович

Збільшення продуктивності сироварні
Облаштовано цех  професійним обладнанням для 
виробництва натуральних сирів.

131.  0322 ФОП Бондар Юрій Юрійович Продукти з села Обладнано приміщення для зимового утримання корів.

132.  0328 ФГ «Сузір'я»
Економічний та  екологічний обробіток 
землі 

Придбано борону пружинну для використання в господарстві

133.  0331
ФОП Ганпанцуров Денис 
Сергійович

Розширення виробництва виробів з 
кераміки

Встановлено на виробництві піч для випалу керамічних 
виробів.

134.  0337 СФГ «Світле»
Модернізація  сільськогосподарського 
підприємства

Придбано сівалку універсальну пневматичну.

135.  0341
ФОП Шарун Євгеній 
Миколайович

Виробництво соняшникової олії
Облаштовано цех спеціалізованим обладнанням для 
виготовлення олії.
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136.  0344
ФОП Мостова Тетяна 
Володимирівна

Виробництво комбікорму для відгодівлі 
птиці

Придбано устаткування  для лінії по виробництву  комбікорму

137.  0345
ФОП Кальченко Віктор 
Борисович

Розширення бізнесу з вирощування 
малини  та полуниці

Придбано трактор та придбано сажанці полуниці та малини.

138.  0348 СФГ «Гром»
Підвищення врожайності завдяки 
впровадженню сучасних технологій 
захисту рослин

Придбано сучасний обприскувач у поєднанні з застосуванням 
спеціального методу посіву.

139.  0349
ФОП Воєвутко Кристина 
Володимирівна

Домашні страви у «Кафе-Маркет»
Започатковано роботу закладу громадського харчування з 
професійним сучасним обладнанням.

140.  0350
ФОП Стешина Олена 
Вікторівна

Один сезон три врожаї Прибрано та встановлено теплицю.

141.  0351 ПП «Маркісса» Виробництво сувенірної продукції
Вдосконалено діюче виробництво та встановлено УФ-
принтер.

142.  0354
ФОП Кравченко Оксана 
Олександрівна

Виробництво текстильної продукції та 
одягу, виготовлення та ремонт швейних 
виробів

Відремонтовано майстерню та облаштовано професійним 
обладнанням для ремонту одягу.

143.  0355
ФОП Кравченко Ігор 
Олександрович

Організація гостинного дому «Forest 
House»

Відремонтовано приміщення кухні, котельної, їдальні, 
камінного зала та зроблено 8 ванних кімнат, інші приміщення. 
У приміщенні встановлено систему пожежної сигналізації та 
укомплектовано його сучасними меблями і технікою.

144.  0364
ФОП Ткачов Артем 
В’ячеславович

Розведення перепелів для отримання 
і реалізації дієтичних продуктів 
харчування 

Відкрито перепелину ферму з спеціалізованим устаткуванням.

145.  0366
ФОП Нехороший Сергій 
Миколайович

Будинок для відпочинку «Грета»
Обладнано приміщення новими меблями та сучасною 
технікою для надання послуг з відпочинку.

146.  0371
ФОП Бабіков Валентин 
Сергійович

Послуги ремонту м’якої меблі та 
виготовлення матраців

Обладнано приміщення спеціалізованим устаткуванням для 
ремонту та виготовлення м’яких меблів та пошиття матраців 
(подушок). Створено одне робоче місце.

147.  0372
ФОП Воронкіна Світлана 
Сергіївна

Розширення малого бізнесу у сфері 
виробництва  дитячого одягу

Придбано та встановлено у цеху професійне швейне 
обладнання.

148.  0373 ФГ "Агродинаміка"
Сільське господарство з мінімальним 
впливом на навколишнє середовище

Придбано зернову сівалку.

149.  0374
ФОП Віннікова Євгенія 
Володимирівна

СвіЖЕНЬКА випічка
Придбано обладнання для виробництва солодкої випічки. 
Створено одне робоче місце.

150.  0376 ФГ «Агростар-2010»
Розширення діяльності господарства 
шляхом започаткування виробництва 
сирів із власної сировини

Придбано та введено в експлуатацію сироробну ванну.

151.  0377
ФОП Фаустов Юрій 
Іванович

Пан СирОК! Обладнано приміщення для переробки молока.

152.  0379
ФОП Соловйов Олександр 
Миколайович

Розширення діючого рекламного 
агентства

Придбано сучасний лазерний станок. Створено два робочих 
місця.

153.  0380
ФОП Євтушенко Дмитро 
Костянтинович

Станок з виготовлення тротуарної 
плитки

Облаштовано цех спеціалізованим устаткуванням для 
виготовлення тротуарної плитки. Створено три робочих місця.

154.  0386
ФОП Кравець Олександр 
Михайлович

Закупівля обладнання для басейну на 
території діючого гостьового будинку

Придбано устаткування та встановлено басейн на території 
гостьового будинка.

155.  0392
ФОП Бурлаченко Ярослав 
Лазарович

Інноваційна фотостудія для бізнесу 
(B2B) з можливістю виїзної зйомки

Студію облаштовано інноваційною сучасною технікою.

156.  0394
ФОП Тертишна Світлана 
Петрівна

Домашні страви від Світлани Придбано професійне кухонне обладнання.

157.  0397
ФОП Малік Сергій 
Володимирович

Виробництво аксесуарів для ванної 
кімнати та кухні

Придбано сировину i матеріали для початку серійного 
виробництва аксесуарів.

158.  0399 ТОВ «Евроінтелект» Вирощування птиці бройлера
Придбано устаткування та облаштовано приміщення для 
вирощування птиці.

159.  0404 ФОП Кізієва Віра Василівна
Розширення виробництва хлібобулочних 
виробів та випічки пекарні

Придбано та встановлено обладнання для виробництва 
подових хлібів, нарізки та пакування виробленої продукції.

160.  0408
ФОП Трофуненко Наталія 
Володимирівна

Виробництво табличок та вивісок 
методом лазерної різки

Обладнано виробничу майстерню для виробництва табличок 
та вивісок. Створено два робочих місця.

161.  0412 ФГ «Оріго» Вирощування зернових культур Придбано добриво для вирощування зернових культур.

162.  0414
ФОП Кашицина Ірина 
Григорівна

Розвиток гостьової садиби «Ясина 
Дача» 

Укомплектовано два будинки сучасною побутовою 
технікою, обладнанням, домашнім текстилем для прийому 
відпочиваючих.

163.  0417
ТОВ «Спаська макаронна 
фабрика»

Виробництво крафтової макаронної 
продукції

Встановлено на виробництві вентиляційну систему та 
сушильну камеру для сушіння макаронних виробів.

164.  0419
ФОП Костандян Світлана 
Вікторівна

Ювелірна майстерня «Kostandyan»
Започатковано підприємницьку діяльність та обладнано 
приміщення для надання послуг з ремонту ювелірних виробів.

