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Шановні друзі! 
 

        Підприємництво є важливим чинником розвитку країни та зростання добробуту  
громадян. Без приватного бізнесу неможливо уявити металургію і будівництво, 
торгівлю та побутове обслуговування, транспорт та зв'язок, інші галузі економіки. 

Здійснюючи свою діяльність, підприємці Луганщини не тільки вносять значний 
внесок в поповнення обласного бюджету, а й допомагають вирішувати багато 
актуальних проблем: створюють нові робочі місця, забезпечують населення 
необхідними товарами і послугами, беруть участь у благодійних акціях.  
Підприємці нашої області – це сміливі, рішучі, ініціативні люди, які створюють 
умови для власного добробуту і процвітання рідної держави.  
        В допомогу суб’єктам підприємницької діяльності та органам місцевої влади 
Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації 
розроблено довідник про міжнародні організації, фонди та програми, які займаються 
питаннями підтримки розвитку підприємництва. 
        Мета довідника – надання суб’єктам підприємницької діяльності, підприємцям-
початківцям, громадським організаціям, представникам органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування області допомоги в пошуку джерел фінансування 
проектів та нових партнерів; можливостей просування української продукції та 
послуг  на  міжнародні  ринки; отримання консультативної підтримки,     підвищення  

кваліфікації у сфері ведення бізнесу та бізнес-стажування за кордоном.  
 Сподіваємось, що підготовлена інформація та посилання на відповідні інтернет-ресурси, які наводяться у довіднику,  
стануть корисними в організації роботи як бізнесу, так і органів влади. 
 
 

З повагою 
 

 

Директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму  

Луганської обласної державної адміністрації   

обласної військово-цивільної адміністрації 

 

 

 

 

СЕРГІЙ МЕДВЕДЧУК 
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Механізм прямого фінансування МСП в рамках ПВЗВТ 
 

Інвестиційний фокус: МСП  

Тривалість проекту: 2014 – 2026 роки 

Партнер-виконавець: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – 

http://www.ebrd.com/home 

Бюджет ЄС: 10,22 млн євро 

Про програму: реалізується ЄБРР та має на меті поліпшення доступу до фінансування для 

місцевих малих та середніх підприємств, забезпечення довгострокового фінансування в 

місцевій валюті та надання допомоги МСП у визначенні якісних інвестиційних проектів та сприянні їх успішному втіленню 

Бенефіціари: малі та середні підприємства, які ведуть діяльність у тому числі у таких сферах, як агробізнес, виробництво та 

послуги, нерухомість та туризм, інформаційно-комунікаційні технології, та в інших галузях 

Отримати додаткову інформацію та подати заявку:  

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)  

Адреса: вул. Антоновича, 46-46А, Київ, 03150, Україна 

Електронна пошта:  

press@ebrd.com 

Сайт:  

http://www.ebrd.com/home 

Контактна особа: Анатолій Авксентьєв, голова регіонального офісу, фінансовий відділ, Група з фінансування та розвитку 

МСП, електронна пошта: avksenta@ebrd.com 

Більше інформації за посиланням: http://eu4business.eu/uk/programme/mehanizm-pryamoyi-pidtrymky-msp-v-ramkah-

pvzvt?destination=programmes%3Fpage%3D2 

http://www.ebrd.com/home
mailto:press@ebrd.com
http://www.ebrd.com/home
mailto:avksenta@ebrd.com
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Програма "InitiativeEast" в рамках ПВЗВТ 

 

Інвестиційний фокус: всі 

Тривалість проекту: 2016 – 2031 роки 

Партнер-виконавець: Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – http://www.eib.org/?lang=en 

Бюджет ЄС: 62,74 млн євро 

Обсяг фінансування: а) для механізму кредитних гарантій: кредити до 5 млн євро; б) для 

механізму мікрофінансування: кредити до 25 000 євро 

Про програму: програма «InitiativeEast» в рамках ПВЗВТ підтримує кредитування найменших підприємств (мікропідприємств, 

де працює менш ніж 10 працівників) через місцеві макрофінансові установи, забезпечує фінансову підтримку та надає послуги 

з підтримки бізнесу в агрохарчовій галузі, а також підтримує місцеві банки, спонукуючи їх поліпшувати кредитні умови 

(знижувати процентні ставки та пом'якшувати вимоги щодо заставного забезпечення) для МСП, які мають намір інвестувати 

у сучасні та інноваційні технології 

Три основні напрямки "InitiativeEast" в рамках ПВЗВТ: 

Механізм кредитних гарантій: надання кредитних гарантій, призначених для МСП, місцевим банкам та іншим фінансовим 

посередникам через Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ), спонукаючи їх поліпшувати кредитні умови і, таким чином, 

забезпечувати розширення доступу до фінансування для МСП 

Агрохарчові виробничо-збутові мережі: за підтримки Європейської комісії ЄІБ також надаватиме банкам-учасникам та МСП 

у сільськогосподарській галузі технічну допомогу для обміну знаннями та досвідом з метою надання їм допомоги у 

використанні нових можливостей торгівлі з ЄС та в межах регіону, які були відкриті завдяки ПВЗВТ 

Механізм мікрофінансування: в рамках цього механізму ЄІБ надаватиме кредити на привабливих умовах мікрофінансовим 

установам в цих країнах з метою розширення доступу до фінансування для мікро- та малих підприємств 

Бенефіціари: малі та середні підприємства 

http://www.eib.org/?lang=en
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  Отримати додаткову інформацію та подати заявку:  
АБ «УКРГАЗБАНК» 

Телефон цілодобової підтримки: 