165.  0424 СФГ «Астра»
Підвищення ефективності бізнесу 
за рахунок використання сучасного 
сільськогосподарського знаряддя

Придбано катковий подрібнювач та культиватор.
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166.  0425
ФОП Федоренко Ірина 
Василівна

Готель «Вілла Грін Хаус»
Відремонтовано приміщення готелю та облаштовано його 
новою технікою.

167.  0426
ТОВ «Мар’їнський 
інкубатор»

Реалізація добових курчат у Донецькій 
області

Придбано професійне обладнання - комплект автоматики 
ІУВ на базі блоку  та центральний комп’ютер для контролю і 
керування інкубаційними процесами.

168.  0427
ФОП Горбачова Лілія 
Василівна

Гаряча курка-гриль: курка, крила, 
стегенця,  овочі-гриль з доставкою

Придбано та встановлено сучасне професійне обладнання.

169.  0433
ФОП Штамбур Марко 
Сергійович

Мінікав'ярня «Мар i K°» New
Придбано та встановлено у приміщенні професійну 
кавомашину та сучасне кухонне обладнання, посуд.

170.  0434 ТОВ «Клін вей» Надання послуг з прибирання об'єктів
Придбано нове обладнання, що дало можливість 
обслуговувати більше об’єктів, задовольнити попит фізичних 
осіб. Створене одне робоче місце.

171.  0436
ФОП Лень Олена 
Володимирівна

Придорожнє кафе «Транзит»
Приміщення облаштовано професійним кухонним 
обладнанням.

172.  0438
ФОП Плющакова Ліна 
Анатоліївна

Пончік плюс
Створено мініпекарні із виробництва пончиків з 
безпосередньою реалізацією продукції на місті виробництва.

173.  0440
ФОП Селезньова Ганна 
Борисівна

Вам буде смачно з нами. Виробництво 
заморожених напівфабрикатів

Облаштовано мініцех професійним обладнанням для 
виготовлення заморожених полуфабрикатів з тіста.

174.  0443 С(Ф)Г «Україна»
Підвищення  прибутку  господарства,  
шляхом  удосконалення  технології  
обробітку  землі

Придбано трактор та підвищено ефективність виробництва.

175.  0446 ТОВ «ССК-Інжиніринг»
Лінія переробки волоського горіху 
власного виробництва

Придбано та встановлено на виробництві лінію з переробки 
волоських горіхів

176.  0448
ФОП Папакиця Людмила 
Михайлівна

Покращення якості хлібобулочних 
виробів Сартанської пекарні

Започатковано роботу пекарні на новому сучасному 
обладнанні, що дало змогу покращити якість виробів, та 
збільшити їх кількість.

177.  0451 ФГ «Куденко»
Виробництво коров’ячого молока 
високої якості за передовими 
технологіями

Встановлено на виробництві установку доїльну з 
молокопроводом.

178.  0465
ФОП Рапота Олексій 
Олександрович

Серійне виробництво з використанням 
настільного термопластавтомата для 
виробництва деталей з пластмас

Облаштовано виробництво модернізованим обладнанням 
для виготовлення деталей з пластмаси.

179.  0467
ФОП Чепурко Анастасія 
Сергіївна

Фреш-бар «ЗОЖ» (точка продажу смузі, 
соків, кави, чаю)

Встановлено сучасне професійне обладнання для 
приготування напоїв високої якості. Створено два робочих 
місця.

180.  0471
ФОП Стогнієва Анастасія 
Миколаївна

Розширення асортименту кафе «Sushi 
shishki» для мешканців та гостей міста

Обладнано приміщення сучасним кухонним устаткуванням 
для приготування страв в кафе. Створено два робочих місця.

181.  0476
ФОП Ляхов Сергій 
Станіславович

Надання  стоматологічних послуг 
населенню за рахунок придбання 
сучасного медичного обладнання

Встановлено сучасне медичне обладнання в стоматологічний 
кабінет для чіткого діагностування захворюваннь пацієнтів. 
Створено одне робоче місце.

182.  0481
ФОП Малишева Юлія 
Миколаївна

Виробництво одягу та текстильної 
продукції  –  послуги населенню

Укомплектовано професійним обладнанням приміщення для 
виробництва одягу та текстильної продукції.

183.  0482
ФОП Кальницька Наталія 
Анатоліївна

Спеціалізований підготовчий центр 
«Інтелект» (підготовка до ЗНО)

Навчальні класи укомплектовано сучасними меблями та 
інноваційною технікою. Створено два робочих місця.

184.  0484
ФОП Кияшко Євгенія 
Олександрівна

Кафе-піцерія «Bazilio»
Відкрито заклад громадського харчування з сучасною 
професійною технікою.

185.  0489
ФОП Демидов Василь 
Іванович

Спортивна школа «You Dojo» 
Облаштовано спеціалізований спортивний зал для 
проведення тренувань, душові кімнати, туалет та 
роздягальню. Створено додатково чотири робочих місця.

186.  0493
ФОП Карандін Максим 
Миколайович

«Розширення хостелу «Радість» - 
прокатом товарів для спорту та 
відпочинку»

Відремонтовано приміщення та обладнано новими сучасними 
меблями та технікою. У відділ прокату закуплені товари для 
спорту та відпочинку.

187.  0507
ФОП Дронова Олена 
Олександрівна

Напівфабрикати «ШвидкаЯ»
Встановлено обладнання в кухонному приміщенні для 
виготовлення  та заморозки напівфабрикатів.

188.  0509
ФОП Валуйський Сергій 
Миколайович

«Auto 3D» 
Обладнано приміщення спеціалізованим устаткуванням для 
надання послуг з ремонту  дисків та діагностики розвалу-
сходження. Створено чотири робочих місця.

189.  0510
ФОП Катунін Михайло 
Юрійович

Розширення видів діяльності з надання 
ремонтних послуг

Придбано професійний інструмент та обладнання для 
виконання ремонтних робіт. Створено додатково чотири 
робочих місця.

190.  0511
ФОП Чемерісов Микита 
Володимирович

Токарна майстерня. Розширення 
виробництва

Доукомплектовано майстерню професійним обладнанням. 
Створено два робочих місця.

191.  0514
ФОП Солоха Юлія 
Валеріївна

Жіночий івент-простір  «Щасливі люди»
Зроблено капітальний ремонт приміщення та облаштовано 
сучасними меблями та технікою. Створено три робочих місця.

192.  0515
ФОП Яровенко Наталя 
Миколаївна

Вирощування баштанних культур (дині, 
кавуна) на зрошенні

Придбано та встановлено систему зрошення: насос, 
фільтрувальну станцію, піщано-гравійні матеріали, дільничні і 
розподільні труби, крапельну стрічку.
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193.  0516
ФОП Грибко Микола 
Олександрович

Забезпечення вологозбереження - 
складова підвищення врожайності 
зернових та олійних культур

Придбано шлейфову борону.

194.  0517
ФОП Черноусов Денис 
Віталійович

Відкриття мобільної точки харчування 
«Toretsk coffe food»

Придбано спеціалізований дизайнерський укомплектований 
торговий причеп з рекламною вивіскою та облаштовано його 
сучасним кухонним обладнанням.

195.  0520
ФОП Урсу Роман 
Станіславович 

Станція очищення та продажу питної  
води «Your water»

Відкрито пункт розливу води з модернізованим 
устаткуванням.

196.  0521
ФОП Омельченко Ксенія 
Олексіївна

Організація тепличного господарства з 
вирощування квітів і зелені.

Встановлено теплицю площею 96 кв. м. з системою опалення..

197.  0525
ФОП Пономаренко Артем 
Ігорович

Розширення послуг з ремонту, 
обслуговування велосипедів та продаж 
комплектуючих

Облаштовано майстерню та магазин професійним 
інструментом та технікою. Створено одне робоче місце.

198.  0529
ФОП Азарянц Володимир 
Георгійович

Текстиль для всіх
Започатковано цех з виробництва текстильних виробів та 
шовкотрафаретного друку.

199.  0531 ТОВ «СМК ЛТД»
Збільшення виробничих потужностей 
майстерні з ремонту та обслуговування 
шахтного обладнання

Зроблено косметичний ремонт приміщення та встановлено 
обладнання для обтискання та відрізання гідравлічних 
рукавів. Створено три робочих місця.

200.  0534
ФОП Гриненко Антон 
Олегович

Ом-Ном-Ном
Обладнано приміщення сучасним професійним обладнанням 
для виготовлення та доставки піци та суші. Створено чотири 
робочих місця.

201.  0536 ФГ «Бабай»
Розширення підприємницької діяльності 
у фермерському господарстві «Бабай»

Придбано сільськогосподарську техніку.

202.  0540
ФОП Валевська Станіслава 
Станіславівна

Швейний цех по виготовленню виробів 
з екошкіри

Цех облаштовано промисловим новим швейним обладнанням.

203.  0546
ФОП Земскова Маріна Еюб 
Кизи

Коптильний цех
Обладнано приміщення для виробництва копченого м’яса та 
риби. Створено одне робоче місце.

204.  0550 ФОП Мокра Юлія Георгіївна
Виготовлення дерев’яної швейної 
фурнітури та супутніх товарів  для 
текстильної промисловості

Започатковано роботу майстерні з виготовлення дерев’яних 
виробів.

205.  0555
ФОП Хващевський 
Олександр Леонідович

Ремонт печей випалу керамічних 
виробів

Облаштовано спеціалізованим обладнанням приміщення для 
ремонту печей.

206.  0558
ФОП Алексєєва Світлана 
Олександрівна

Розвиток сімейного підприємства 
«Зелена тачка»

Придбано міні-трактор та механізовано виробничі процеси 
підприємства

207.  0561
ФОП Босякова Ольга 
Василівна

Створення агентства дитячих свят
Придбано сучасне технічне обладнання та витратні 
матеріали.

208.  0565 ФОП Савіна Марія Сергіївна
Організація виробництва суші в 
діючому ресторані

Відремонтовано приміщення та обладнано кухонним 
інвентарем для виробництва суші.

209.  0568
ФОП Лемба Володимир 
Геннадійович

Мініпекарня «Смачний Хліб»
Пекарню облаштовано новим професійним обладнанням для 
виробництва домашнього хліба та хлібобулочних виробів.

210.  0572
ФОП Мандрико Поліна 
Романівна

Виробництво лекал одягу для швейних 
виробництв України з використанням 
технології САПР

Придбано інноваційне обладнання та САПР Julivi та 
започатковано роботу конструкторського бюро.

211.  0573
ФОП Корець Ольга 
Михайлівна 

Агенція перекладів
Укомплектовано приміщення сучасними меблями та офісною 
технікою. Створено два робочих місця.

212.  0575
ФОП Гадяцька Вікторія 
Олександрівна

Відкриття  повноцінного інклюзивного 
хостелу,  з додатковими зручностями - 
«Зручне місце»

Приміщення облаштовано всім необхідними сучасним 
обладнанням для комфортного проживання клієнтів.

213.  0581
ФОП Новиков Володимир 
Анатолійович

Виробництво МДФ фасадів
Цех укомплектовано спеціалізованим обладнанням для 
виготовлення МДФ фасадів. Створено два робочих місця.

214.  0585
ФОП Рашевський 
Владислав Сергійович

Монтаж і обслуговування систем 
кондиціонування

Придбано та встановлено модернізоване обладнання 
для сервісного обслуговування побутових і промислових 
кондиціонерів. Створено одне робоче місце.

215.  0587
ФОП Кіпчарський Сергій 
Вікторович

Прокат квадроциклів
Придбано квадроцикли. Зроблено ремонт та облаштовані 
місця зберігання та обслуговування квадроциклів, супутнього 
екіпірування.

216.  0590
ФОП Шедько Людмила 
Григорівна

Покращення та інноваційність 
надання послуг у сфері архітектури та 
інжинірингу

Обладнано приміщення сучасною інноваційною технікою та 
новими меблями для надання послуг у сфері архітектури та 
інженерного проєктування.

217.  0594
ФОП Моргунова Ганна 
Олександрівна

Модернізація основних засобів 
виробництва

Придбано нове обладнання для виготовлення керамічних 
пляшок

218.  0595 СФГ «Шилтир» Вирощування соняшника та ячменя Придбано насіння соняшника та ячменю.

219.  0596
ФОП Прудов Андрій 
Геннадійович

Майстерня з виготовлення 
шкіряно-галантерейних виробів за 
індивідуальним замовленням

Обладнано майстерняю професійним обладнанням 
для виготовлення шкіряно-галантерейних виробів за 
індивідуальним замовленням.

220.  0598
ФОП Бабанін Артем 
Олегович

Відкриття першого в Донецькій області 
вейк-парку

Виконано монтаж реверсивної канатної дороги та проведені 
пусконалагоджувальні роботи.

221.  0601
ФОП Тиховська Наталья 
Іванівна

Сімейний мініготель «Затишок»
Готель облаштовано сучасними і зручними меблями та 
побутовою технікою.
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222.  0603
ФОП Подобний Сергій 
Олегович

Кемпінг з вивченням англійської мови
Створено кемпінг-базу. Придбано намети, каное та 
різноманітний спеціалізований інвентар для відпочинку.

223.  0605 ТОВ «Ізатекс волнат» Виробництво  снеків
Облаштовано виробництво спеціалізованим обладнання для 
виготовлення снеків.

224.  0607
ФОП Рєчкіна Людмила 
Вікторівна

Розширення виробництва м’яса 
домашньої птиці

Облаштовано окреме приміщення всередині будівлі для 
вирощування птиці.

225.  0611
ФОП Панасій Марія 
Олегівна

Майстерня цікавих речей «АбиЩо»
Обладнано майстерню фотозоною з професійним 
обладнанням і освітленням та новими меблями.