0 800 309 000 (безкоштовно з усіх телефонів) 

358 - короткий номер з мобільного телефона (платний) 

Виділена лінія для клієнтів МСБ 

044 494 09 70 (згідно тарифів вашого оператора зв’язку) 

Електронна адреса для звернень клієнтів: 

contactcentre@ukrgasbank.com 

Адреса головної установи: 

01030, Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 

 

АТ Ощадбанк 

Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г 

Контакт-центр: 0 800 210 800 

+380 44 363-01-33 

contact-centre@oschadbank.ua 

 

Райффайзен Банк Аваль 

01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9 

тел.: 0 (800) 500-500 (безкоштовно по Україні) 

(044) 490-88-88 

info@aval.ua 

Посилання на офіційний сайт:  http://bit.ly/2CiVwvK; 

http://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/instruments/dcfta/index.htm  

mailto:contactcentre@ukrgasbank.com
mailto:contact-centre@oschadbank.ua
mailto:info@aval.ua
http://bit.ly/2CiVwvK
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Механізм фінансування МСП – Етап I 

 

Інвестиційний фокус: всі 

Тривалість проекту: 2010 – 2020 роки 

Партнер-виконавець:Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)–  

   http://www.ebrd.com/home; 

   Німецький банк розвитку (KfW) – https://www.kfw.de/kfw.de-2.html;  

   Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – http://www.eib.org/?lang=en 

Бюджет ЄС: 15,3 млн євро 

Про програму:Механізм фінансування МСП поєднує кредити від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), 

Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та KfW (KreditanstaltfürWiederaufbau, Німецького державного банку розвитку) та 

гранти ЄС з метою підтримки кредитування МСП в країнах Східного партнерства. Фінансування здійснюється через 

фінансових посередників в усьому регіоні, підвищуючи доступність до довгострокового фінансування для сектора МСП 

Етап I Механізму фінансування МСП має на меті відновлення довіри фінансових посередників для розширення фінансування 

МСП, у тому числі мікропідприємств, після фінансової кризи; зміцнення спроможності фінансових посередників оцінювати та 

контролювати відповідні ризики та управляти фінансуванням МСП; сприяння безперервному розвитку ринкових фінансових 

установ та створення організаційної інфраструктури; сприяння розширенню приватних та підприємницьких ініціатив шляхом 

співпраці з місцевими та міжнародними фінансовими посередниками 
 

Бенефіціари: фінансові посередники-учасники; малі та середні підприємства (МСП) 

Отримати додаткову інформацію та подати заявку:  

ПроКредит Банк ПАТ 

Адреса: проспект Перемоги 107а, Київ, Україна, 03115 

Телефон: +38 044 590 10 00 

Посилання на офіційний сайт: http://www.eu4business.eu/uk/programme/mehanizm-finansuvannya-msp-etap-

i?destination=programmes%3Fpage%3D2 

http://www.ebrd.com/home
https://www.kfw.de/kfw.de-2.html
http://www.eib.org/?lang=en
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Механізм фінансування МСП – Етап IІ 
 

Інвестиційний фокус: всі 

Тривалість проекту: 2016 – 2030 роки 

Партнер-виконавець: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)–  

   http://www.ebrd.com/home; 

   Німецький банк розвитку (KfW) – https://www.kfw.de/kfw.de-2.html;  

   Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – http://www.eib.org/?lang=en 

Бюджет ЄС: 15,4 млн євро 

Про програму: спрямована на стимулювання кредитування у місцевій валюті з низькими процентними ставками насамперед 

мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) в Україні, які не заробляють іноземну валюту та не можуть дозволити собі 

високі витрати на запозичення 

Зокрема, надається підтримка місцевим банкам для фінансування МСП, включаючи найменші підприємства 

(мікропідприємства), і посилення ринків кредитування МСП в місцевій валюті 

Внесок з боку ЄС поєднується з кредитами від KfW, ЄІБ та ЄБРР для кредитування місцевих банків у місцевій валюті з 

низькими процентними ставками. Вигода у формі знижених процентних ставок цілком передається позичальникам МСП 

Етап II Механізму фінансування МСП має на меті стимулювання кредитування у місцевій валюті насамперед мікро-, малих та 

середніх підприємств (ММСП) в Україні, які не заробляють іноземну валюту та не можуть дозволити собі високі витрати на 

запозичення 

Бенефіціари: фінансові посередники-учасники; малі та середні підприємства (МСП) 

Отримати додаткову інформацію та подати заявку:  

ПроКредит Банк ПАТ 

Адреса: проспект Перемоги 107а, Київ, Україна, 03115 

Телефон: +38 044 590 10 00 

Посилання на офіційний сайт: http://bit.ly/2GulYVG; http://www.eu4business.eu/uk/programme/mehanizm-finansuvannya-msp-

etap-ii?destination=programmes%3Fpage%3D2

http://www.ebrd.com/home
https://www.kfw.de/kfw.de-2.html
http://www.eib.org/?lang=en
http://www.eu4business.eu/uk/programme/mehanizm-finansuvannya-msp-etap-ii?destination=programmes%3Fpage%3D2
http://www.eu4business.eu/uk/programme/mehanizm-finansuvannya-msp-etap-ii?destination=programmes%3Fpage%3D2
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Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) 

 

Інвестиційний фокус: всі МСП 

Тривалість проекту: 2009 – 2019 роки 

Партнер-виконавець: 

Німецький банк розвитку (KfW) – https://www.kfw.de/kfw.de-2.html 

            Бюджет ЄС: 5,1 млн євро 

Про програму: вікно сусідства Європейського фонду для Південно-Східної Європи (EFSE) розглядає МСП як головну опору 

для місцевих економік та рушійну силу у створенні робочих місць. Через надання додаткового фінансування EFSE сприяє 

економічному розвитку та процвітанню та залучає додаткових інвесторів до регіону 

Фонд надає невеликі кредити, у тому числі в місцевій валюті, і допомогу через місцеві банки мікропідприємствам (менш ніж 10 

працівників) та малим підприємствам (менш ніж 50 працівників), а також приватним господарствам з низьким доходом. 