226.  0612
ФОП Тімченко Катерина 
Павлівна

Еко-ферма «Молочні ріки»
Побудовано свинарник та кошари. Відремонтовано та 
підготовлено сільськогосподарську техніку спеціального 
призначення до сезонних робіт.

227.  0613 С(Ф)Г «Меліса»

Придбання культиватора для 
вдосконалення технологічного процесу 
обробітку ґрунту фермерського 
господарства

Придбано культиватор для суцільної поверхневої обробки 
ґрунту.

228.  0614
ФОП Білянський Андрій 
Васильович

Удосконалення виробництва домашньої 
ковбаси та м’ясних виробів

Встановлено професійне обладнання для виготовлення 
домашньої натуральної ковбаси.

229.  0619
ФОП Губаренко Ірина 
Іванівна

Медичне обслуговування дітей 
Білокуракинщини за європейськими 
стандартами

Облаштовано робочий кабінет лікаря-педіатра. Створено 
одне робоче місце.

230.  0620 ТОВ «Вектор Ойл»
Ремонтно-виробнича майстерня 
«Vektor»

Укомплектовано ремонтно-виробничу майстерню 
спеціалізованим обладнанням, яке виготовляє деталі для всіх 
видів техніки.

231.  0621
ФОП Лисенко Артем 
Олександрович

Випічка виробів з тіста
Придбано спеціальне сучасне обладнання для виробництва 
випічки з тіста.

232.  0624
ФОП Мишенін Дмитро 
Михайлович

Розвиток меблевого виробництва
Встановлено у приміщенні меблевого цеху чотирибічний 
верстат. Створено чотири робочих місця.

233.  0625 ФГ «Мрія-1991»

Модернізація МТП для оптимізації 
основних процесів виробництва при 
вирощуванні сільськогосподарських 
культур

Здійснено інноваційну модернізацію процесів виробництва 
фермерського господарства шляхом закупівлі та 
використання у виробничих процесах трактора.

234.  0627 ФГ «Маніс 2019»
Сучасна ґрунтообробна техніка -  шлях 
до підвищення доходів ФГ «МАНІС 
2019»

Придбано модернізовану агротехніку для вирощування 
зернових та олійних культур.

235.  0628 ФГ «Дон»
Фермерське господарство «Дон» 
вирощування зернових та олійних 
культур  

Придбано сільськогосподарську техніку

236.  0629
ФОП Гвоздієвський 
Олександр Михайлович

Фруктово-овочева садиба
Придбано сільськогосподарську техніку для збільшення 
обсягів вирощування та реалізації овочів та фруктів.

237.  0630
ФОП Муранова Анастасія 
Сергіївна

Розширення філіалу «Школи англійської 
мови English club» у м. Сєвєродонецьк

Обладнано приміщення сучасними меблями та технікою для 
надання послуг з викладання англійської мови. Створено 
чотири додаткових робочих місця.

238.  0631
ФОП Писарєв Роман 
Олександрович

Розвиток молочного виробництва у 
Волноваському районі

Придбано та встановлено обладнання для фасування 
пастеризованого молока.

239.  0632
ФОП Жигула Олена 
Володимирівна

Створення інноваційної послуги в еко-
садибі «Новопетрівська хвиля»

Підготовлено майданчик та встановлено банний комплекс, 
облаштований новими сучасними меблями, побутовою 
технікою, банними аксесуарами.

240.  0634
ФОП Зверхановська Олена 
Володимирівна

Свято в кожен дім
Обладнано приміщення інноваційною технікою та придбано 
ігровий реквізит і костюми аніматорів для надання івент-
послуг.

241.  0640 С(Ф)Г «Берегове»
Підвищення прибутку завдяки 
вдосконаленню технології вирощування 
олійних культур

Придбано оприскувач.

242.  0641
ФОП Зеленський Олександр 
Миколайович

Кафе-кав’ярня «Black Coffee»

Започатковано роботу закладу громадського харчування 
з професійним обладнанням для випічки та приготування 
різноманітних безалкогольних напоїв. Створено два робочих 
місця.

243.  0654
ФОП Бараннік Ігор 
Сергійович

Вирощування української полуниці 
європейської якості

Встановлено теплицю для вирощування ранньої тепличної 
ягідної продукції.

244.  0658
ФОП Томалах Володимир 
Федорович

Смачний бізнес: виробництво м'ясних 
напівфабрикатів

Придбано сучасний професійний пельменний апарат.

245.  0659
ФОП Гавриш Андрій 
Володимирович

Виробництво м`яса домашньої птиці 
та яєць

Відремонтовано та облаштовано приміщення для організації 
підприємства з вирощування домашньої птиці та яєць.

246.  0666
ФОП Сєліна Олена 
Леонідівна

Вирощування овочів та фруктів
Встановлено теплицю з полікарбонату з світлодіодним 
освітленням, крапельним поливом, опаленням в зимову пору 
року (дрова, вугілля).

247.  0667
ФОП Прохорова Ольга 
Володимирівна

Центр інтерактивних розваг «LightPlay»
Відремонтовано приміщення та облаштовано сучасними 
меблями, технікою, інтерактивним обладнанням.
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248.  0668
ФОП Мяснікова Ольга 
Леонідівна

Відкриття міні-пекарні «Brio» 
Придбано та встановлено професійне обладнання для 
випікання хлібобулочних виробів.

249.  0669
ФОП Перетятько Юлія 
Юріївна

Покращення технологій та розширення  
виробництва вирощування  солодкої 
кукурудзи 

Придбано обладнання для висаджування солодкої кукурудзи 
та технічних культур. Створено одне робоче місце.

250.  0672
ФОП Корнієнко Ольга 
Вадимівна

Виробництво та подальше пакування 
хлібобулочних та кондитерських 
виробів

Придбано та встановлено апарат для пакування виробів у 
термозбіжну плівку.

251.  0674
ФОП Покатілов Олександр 
Миколайович

Виготовлення  дверей, металевих 
конструкцій на замовлення, обладнання 
для опалення будинків

Придбано спеціалізоване обладнання для виготовлення 
металевих дверей та інших металевих конструкцій. Створено 
чотири робочих місця.

252.  0675
ФОП Пефтібай Олександр 
Георгійович

Додаткова закладка саду та 
налагодження системи зрошування

Придбано агротехніку та сажанці груши. У саду встановлено 
систему крапельного зрошення.

253.  0676
ФОП Пташинська Зоя 
Іванівна

Енергонезалежний гостьовий дім 
«Сонячний жук»

Встановлено на гостьовому будинку автономну сонячну 
електростанцію.

254.  0678
ФОП Ашихмін Олексій 
В'ячеславович

Екологічна фабрика-кухня з 
застосуванням технологічних інновацій 
«Alex food»

Приміщення облаштовано сучасним професійним 
устаткуванням та кухонним інвентарем.

255.  0681
ФОП Пасечник Лариса 
Миколаївна

Здорова їжа на бігу - це можливо!
Здійснено ремонт фасаду будівлі та облаштовано приміщення 
спеціалізованим професійним обладнанням.

256.  0682
ФОП Щербина Максим 
Валерійович

Відновлення надання послуг з 
ремонту сільськогосподарської техніки, 
обладнання та автомобілів

Встановлено промислове обладнання для проведення 
ремонтних робіт та сервісного обслуговування автомобілів та 
важкої сільгосптехніки.

257.  0686 ТОВ "Агро-поставка"
Переорієнтація з вирощування зелені 
на вирощування томатів-черрі

Придбано мінітрактор та ґрунтову фрезу.

258.  0687
ФОП Прокопенко Геннадій 
Юрійович

Відкриття СТО «CarPlaza»
Відкрито сучасну станцію технічного обслуговування 
автомобілів, облаштовану професійним обладнанням. 
Створено чотири робочих місця.

259.  0690
ФОП Іщенко Ганна 
Олександрівна

Збільшення обсягів та якості продукції 
завдяки новому обладнанню

Придбано обладнання для подрібнення рослинної сировини 
та дегідратор для ягід та шматочків фруктів.

260.  0691
ФОП Капканець Валентина 
Миколаївна

Відкриття кофейні «7-Я»
Укомплектовано приміщення необхідним устаткуванням для 
виробництва якісної випічки та кави. Створено одне робоче 
місце.

261.  0692
ФОП Даніліна Анна 
Сергіївна

Виготовлення пончиків
Укомплектовано професійним обладнанням приміщення для 
виготовлення пончиків.

262.  0695 ПАФ агрофірма «Колос» 
Вирощування зернових та технічних 
культур

Придбано очисник вороху.

263.  0698
ФОП Ясько Геннадій 
Геннадійович

Відкриття селянської фабрики-кухні Встановлено в приміщенні сучасне кухонне обладнання.

264.  0699
ФОП Горбачова Ганна 
Леонідівна

Gorbachoff.Studio
Введено в експлуатацію пароконвектомат, що допомогло 
розширити асортимент випічки.

265.  0701 ТОВ «Аква стар»
Придбання автоматизованої лінії 
розливу бутильованої води

Автоматизовано виробництво – придбано автоматизовану 
лінію розливу води.

266.  0703 ФОП Педан Наталя Іванівна
Вирощування зернових і олійних 
культур на інноваційній основі

Придбано дискову борону для вирощування зернових та 
олійних культур.

267.  0708
ФОП Бурдін Микола 
Миколайович

Кишмишовий ізюм Встановлено конвекційну сушку.

268.  0709
ФОП Постніков Валентин 
Валентинович

Утеплення приватних будинків та інші 
будівельні роботи

Придбано обладнання та облаштовано приміщення  для 
зберігання матеріалів та виконання послуг з утеплення 
приватних будинків. Створено три робочих місця.

269.  0712
ФОП Абрамов Дмитро 
Борисович

Автомайстерня-шиномонтаж у 
Сєвєродонецьку

Відкрито автомайстерню з професійним обладнанням 
для  надання послуг з шиномонтажу легкових автомобілів. 
Створено три робочих місця.

270.  0715
ФОП Борисова Олена 
Юріївна

Розвиток розважального центру для 
дітей «Funny monkey»

Встановлено нові меблі та атракціон у розважальному центрі.

271.  0716
ФОП Дешко Наталя 
Вікторівна

Фабрика-кухня вегетаріанського 
харчування «Шанті»

Придбано сучасні меблі та професійне устаткування.

272.  0717 ФГ «Пефті»
Створення цеху з переробки молока та 
виробництва екологічної продукції

Відремонтовано приміщення та переобладнане у цех 
з якісним професійним обладнанням для виробництва 
молочної продукції.

273.  0718
ФОП Онищенко Наталія 
Володимирівна

Розширення діяльності приватного 
кабінету кардіолога

Обладнано приміщення для надання послуг з апаратного 
масажу. Створено одне робоче місце.

274.  0721 ФГ «Агротег»
Вирощування зернових і олійних 
культур на засадах інноваційного 
розвитку

Придбано причіпний обприскувач та впроваджено нову 
інноваційну технологію «No-Till» (техніка прямого висіву).

275.  0722
ФОП Тюкіна Лариса 
Миколаївна

Екологічне вирощування томатів у 
теплиці

Встановлено теплицю комбіновану з освітленням, опаленням 
та водогоном. Створено два робочих місця.
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276.  0723
ФОП Струков Володимир 
Анатолійович

Відкриття кафе на базі відпочинку
Започатковано роботу закладу громадського харчування з 
професійним сучасним обладнанням. Створено одне робоче 
місце.

277.  0724 ФГ «Еко-Агромакс»
Модернізація процесів виробництва ФГ 
«Еко-Агромакс»

Придбано глибокорозпушувач з твердосплавним 
накінечником

278.  0725
ФОП Журавльов Максим 
Вікторович

Придбання сільськогосподарської 
техніки

Придбано нову сільськогосподарську техніку

279.  0726
ФОП Орловський Михайло 
Сергійович

Реалізація технології майбутнього вже 
сьогодні!

Придбано сівалку пунктирно-універсальну.

280.  0729 ФОП Юдіна Юлія Юріївна
Виробництво текстильної продукції та 
одягу, вишивка на готових виробах

Обладнано приміщення для пошиття текстильної продукції та 
вишивки на готових виробах. Створено три робочих місця.

281.  0730 ФГ «Агро-Макс»
«Аграрні інноваційні технології – шлях 
до успіху»

Придбано сільськогосподарське обладнання: очисник вороху.

282.  0734
ФОП Карпов Олександр 
Андрійович

Цех по виготовленню металевих та 
металопластикових виробів

Укомплектовано цех спеціалізованим професійним 
обладнанням для виготовлення металопластикових виробів.

283.  0736
ФОП Буков Сергій 
Анатолійович

Закритий ґрунт. Вирощування овочів
Встановлено дві теплиці з системою вентиляції, опалення, 
освітлення.

284.  0737
ТОВ «ТВП "Південний 
торговельний альянс»

Виробництво паперових рушників та 
туалетного паперу «Юта»

Придбано та встановлено комплект обладнання для 
перемотування, обклеювання, порізки целюлозної основи 
в технологічні логи з подальшим фасуванням в упаковку. 
Створено чотири робочих місця.

285.  0738
ФОП Горіна Ганна 
Олександрівна

Чистий фасад від «Мобільна хімчистка 
№1» 

Придбано мобільну осмотичну систему для миття фасадів. 
Створено одне робоче місце.

286.  0744 ФГ «Глобал Фарм»
Придбання дискового лущильника в 
межах оновлення технічних засобів 
підприємства

Придбано агрегат дисковий для обробки ущільненого ґрунту.

287.  0745
ФОП Бутов Олександр 
Іванович

Виробництво, насичення киснем і 
реалізація питної води

Придбано та встановлено апарат для миття, наливу, 
закупорювання поліетиленових бутлів.