Підтримка надається ММП у таких галузях, як сільське господарство, промисловість, торгівля та послуги 

Бенефіціари:  мікро-, малі та середні підприємства, а також приватні господарства з низьким доходом 

Отримати додаткову інформацію та подати заявку: 

Європейський фонд для Південно-Східної Європи здійснює діяльність через партнерські банки: 

ПАТ "Мегабанк" ПАТ "ПроКредит Банк" ПАТ Кредитвест Банк 

Адреса: Україна, м. Харків, 61002,                 

вул. Алчевських, 30, Відділ кредитування 

корпоративних клієнтів 

Тел.:(057)719-44-43, 715-52-64,                     

714-21-83, 760-20-71 

Електронна пошта: mega@megabank.net 

Адреса: 

Україна, 03115, Київ, проспект 

Перемоги, 107-А 

Тел.: 044-590-10-00 

Головний офіс 

вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1», Київ, 

01030, Україна 

тел:   +38 (044) 365-00-01,                                      

+38 (044) 365-00-02 

факс: +38 (044) 365-00-04 

https://www.creditwest.ua/uk/ 

 

Посилання на офіційний сайт: http://bit.ly/2EnBztg; https://www.efse.lu/ 

https://www.kfw.de/kfw.de-2.html
mailto:mega@megabank.net
https://www.creditwest.ua/uk/
http://bit.ly/2EnBztg
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Пряме фінансування від ЄБРР за підтримки "EU4Business": 

Мережа центрів підтримки бізнесу в Україні 
 

Інвестиційний фокус: призначено для підприємств з товарообігом понад 1 млн євро 

Тривалість проекту: 2016 – 2020 роки 

Партнер-виконавець: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 

Бюджет ЄС: 40 млн євро (28 млн євро для консультаційної допомоги, 12 млн євро для 

прямого кредитування) 

Про програму: підтримує українські МСП з річним товарообігом понад 1 млн євро, пропонуючи широкий спектр фінансових 

інструментів, включаючи кредити першої черги, субординовані та/або конвертовані кредити, привілейовані або звичайні акції. 

Завдяки фінансуванню Європейського Союзу ці інструменти можуть бути адаптовані до потреб кожної компанії, причому часто 

з кращими умовами, ніж в інструментів, що є доступними з інших джерел на місцевому ринку. Програма призначена для МСП, 

які ведуть діяльність в усіх галузях, приділяючи особливу увагу підприємствам з певних підгалузей: сільське господарство, 

харчова промисловість та пакування; туризм; інновації; інформаційно-комунікаційні технології; виробництво та професійні 

послуги; логістика; товари народного споживання; зелена економіка 

Бенефіціари: МСП, які ведуть діяльність в усіх галузях, приділяючи особливу увагу підприємствам в окремих підгалузях: 

сільське господарство, харчова промисловість та пакування, туризм, інновації, інформаційно-комунікаційні технології, 

виробництво та професійні послуги, логістика, товари народного споживання та зелена економіка 

Отримати додаткову інформацію та подати заявку:  

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні 

Адреса: вул. Антоновича, 46-46А, Київ, 03150, Україна 

Контактна особа: Анатолій Авксентьєв, голова регіонального офісу, фінансовий відділ, Група з фінансування та розвитку 

МСП, Телефон: +380 44 277-11-00 

Електронна пошта: avksenta@ebrd.com 

Більше інформації за посиланням: http://www.eu4business.eu/uk/programme/eu4business-merezha-centriv-pidtrymky-biznesu-v-

ukrayini 

mailto:avksenta@ebrd.com
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Східне партнерство: Готові до торгівлі - ініціатива "EU4Business" 

 

Інвестиційний фокус : експортно-орієнтовані МСП 

Тривалість проекту: 2017 – 2020 роки 

Партнер-виконавець: Міжнародний торговий центр – http://www.intracen.org/ 

Бюджет ЄС: 6 млн євро 

Про програму: Проект сприяє малим та середнім підприємствам (МСП) у виході до нових ринків, зокрема ЄС, 

шляхом надання їм допомоги у визначенні та дотриманні стандартів якості відповідно до міжнародних вимог, налагодження 

зв'язків з покупцями в межах виробничо-збутової мережі, а також надання кластерної підтримки. 

Проект насамперед підтримує ягідництво в Україні, акцентуючи увагу на наступних групах: свіжі, оброблені та органічні 

ягоди. Проект сприятиме МСП, які експортують та готові до експорту, у виробництві продукції з доданою вартістю відповідно 

до вимог міжнародних та європейських ринків, водночас з'єднуючи їх з ринками ЄС. Також надається цільова допомога 

місцевим ОПБ. Підтримка спрямована на те, щоб допомогти компаніям отримати доступ до ринку ЄС шляхом 

цілеспрямованого формування потенціалу, консультаційних послуг та діяльності з доступу до ринку 

Бенефіціари: МСП, галузеві організації підтримки бізнесу (ОПБ) та інші органи, які представляють галузь 

Отримати додаткову інформацію та подати заявку: 