288.  0747
ФОП Савчук Оксана 
Василівна

Відкриття кав’ярні та кафе фаст-фуд 
«To go» 

Започатковано роботу кав’ярі  з сучасними меблями та 
професійним обладнанням.

289.  0749
ФОП Новосельська Анна 
Віталіївна

Розширення виробництва мінеральних 
вод та інших вод

Придбано сучасне обладнання для очищення води. Створено 
чотири робочих місця.

290.  0751
ФОП Овчаренко Анна 
Анатоліївна

Мініпекарня «Сладкофф»
Відремонтовано приміщення та встановлено модернізоване 
кухонне обладнання.

291.  0754 С(Ф)Г «Союз-2»
Надання послуг з обробки земель 
та навантаження зернових, олійних 
культур

Придбано нову сільськогосподарську техніку для 
вирощування пшениці та соняшника олійного

292.  0755
ФОП Таран Марина 
Вікторівна

Чорний діамант
Облаштовано виробництво спеціалізованим устаткуванням 
для вирощування та переробки часнику.

293.  0759 ТОВ «Трейд»
Диверсифікація виробництва м’яса 
птиці  за умов пандемії Сovid-19

Встановлено на виробництві вакуумний пакувальник.

294.  0763
ФОП Лейник Павло 
Васильович

Модернізація сільгосп. інвентаря ФОП 
Лейник П., м. Попасна

Придбано дискову борону. Створено три робочі місця.

295.  0767
ФОП Дронюк Василь 
Володимирович

Започаткування роботи закладу 
швидкого харчування

Встановлено МАФ та обладнано професійним устаткуванням 
заклад швидкого харчування.

296.  0768
ФОП Узбек Олександр 
Валерійович

Виробництво фруктово-ягідних пюре в 
Маріуполі

Укомплектовано приміщення спеціалізованим устаткуванням 
для виробництва фруктово-ягідного пюре.

297.  0769
ФОП Гріненко Наталія 
Вікторівна

Вирощування полуниці в закритому 
ґрунті

Встановлено теплицю для вирощування полуниці в закритому 
ґрунті.

298.  0770
ФОП Каракулов Володимир 
Анатолійович

Придбання сучасного 
енергозберігаючого обладнання для 
виробництва хлібобулочних виробів

Переобладнано діючу пекарню новим сучасним обладнанням.

299.  0771
ФОП Мороз Сергій 
Антонович

Бізнес-план готельного комплексу 
«Міцний горішок»

Зроблено ремонт та облаштовані готельні номери сучасними 
меблями.

300.  0774
ФОП Морозова Віра 
Борисівна

Мала механізація для дружини 
фермера

Придбано трактор.

301.  0777
ФОП Мазур Антон 
Олександрович

Шкіряна майстерня «Mazur»
Обладнано приміщення новим устаткуванням для надання 
послуг з ремонту одягу.

302.  0780
ФОП Носуля Олександр 
Миколайович

Туристичний клуб - активний 
відпочинок на байдарках

Придбано байдарки та додаткове спорядження. Створено 
два робочих місця.

303.  0784
ФОП Балаклейцев Андрій 
Олександрович

Розширення послуг гостьового будинку 
- відкриття піца-суші бару з доставкою

Укомплектовано приміщення кухні професійним обладнанням 
для приготування основних страв.

304.  0785
ФОП Ємелін Роман 
Олександрович

Організація діяльності цеху з пошиття 
робочого спеціального одягу «ТорТекс»

Обладнано цех професійним устаткуванням для пошиття 
робочого одягу. Створено чотири робочих місця.

305.  0787
ФОП Деменко Дмитро 
Віталійович

Здача квартири в оренду: бізнес на 
квадратних метрах

Приміщення відремонтовано та облаштовано сучасними 
меблями та необхідною побутовою технікою.

306.  0788
ФОП Воєвода Лариса 
Іванівна

Створення цеху з виробництва вершків Придбано та введено в експлуатацію молочний сепаратор.
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307.  0794
ФОП Царева Ірина 
Валентинівна

Підвищення ефективності годівлі ВРХ та 
менеджменту на Сімейній фермі

Придбано кормозмішувач для виготовлення якісних кормів 
для ВРХ та інтелектуальна централь.

308.  0796
ФОП Абдула Євгенія 
Андріївна

Дитячі підвісні текстильні гойдалки з 
дерев’яним каркасом

Обладнано виробництво дитячих гойдалок спеціалізованим 
устаткуванням.

309.  0797
ФОП Яровенко Олександр 
Миколайович

Вирощування зернових та великої 
рогатої худоби, оптимізація заготівлі 
корму

Придбано агротехніку та розширено технічну базу 
господарства.

310.  0798
ФОП Воробйова Світлана 
Геннадіївна

Збільшення доходів ресторану 
«Сарматія» за рахунок подовження 
робочих годин.

Придбано та встановлено на літніх майданчиках систему 
туманоутворення для забезпечення охолоджуваного та 
вологого повітря в спекотний період літнього сезону та 
вуличні газові обігрівачі для роботи літнього ресторану в 
період міжсезоння.

311.  0803
ФОП Березнева Ірина 
Сергіївна

Аква-студія «БАНКА»

Встановлено нові технологічні акваріуми для розведення 
та продажу риб, облаштовано окрему експозицію з 
декоративними креветками, встановлено нове торгівельне 
обладнання.

312.  0806
ФОП Карауланов Дмитро 
Олександрович

Запровадження власного виробництва 
піци з доставкою

Приміщення закладу облаштовано професійним обладнанням 
для виготовлення піци.

313.  0812
ФОП Зубрицька Олена 
Валеріївна

Модернізація виробництва кераміки 
шляхом заміни печі випалу

Придбано матеріали та комплектуючі  та введено в 
експлуатацію нову сучасну піч.

314.  0817
ФОП Місів Юрій 
Олександрович

Вирощування пряних трав та реалізація 
у власному магазині «Шафран»

Встановлено теплицю з системою поливу, освітлювання та 
обігріву для вирощування пряних трав, а саме саджанців у 
горщиках.

315.  0818
ФОП Прищепа Каріна 
Геннадіївна

Кулінарна лавка 
Облаштувано кухонне приміщення новим професійним 
обладнанням.

316.  0819
ФОП Плешко Олександра 
Олександрівна

Мобільна точка «Їжа чок»
Придбано торгівельний мобільний кіоск з комплектом 
обладнання для фастфуду.

317.  0821
ФОП Кримов Дмитро 
Анатолійович

Надання послуг з ремонту комп’ютерної 
техніки та продажу супутніх товарів

Приміщення майстерні з ремонту комп’ютерної техніки 
облаштовано сучасними меблями та інноваційною технікою.

318.  0823
ФОП Цигута Тетяна 
Вікторівна

Ексклюзив
Започатковано роботу студії перманентного макіяжу з 
професійним сучасним обладнанням. Створено одне робоче 
місце.

319.  0825
ФОП Линнік Вікторія 
Володимирівна

ПП «Моден Стайл» - пошив та ремонт 
одягу

Придбано обладнання для започаткування підприємницької 
діяльності з пошиття та ремонту одягу.

320.  0828
ФОП Бухало Катерина 
Вікторівна

Організація виробництва з очищення та 
розливу питної води

Встановлено найсучасніше обладнання з очищення та 
розливу питної води.

321.  0831
ФОП Діченко Світлана 
Анатоліївна

Глемпінг «Азовське»
Придбано та встановлено каркасний будинок з санвузлом 
для розвитку зеленого туризму в Україні

322.  0832
ФОП Плесканьов Дмитро 
Володимирович

Woka Asia Food Славянск
Зроблено ремонтні роботи, придбано франшизу, програмне 
забезпечення, спеціалізоване обладнання та кухонний 
інвентар. Створено чотири робочих місця

323.  0836
ФОП Ломкова Ірина 
Сергіївна

Мобільний планетарій, цікаво дітям та 
дорослим

Мобільний планетарій укомплектовано інноваційним 
устаткуванням.

324.  0837
ФОП Кравченко Святослав 
Андрійович

Організація кав’ярні «Story» у місті 
Маріуполь

Проведено ремонтні роботи та облаштовано професійним 
обладнанням приміщення кав’ярні.

325.  0843 ТОВ «Ареал девелопмент»
Розширення бізнесу IT-послуг шляхом 
організації відділу технічної підтримки 
користувачів онлайн

Встановлено сервер для CRM-системи Bitrix-24 та архіву 
дзвінків клієнтів. Створено чотири робочих місця.

326.  0845
ФОП Селіцька Вікторія 
Олександрівна

Маріупольська галантерея шкіряних 
виробів «З Коханням!»

Укомплектовано галантерею спеціалізованим обладнанням 
для розробки та виготовлення шкіряних виробів.

327.  0847
ФОП Щербак Олександр 
Володимирович 

Вирощування насіння соняшнику Придбано сівалку точного висіву з центральним приводом.

328.  0848
ФОП Горбань Юрій 
Вільямович

Мініготель «Маєток»
Зроблено ремонт приміщення та укомплектовано міні готель 
новими сучасними меблями та обладнанням.

329.  0850
ФОП Лащенко Олександр 
Вікторович

Пошив і ремонт одягу
Укомплектовано майстерню найсучаснішим устаткуванням 
для надання послуг з ремонту та пошиття одягу за 
індивідуальним замовленням.

330.  0853
ФОП Романова Наталія 
Вікторівна

Організація швейного виробництва
Швейний цех укомплектовано найсучаснішим професійним 
обладнанням. Створено три робочих місця.

331.  0856
ФОП Барановська 
Валентина Володимирівна

Будинок моди Валентини Барановської
Облаштовано цех професійним швейним обладнанням для 
ремонту одягу та пошиття дизайнерського одягу.

332.  0859 ФГ «Сіятель»
Розширення фермерського 
господарства «Сіятель»

Придбано нове посівне обладнання (сівалка).

333.  0860
ФОП Льонюшкіна Світлана 
Валентинівна

Створення дендро-готелю на узбережжі 
Азовського моря

Встановлено систему зворотного осмосу для створення 
дендро-готелю.

334.  0863
ФОП Магомедова Поліна 
Володимирівна

Виробництво дитячої текстильної 
продукції з елементами вишивки

Облаштовано швейним професійним обладнанням мініцех з 
пошиву дитячого текстилю.
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335.  0864
ФОП Дудник Григорій 
Вадимович

Цех з лазерного гравіювання
Започатковано підприємницьку діяльність та придбано 
верстат для гравірування растрових зображень.

336.  0865
ФОП Візіров В'ячеслав 
Михайлович

Фастфуд_«Rest» 
Встановлено у приміщенні модернізоване обладнання та 
сучасні меблі.

337.  0867
ФОП Алімова Ольга 
Володимирівна

Створення авторської онлайн-
кондитерської «Sladostory»

Започатковано підприємницьку діяльність, проведено 
ремонтно-будівельні роботи та встановлено професійну 
техніку в приміщенні кондитерської.

338.  0868
ФОП Куц Роман 
Анатолійович

Помідори та огірки з грядки до столу
Підготовлено ділянку та встановлено теплицю для 
вирощування огірків та помідорів в несезонний період.

339.  0869 ФГ «Агрородина»
Модернізація системи зберігання 
готової перепелиної продукції ФГ 
«Агрородина»

Виготовлено навіс та встановлено холодильне обладнання.

340.  0870
ФОП Кругляков Роман 
Ігорович

Східний Врожай

Придбано обладнання, укомплектовано  виробниче 
приміщення згідно до технологічного процесу та  вимог 
HACCP для успішної  реалізації  корисних дегідрованих 
фруктів, пастили в екологічній упаковці. Створено два 
робочих місця.

341.  0872 ТОВ «Техносервіс» Установка протизаморозкова  «УПЗ – 4» Започатковано виробництво установок проти заморозків.

342.  0873
ФОП Прокопович Юрій 
Іванович

Молочна ферма с. Світле
Придбано 30 голів телиць та 30 голів бичків голштинської 
породи.

343.  0875
ФОП Даниленко Галина 
Володимирівна

Нова лінійка жіночого взуття «Comfort-
Sport» ТМ «Madam Salon»

Обладнано приміщення спеціалізованим устаткуванням для 
виготовлення нової лінійки взуття. Створено чотири робочих 
місця.

344.  0877
ФОП Овчаренко Євген 
Миколайович

Крамниця відновленої побутової техніки 
«eOpt»

Укомплектовано приміщення меблями та необхідним 
устаткуванням для ремонту техніки.

345.  0883
ФОП Малишкін Віктор 
Андрійович

Автономна домашня теплиця на 
сонячних панелях

Побудовано автономну теплицю на сонячних панелях з метою 
вирощування овочів та зелені.

346.  0884
ФОП Єгорова Дар'я 
Володимирівна

Медіа-студія «Добро ХАБ» 
Студію обладнано інноваційною технікою. Створено три 
робочих місця.

347.  0885 ТОВ «Розвиток Краю»
Будівництво та ремонт об'єктів 
бюджетної сфери та органів місцевого 
самоврядування

Придбано комплект сучасного обладнання для будівельних 
робіт для поліпшення умов праці.

348.  0886 ФГ «Роса» Птахівництво ФГ «Роса»
Встановлено та введено в експлуатацію лінію годування та 
напоювання птахів.

349.  0888
ФОП Чуприна Віктор 
Васильович

Розширення і вдосконалення 
вирощування овочів з  використанням 
енергозберігаючих технологій

Збудовано нову сучасну теплицю з системою вентиляції та 
опаленням.