Марина СИДОРЕНКО 

Менеджер проекту по країні 

Тел.: +380 503 300 055 

msydorenko@intracen.org 

Олена Бутримова 

Керівник відділу Східної Європі та Центральної Азії 

boutrimova@intracen.orgтел.: +41227300474 

Міжнародний торговельний центр, Женева, Швейцарія, http://www.intracen.org/ 

Офіційний сайт: http://www.eu4business.eu/uk/programme/shidne-partnerstvo-gotovi-do-torgivli-iniciatyva-eu4business 

http://www.intracen.org/
mailto:msydorenko@intracen.org
mailto:boutrimova@intracen.org
http://www.intracen.org/
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 Консультування малого бізнесу від ЄБРР 

 

Інвестиційний фокус : всі МСП 

Тривалість проекту: 2010 – 2018 роки 

Партнер-виконавець: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 

Бюджет ЄС: 16 млн євро у два етапи 

Про програму: надає підприємцям доступ до ноу-хау з метою реформування їхніх підприємств та передбачає 

надання консультаційних послуг у таких сферах, як стратегія, маркетинг, оперативна діяльність, управління якістю, 

енергоефективність, фінансове управління тощо. Вартість цих проектів розподіляється між підприємством та Європейським 

Союзом. 

Програма має на меті сприяння підвищенню ефективності управління в секторі малих та середніх підприємств (МСП) шляхом 

надання технічної допомоги індивідуальним підприємствам з метою розвитку бізнесу. Вона підтримує МСП у здійсненні 

структурних змін та розвитку нових ділових навичок, допомагаючи їм розвиватися та змагатися в умовах ринкової економіки. 

Програма також допомагає МСП отримати доступ до місцевих консалтингових послуг на умовах розподілу витрат шляхом 

надання грантів до 10 000 євро. Крім того вона спрямована на розвиток стабільної інфраструктури консультаційних послуг для 

надання їх МСП 

Отримати додаткову інформацію та подати заявку: заповнити анкету англійською або українською мовою та надіслати на 

адресу knowhowukraine@ebrd.com 

Більш детальна інформація: ebrd.com/knowhow/ukraine; http://eu4business.eu/uk/programme/konsultuvannya-malogo-biznesu 

Контакти: ЄБРР, консультування малого бізнесу, група з фінансування та розвитку МСП 

Офіс у Києві          Офіс у Львові 

Бізнес-центр "Династія"        вул. Дудаєва, 2-й поверх 

вул. Антоновича, 46-46А, 03150 Київ, Україна      79005 Львів, Україна 

Тел.: +38 044 277 11 45         Тел.: +38 032 261 50 66/40 88 

Електронна пошта: knowhowukraine@ebrd.com     Електронна пошта: knowhowukraine@ebrd.com 

http://www.eu4business.eu/files/app-form-eng-ukr-jul16.pdf
http://www.eu4business.eu/files/app-form-ukr-ukr-jul16.pdf
mailto:knowhowukraine@ebrd.com
http://ebrd.com/knowhow/ukraine
mailto:knowhowukraine@ebrd.com
mailto:knowhowukraine@ebrd.com
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Жінки у бізнесі 

 

Інвестиційний фокус: малий й середній бізнес, яким керують жінки 

Тривалість проекту: 2016 – 2022 роки 

Партнер-виконавець: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 

Бюджет ЄС: 5,035 млн євро 

Про програму: "Жінки у бізнесі" допомагає малим та середнім підприємствам під керівництвом жінок в отриманні доступу до 

фінансових ресурсів та ноу-хау, необхідних для розвитку. ЄБРР надає доступ до фінансових ресурсів через виділення 

кредитних ліній для місцевих банків, призначених для МСП під керівництвом жінок, а також надає бізнес-консультації, щоб 

допомогти підприємствам стати більш конкурентоспроможними. Крім того, програма пропонує тренінги, наставництво та іншу 

підтримку для надання можливості жінкам-підприємцям ділитися досвідом та навчатися один в одного 

Бенефіціари: МСП під керівництвом жінок в усіх галузях (тобто МСП, в яких жінка несе відповідальність за загальне 

оперативне управління діяльністю та може також частково або повністю володіти бізнесом) 

Отримати додаткову інформацію та подати заявку 

а) "BusinessLens" - онлайн-діагностика, яка виявляє ваші сильні сторони та показує шляхи подальшого розвитку та 

фінансування підприємства ebrdwomeninbusiness.com  

б) Бізнес-консультації, тренінги, наставництво та семінари "Жінки у бізнесі" на ebrdwomeninbusiness.com 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)  

 

Електронна пошта:  

press@ebrd.com 

Сайт:  

http://www.ebrd.com/home  

Більш детальна інформація за посиланням: http://eu4business.eu/uk/programme/zhinky-u-biznesi 

 

http://ebrdwomeninbusiness.com/
http://ebrdwomeninbusiness.com/
mailto:press@ebrd.com
http://www.ebrd.com/home
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Програма для управлінських кадрів сфери підприємництва України         

(Fit for Рartnership with Germany) 
 

Інвестиційний фокус: МСП з зовнішньоекономічним потенціалом з різних секторів 

економіки 

Тривалість проекту: 2001 – 2019 роки 

Партнер-виконавець: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України 

Бюджет Програми: кошти щорічно виділяються федеральним бюджетом Федеративної Республіки Німеччини 

Про програму:в рамках двостороннього співробітництва між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ 

(Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) за дорученням Федерального міністерства економіки і 

енергетики Німеччини реалізують Програму для управлінських кадрів сфери підприємництва України (далі – Програма), яка є 

складовою всесвітньої Програми для менеджерів Федерального міністерства економіки та енергетики під заголовком                

“Fit for Partnership with Germany” (Готові до співпраці з Німеччиною). 

Програма дає змогу українським підприємцям та менеджерам підвищувати професійну кваліфікацію в сфері ведення 

бізнесу, набувати нові компетенції для ведення зовнішньоекономічної діяльності, встановлювати ділові контакти з німецькими 

та іншими іноземними партнерами (у всесвітній Програмі для менеджерів Федерального Міністерства економіки та енергетики 

“Fit for Partnership with Germany” беруть участь 19 країн світу) та сприяти просуванню української продукції та послуг на 

міжнародних ринках 

Бенефіціари: цільова група для стажування у Німеччині:  керівники середньої та вищої ланки підприємств із 

зовнішньоекономічним потенціалом різних секторів економіки 

Отримати додаткову інформації та подати заявку на офіційні веб-ресурси програми «Fit for Рartnership with Germany»: 

www.ukraine.managerprogramm.dewww.managerprogramm.de 

Більш детальну інформацію ви можете знайти на офіційному сайті Програми www.ukraine.managerprogramm.de (за 

посиланням - http://bit.ly/2riplMp) 

http://www.ukraine.managerprogramm.de/
http://www.ukraine.managerprogramm.de/
http://www.ukraine.managerprogramm.de/
http://bit.ly/2riplMp
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Програма ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і 

середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)» 
 

Інвестиційний фокус: всі МСП 

Тривалість проекту: 2014 – 2020 роки  

Національний координатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України 

Бюджет: 2,3 млрд євро (для України доступно 900 млн євро) 

Про програму: заснована Європейським Союзом і покликана сприяти зміцненню 

конкурентоспроможності та стабільності малих і середніх підприємств, які здійснюють свою діяльність, як в ЄС, так і в інших 

країнах світу. 

У рамках цієї програми державні установи та громадські організації мають змогу отримати допомогу для реалізації проектів, 

націлених на підтримку конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу та розвиток міжнародної торгівлі.  

Приєднання України до Програми сприятиме розвитку українського підприємницького середовища і консультативних та 

аналітичних послуг, пов’язаних із експортно-імпортною діяльністю підприємств, розширенням торговельно-економічних 

зв’язків, приведенню українського законодавства у сфері малого та середнього підприємництва до європейських стандартів, а 

також створенню умов для популяризації підприємництва та формування культури бізнесу 

Бенефіціари: малі і середні підприємництва 

Заходи/пропозиції для МСП: вихід на ринок ЄС та ринки партнерів програми (через Європейську мережу 

підприємств);бізнес-стажування за кордоном на діючому підприємстві (обмін досвідом за допомогою програми Еразмус для 

молодих підприємців);отримання легкого доступу до інформації щодо ведення підприємницької діяльності (через онлайн-

портали Your europe business portal, Trade helpdesk, European cluster collaboration platform) 

Більше інформації за посиланням: http://www.ec.europa.eu/easme/en/cosme 

Отримати додаткову інформацію: http://cosme.me.gov.ua 

http://www.ec.europa.eu/easme/en/cosme
http://cosme.me.gov.ua/
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Програма наукових досліджень та навчання Європейського 

співтовариства з атомної енергії Горизонт 2020 

 

Інвестиційний фокус: малі та середні підприємства 

Тривалість проекту: 2014-2020 роки 

Національний координатор: Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України 

          Бюджет: 80 млрд євро 

Про програму: найбільша в історії Європейського Союзу програма, спрямована на фінансування досліджень та інновацій. 

Отримання гранту інноваційними установами на стадії стартапу або виходу на нові ринки, шляхом подання проектної 

пропозиції на отримання гранту 

Бенефіціари: малі і середні підприємства, які ведуть свою діяльність у сфері досліджень та інновацій 

Основні напрямки: передова наука; індустріальне лідерство; соціальні виклики 

Заходи/пропозиції для МСП: отримання гранту  інноваційними установами на стадії стартапу або виходу на нові ринки, 

шляхом подання проектної пропозиції на отримання гранту 

 

Отримати додаткову інформацію: http://bit.ly/2dJc2ss; https://eu-ua.org/horizon-2020; http://bit.ly/19Br5vM 

http://bit.ly/2dJc2ss
https://eu-ua.org/horizon-2020
http://bit.ly/19Br5vM
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Western NIS EnterpriseFund (WNISEF) 

 
Фінансується урядом США через Агентство США з міжнародного 

розвитку (USAID) 

Місія – сприяння створенню та розвитку малого і середнього бізнесу з 

високими стандартами корпоративного управління та прозорості, а також 

залученню додаткового капіталу у регіон 

Капітал фонду – 150 млн дол. США 

Напрямок інвестицій – підприємства малого та середнього бізнесу в Україні 

та Молдові  

Мета програм – допомога Україні та Молдові шляхом розробки економічної політики та розвитку лідерства. 

Фондом вже інвестовано приблизно 168 млн дол. США у 118 компаній із 25 000 працівників в Україні й Молдові. З часу 

заснування WNISEF зробив можливим залучення близько 1,5 млрд доларів США в компанії України й Молдови, спираючись на 

початковий грант у розмірі 150 млн доларів США від USAID 

Програма Соціального інвестування WNISEF 

Програма Соціального інвестування WNISEF спрямована на забезпечення підтримки приватних підприємств та фізичних осіб-

підприємців з метою досягнення соціального та екологічного впливу в Україні через створення механізму доступного 

кредитування спільно з банківськими установами, надання тренінгових та консультаційних послуг, коучингу і наставництва. 