350.  0890
ФОП Козинець Євген 
Володимирович

Вирощування ожини та суниці в 
захищеному ґрунті

Придбано та встановлено теплицю для вирощування ожини 
та суниці в захищеному ґрунті.

351.  0891
ФОП Колотенко Олександр 
Васильович

Цілорічна еко-база відпочинку «Обрій»
Зроблено ремонт та встановлено обладнання, меблі для 
якісного відпочинку.

352.  0892
ФОП Бєлічев Сергій 
Анатолійович

Створення мініферми ВРХ як 
стабільного джерела отримання 
доходів на селі

Створено ферму з сучасним устаткуванням та придбано 10 
телят голштино-фризької породи, 9 корів голштино-фризької 
породи.

353.  0893
ФОП Дерев'янко Ольга 
Анатоліївна

Інноваційний простір для цікавих 
знайомств та психологічного комфорту 
«8 хвилин»

Започатковано роботу культурно-розважального центру з 
сучасною технікою та новими меблями.

354.  0899
ФОП Маторіна Валентина 
Вікторівна

Розширення діяльності 
косметологічного кабінету «Studio_
estetic_cosmetology» м. Слов’янськ

Придбано та встановлено апарат мікрострумової терапії. 
Створено одне робоче місце.

355.  0900
ФОП Антоненко Вероніка 
Віталіївна

Виробництво жіночого одягу «MD VERA»
Придбано широкоформатний плоттер для роздруку лекал та 
програмно-апаратний комплект «JULIVI».

356.  0905
ФОП Романов Роман 
Ігоревич

Розширення сімейного товарно-
молочного фермерського господарства 
«Зорька»

Обладнано ферму та  приміщення спеціалізованим 
устаткуванням для переробки молока.

357.  0910
ФОП Булгакова Тетяна 
Сергіївна

Житлово-розважальний комплекс зі 
стоянкою для автомобілів

Укомплектовано приміщення сучасними меблями та 
встановлена альтанка біля зони барбекю на території 
житлово-розважального комплексу. Облаштовано стоянку 
для автомобілів з навісом та камерами відеонагляду.

358.  0913
ФОП Лисечко Микола 
Леонідович

Виробництво зернових та олійних 
культур

Придбано нову сільськогосподарську техніку та впроваджено 
інноваційний метод вирощування олійних та зернових 
культур.

359.  0915
ФОП Курасанов Рефат 
Рахаєтович

Створення виробництва «Михайлівські 
Пелети»

Підготовлено виробниче приміщення для переробки 
деревини та виробництва споживчих паливних пелетів.

360.  0916
ФОП Сезоненко Олена 
Анатоліївна

Створення дизайнерсько-
конструкторської лабораторії  одягу 
«Double look»

Придбано модернізовану техніку.

361.  0919
ФОП Даниленко Маріанна 
Данилівна

Модернізація виробництва чоловічого 
взуття ТМ «Danshoes»

Обладнано приміщення для виготовлення нової лінійки 
взуття. Створено чотири робочих місця.
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362.  0934
ФОП Дуболазова Наталія 
Сергіївна

Започаткування швейного виробництва. 
Пошиття дитячого одягу та постільної 
білизни

Придбано та встановлено професійне швейне обладнання. 
Створено одне робоче місце.

363.  0939
ФОП Мєхінті Пилип 
Оладеле Амос

Приазовські гриби  «Azov Мushroom»
Встановлено на виробництві спеціалізоване енергоефективне 
обладнання для вирощування грибів.

364.  0941
ФОП Михайличенко Тетяна 
Анатоліївна

Пізнавально-розвиваючий центр «Я 
вивчаю англійську»

Обладнано сучасною технікою та меблями приміщення для 
надання репетиторських  послуг  з англійської мови.

365.  0942
ФОП Сутковий Андрій 
Миколайович

В гостях у Святого Миколая Придбано альтанку та встановлено віконні склопакети.

366.  0944
ФОП Вовк Олексій 
Володимирович

Виготовлення крем-меду
Придбано та встановлено сучасне устаткування для 
виробництва крем-меду з додаванням сублімованих ягід, 
фруктів, горіхів та інших натуральних інгредієнтів.

367.  0949
ФОП Трофимова Юлія 
Володимирівна

Створення сімейного центру з 
організації дозвілля та додаткової 
освіти

Зроблено косметичний ремонт та облаштовано приміщення 
новим устаткуванням.

368.  0952
ФОП Смоляр Андрій 
Сергійович

«Піцерія-кафе мобільного харчування 
Pizza Box»

Зроблено косметичний ремонт приміщення та придбано 
професійне обладнання, кухонний інвентар. Створено три 
робочих місця.

369.  0959
ФОП Литвинов Сергій 
Олександрович

Переробка зерна «Даровита»
Придбано сепаратор для очищення зерна та  вузол для колки 
горіху. 

370.  0961
ФОП Провандовська 
Людмила Миколаївна

Смачна домашня випічка Придбано професійне сучасне обладнання.

371.  0975
ФОП Хатмулліна Олена 
Василівна

Відкриття  виробництва   «Зелений сік» 
Органічне життя» 

Придбано та встановлено промислове обладнання для 
виробництва соку.

372.  0977
ФОП Гуляева Олена 
Геннадіївна

Пральня: професійна та з умовою 
самообслуговування

Встановлено побутове обладнання для прання, сушіння та 
прасування.

373.  0979
ФОП Летюча Лариса 
Леонідівна

Розширення діючого бізнесу - Кафе 
домашньої кухні «Маестро»

Обладнано тимчасове сезонне приміщення для продажу 
м’якого морозива та охолоджуваних напоїв.

374.  0982
ФОП Ребрик Альона 
Олександрівна

Виготовлення сувенірних виробів 
та лазерного гравіювання з метою 
задоволення попиту

Придбано та встановлено лазерний гравірувальний апарат.

375.  0987
ФОП Шевцова Ярослава 
Геннадіївна

Започаткування фітнес-студії  «Фітнес з 
Ярославою» в м. Сватове

Започатковано підприємницьку діяльність та відкрита фітнес-
студія з сучасним спортивним обладнання та меблями.

376.  0988
ФОП Гладунець Іван 
Васильович

Мобільний фастфуд «Street Food»
Укомплектовано причіп-ятку всім необхідним обладнанням 
для повноцінної роботи.

377.  0991
ФОП Головко Вадим 
Вікторович

Виробництво комплектуючих з 
термополіуретану та поліаміду

Облаштовано цех спеціальним устаткуванням для 
виробництва комплектуючих з термополіуретану та поліаміду.

378.  0992
ФОП Рябко Наталія 
Володимирівна

Family-центр «ПАЗЛ»
Обладнано приміщення сучасною технікою та меблями для 
надання послуг розважально-розвиваючого характеру для 
мешканців та гостей міста

379.  0993
ФОП Земляк Тетяна 
Володимирівна

Точка фаст-фуду
Приміщення облаштовано спеціалізованим обладнанням та 
новими меблями.
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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
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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
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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
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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