Ціль цієї програми полягає в тому, щоб дати можливість підприємцям і бізнесу вирішувати соціальні та екологічні проблеми 

через фінансові інвестиції та надійні практики ведення бізнесу. 

Підхід програми соціального інвестування полягає у наданні кредитів під низький відсоток для  сталих соціальних 

підприємств, консультування та підтримку їх в процесі реалізації та впровадження бізнес-планів. 

Механізм доступного кредитування для соціальних підприємств. 
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Програма Соціального інвестування WNISEF спрямована на забезпечення підтримки приватних підприємств та фізичних 

осіб-підприємців з метою досягнення соціального та екологічного впливу в Україні через створення механізму доступного 

кредитування спільно з банківськими установами, надання тренінгових та консультаційних послуг, коучингу і наставництва. 

WNISEF надає початковий внесок для отримання кредиту і ваше соціальне підприємство отримує кредит. Розмір кредиту 

може коливатися від 10 000 до 100 000 доларів США в гривневому еквіваленті, з відсотковою ставкою у розмірі 5-10% 

терміном на 36 місяців 

Отримати додаткову інформацію: http://bit.ly/2hzrfEF 

 

Програма економічного лідерства WNISEF 

Участь у навчанні, отриманні наставника, стажуванні та інших програмах, спрямованих на розвиток та вдосконалення знань, 

навичок та вмінь у сфері економіки, бізнесу, підприємництва та лідерства.  

WNISEF прагне розширити і поглибити кадровий потенціал, необхідний для сприяння розвитку приватного сектора в Україні 

та Молдові, за рахунок навчання, наставництва, стажування та інших програм, спрямованих на розвиток та вдосконалення 

знань, навичок та вмінь у сфері економіки, бізнесу, підприємництва та лідерства 

Для кого програма: 

– менеджери вищої та середньої ланки з корпоративної сфери та ГО 

– місцеві бізнес-школи (випускники, керівництво, викладачі та учні) 

– реформістські команди міністерств і державних установ, в тому числі керівний склад стратегічних державних підприємств 

– магістри та бакалаври місцевих університетів 

– випускники українських середніх шкіл 

– інноваційні компанії, стартапи і підприємці 

Отримати додаткову інформацію: https://bit.ly/2hyaqtM 

 

Програма сприяння експорту WNISEF 

Вихід на нові ринки, розробка нових конкурентоспроможних продуктів і послуг, а також впровадження нових підходів до 

просування експорту мають вирішальне значення для майбутнього української та молдовської економік. 

http://bit.ly/2hzrfEF
https://bit.ly/2hyaqtM
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WNISEF розпочав програму сприяння експорту для того, щоб полегшити українським та молдовським експортерам доступ до 

нових ринків. 

Підхід програми полягає у тому, щоб працювати разом з урядами України та Молдови над розробкою та реалізацією 

обґрунтованої перспективної політики сприяння експорту, сприяти поширенню інформації про Україну та Молдову у світі, 

підтримувати ініціативи державного та приватного сектору, які вирішують системні проблеми, досягнення масштабних 

позитивних результатів, вдосконалення умов для експортної діяльності, нарощення експорту та створення робочих місць 

Отримати додаткову інформацію: http://bit.ly/2ifObpn 

 

 

Програма місцевого економічного розвитку WNISEF 

Програма місцевого економічного розвитку має на меті пошук ефективних рішень для підтримки зростання економічного 

потенціалу в регіонах України через зміцнення місцевих громад та розбудови партнерств. Програма орієнтована на невеликі 

проекти за трьома ключовими критеріями: 

– рішення проблеми та відповідь на потребу громади; 

– розбудова партнерства; 

– забезпечення сталості результатів. 

Вона включає такі проекти, як розвиток малого та середнього бізнесу, урбаністичні трансформації, розбудова екосистеми 

стартапів та освітні ініціативи, інноваційні та бізнесові кластери та ін. Програма базується на принципах ефективної співпраці, 

включаючи спільну відповідальність та співфінансування, що мають на меті забезпечення сталих трансформаційних ініціатив. 

Отримати додаткову інформацію: http://bit.ly/2ifObpn 

 

Більше інформації за посиланням: http://www.wnisef.org/ua/ 

http://bit.ly/2ifObpn
http://bit.ly/2ifObpn
http://www.wnisef.org/ua/
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Програми ЄС підтримки приватного сектору в Україні – EU SURE 

(EUSupporttoUkrainetoRe-launchtheEconomy), проект технічної 

допомоги EU SURE 

 

Інвестиційний фокус: малі і середні підприємства 

                 Тривалість проекту: 2016 – 2019 роки 

Партнер-виконавець: консорціум під головуванням GFA 

Бюджет: 6,8 млн євро 

Про програму: підтримка заходів з дерегуляції, що сприятиме створенню кращого бізнес-середовища для МСП; підтримка 

формування й реалізації міцної політики з підтримки МСП в Україні 

Бенефіціари: Мінекономрозвитку України, Державна регуляторна служба України, регіональні та місцеві органи влади, 

українські МСП та бізнес-асоціації 

Заходи/продукти для МСП: підтримка заходів з дерегуляції, що сприятиме створенню кращого бізнес-середовища для МСП; 

підтримка формування й реалізації міцної політики з підтримки МСП в Україні 

Отримати додаткову інформацію: http://bit.ly/2zWa6MS; https://euukrainecoop.net/2015/05/09/eusure/ 

http://bit.ly/2zWa6MS
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Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) 
 

Мета – підтримати Україну на шляху сталого людського розвитку, спрямованого на досягнення 

заможної, демократичної та сильної держави, в якій ніхто не залишається осторонь і враховується 

думка кожного і кожної 

Співробітництво – національні та місцеві органи влади, організації громад, приватний сектор та інші 

агентства ООН  

Тематика: інтеграція, дотримання прав, соціальний захист, працевлаштування та самозайнятість, розвиток 

інфраструктури 

Напрямки роботи: 

– реформа врядування; 

– реформування природоохоронної та енергетичної політики з акцентом на інноваційному й 

енергоефективному економічному розвитку, що не несе шкоди для довкілля ; 

– розбудова миру та відновлення районів, постраждалих від конфлікту 

Користь від діяльності ПРООН: підтримала 72 бізнеси у Донецькій та Луганській областях, створивши таким чином 

близько 220 робочих місць. Загальна сума грантової підтримки склала приблизно 12,5 млн грн у різних сферах 

підприємницької діяльності: 

– виробництво та друк на 3D-принтері;  

– медичні та психологічні центри;  

– студії веб-дизайну;  

– медичні та психологічні центри; 

– студії веб-дизайну;  

– рекламні агентства; 

– архітектурні бюро та еко-кафе 

Сторінка оголошень: http://procurement-notices.undp.org/ 

Більше інформації за посиланням: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html

http://procurement-notices.undp.org/
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html


 

21 
 

 

Проект ЄБРР щодо спрощення ПВЗВТ (поглиблена і всеосяжна зона 

вільної торгівлі) 

 

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) є частиною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом та однією з найамбітніших двосторонніх угод, які укладав будь-коли Євросоюз. ПВЗВТ надасть Україні можливості 

для модернізації її торговельних відносин та економічного розвитку. Інструментами для цього є відкриття ринків шляхом 

поступового скасування митних тарифів, надання безмитного доступу в рамках квот, а також масштабна гармонізація 

українських законів, норм та стандартів з тими, що діють у ЄС у різних прямо або опосередковано пов’язаних із торгівлею 

секторах. Це створить умови для гармонізації стандартів України та ЄС у ключових галузях 

Тривалість: 2016 – 2019 роки 

Бюджет: 19 млн євро, 380 млн євро – майбутні позики 

Виконавець: ЄБРР 

Цільові групи: МСП, фінансові посередники в Грузії, Молдові та Україні 

Заходи/пропозиції для МСП: покращення доступу до фінансів, сприяння торгівлі, консультування для МСП, покращення 

діалогу з питань політики 

Більше інформації за посиланням: http://www.ebrd.com; 

http://www.eu4business.eu/uk/medias/pryamuyemo-razom-poglyblena-ta-vseohoplyuyucha-zona-vilnoyi-torgivli; 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b142801e-b932-4207-aea9-

df3728dad379&title=FaqZPitanFunktsionuvanniaVilnoiTorgivliMizhUkrainoiuTas 

http://www.ebrd.com/
http://www.eu4business.eu/uk/medias/pryamuyemo-razom-poglyblena-ta-vseohoplyuyucha-zona-vilnoyi-torgivli
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Швейцарське бюро співробітництва 

 
З 2015 року Швейцарське бюро співробітництва провадить діяльність від 

імені трьох державних організацій –  Швейцарської агенції розвитку та 

співробітництва (ШАРС/SDC), Відділу безпеки людини (HSD), які входять до складу Федерального департаменту закордонних 

справ Швейцарії, та Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (ДСШЕП/SECO), який є частиною 

Федерального Департаменту Швейцарії з економічних питань 

Напрямки Програми співробітництва в Україні на 2015 – 2018 роки: 

– сталий економічний розвиток; 

– стале використання енергоресурсів та міський розвиток; 

– врядування та відновлення миру; 

– здоров’я. 

Крім того, Швейцарська Конфедерація надає гуманітарну допомогу в регіони та цільовим групам, які постраждали від 

конфлікту на сході України. Річний бюджет Швейцарської програми співробітництва в Україні сягає 25 мільйонів 

швейцарських франків. 

Річний бюджет в Україні: 25 млн швейцарських франків 

Тематика: працевлаштування та самозайнятість 

Очікувані оголошення: постійно діюча 

Більше інформації за посиланням:  

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html 

 

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/kooperationsbuero.html
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Фонд прямого фінансування ПВЗВТ (Поглиблена та 

всеохоплююча зона вільної торгівлі) 

 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейський союз (ЄС) нарощують свої зусилля з підтримки малих та 

середніх підприємств (МСП) в Грузії, Україні та Молдові: спільна програма допоможе місцевим МСП отримати кредити 

модернізувати свої виробничі потужності і використовувати нові можливості для торгівлі в ЄС 

Місія: допомогти підприємствам удосконалити процеси виробництва, адаптуватися до стандартів ЄС і стати більш 

конкурентоспроможними на нових експортних ринках 

Тривалість: 2014 – 2024 роки 

Бюджет: 10 млн грантів ЄС, 70 млн євро інвестицій 

Про програму:  

Виконавець: ЄБРР 

Цільові групи: середні підприємства в Грузії, Молдові та Україні 

Заходи/пропозиції для МСП: фінансування капітальних інвестицій від 0,5 до 10 млн євро. Програма є частиною фонду, що 

підтримує створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі 

Більше інформації: http://bit.ly/154rzPZ 

http://bit.ly/154rzPZ
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Міжнародна організація з міграції (МОМ) 

Представництво МОМ в Україні займається виконанням усіх основних цілей організації: 

- протидія торгівлі людьми; 

- управління неврегульованою міграцією; 

- міграція та розвиток; 

- сприяння культурному розмаїттю та інтеграції мігрантів; 

- медичні послуги та подорожня допомога мігрантам; 

- допомога вимушеним переселенцям і громадам, які зазнали наслідків конфлікту 

Діяльність спрямована на сприяння усвідомленню можливостей і проблем міграції в українському 

контексті 

За 22 роки діяльності в Україні МОМ, працюючи напряму або через своїх партнерів у проектах, надала допомогу близько                    

500 тис. мігрантів (українців та представників інших національностей), переміщених осіб, потенційних мігрантів, постраждалих 

від торгівлі людьми та представників інших уразливих груп. 

Напрямки роботи з ВПО: 

- сприяння працевлаштуванню, самозайнятості та мікропідприємництву; 

- розвиток соціальної інфраструктури; 

- зміцнення соціальної згуртованості та інтеграції; 

- грошова допомога 

Сторінка оголошень: http://www.iom.org.ua/ua/tenders/current-tenders 

Більше інформації за посиланням: http://iom.org.ua/ua 

http://www.iom.org.ua/ua/tenders/current-tenders
http://iom.org.ua/ua
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Експертні програми (розвиток потенціалу) 

 
Німецька Служба СтаршихЕкспертів (SES): Фонд німецької економіки з 

міжнародного співробітництва – це провідна громадська організація Німеччини, яка 

об'єднує фахівців і керівних працівників, які вийшли на пенсію та надають 

консультативні послуги на громадських засадах. 

Некомерційна організація пропонує допомогу для самодопомоги по всьому світу: 26 тис. проектів, 50 галузей, понад                         

10 тис. фахівців, ноу-хау «Зроблено в Німеччині» 

Цільові групи: МСП 

Умови: замовник повинен оплатити всі витрати експерта, в т. ч. покриття перельоту, якщо замовники не можуть оплатити 

витрати на міжнародний переліт та адміністративні витрати SES, кошти можуть бути надані Федеральним міністерством 

економічного співробітництва і розвитку BMZ. Експерти англомовні. Детально на сайті SES: www.ses-bonn.de/ru/o-nas.html 

Більше інформації за посиланням: http://dzentrum.com.ua/biz/ses/ 

Нідерландські старші експерти PUM  

Старші експерти (всі волонтери) діляться своїми практичними знаннями на 

індивідуальній основі в області бізнесу з організаціями в країнах, що розвиваються, і 

країнах з ринковою економікою, усуваючи складності і забезпечуючи стійкі шляхи до 

розвитку. Це відбувається за допомогою короткострокових і повторних відряджень для 

винесення рекомендацій на місці роботи, або за допомогою коучингу он лайн 

Цільові групи: МСП 

Умови: замовник сплачує усі місцеві видатки: проживання, харчування, поїздки, перекладача 

Тривалість місії – 2-4 тижні. Експерти англомовні. 

Більше інформації за посиланням: https://www.pum.nl/

http://dzentrum.com.ua/biz/ses/
https://www.pum.nl/
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Данська Рада з питань Біженців 

Програма надання бізнес-грантів 

Програма передбачає надання 600 бізнес-грантів у розмірі від 300 до 1000 

доларів США, в залежності від індивідуальних потреб, на початок нового та 

відновлення або розширення існуючого бізнесу (гроші будуть спрямовані на банківський рахунок особи в українській валюті за 

курсом, актуальним на  дату  перерахування). Бізнес-гранти будуть надані учасникам проекту за умови успішного захисту 

власної бізнес-ідеї 

Головна ціль програми: надання можливостей для відновлення/стабілізації джерела коштів для існування та досягнення 

довгострокових рішень для ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні, шляхом надання благодійної допомоги на 

початок нового та відновлення або розширення існуючого власного мікробізнесу 

Учасники програми: ВПО з районів з нестабільною політичною і військовою ситуацією, що зареєстровані та проживають на 

території 

Критерії відбору учасників програми: 

1. Життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї, розуміння заявником схеми її реалізації. 

2. Наявність досвіду ведення бізнесу у заявника. 

3. Актуальність і збалансованість бюджету бізнес-ідеї. 

4. Особлива перевага буде надаватися заявникам, сім'ї яких мають соціальну або фінансову вразливість 

Детальна інформація за посиланням: https://bit.ly/2q2ka04 

Програма створення робочих місць 

https://bit.ly/2q2ka04
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Програма передбачає створення принаймні 250 нових робочих місць для ВПО та осіб, які постраждали в Україні. В рамках 

цього компоненту будуть надані бізнес-гранти для розширення бізнесу та  створення нових робочих місць в розмірі                    

від 2000 до 10000 доларів США 

Головна ціль програми: створення нових робочих місць для ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту, через інвестиційний 

вклад в розширення існуючого бізнесу 

Учасники програми: суб'єкти малого та середнього бізнесу 

Критерії відбору учасників програми: 

1. Діючий рентабельний бізнес, який планує розширення. 

2. Детальний бізнес-план з особливою увагою на створення та підтримання нових робочих місць для ВПО та осіб, які 

постраждали від конфлікту в Україні. 

3. Інвестування з боку заявника в плановане розширення свого бізнесу не  менше 50% від суми гранту. 

4. Створення одного та більше робочих місць для ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні, укладення з новими 

працівниками трудових договорів на термін не менше 12 місяців. Сумарна річна заробітна плата всіх працевлаштованих 

на нові робочі місця осіб повинна перевищувати суму отриманого гранту 

Детальна інформація за посиланням: https://bit.ly/2q0oRYf 

Програма підвищення конкурентоспроможності на ринку праці для ВПО 

Надання можливості отримання нових та/або покращення існуючих професійних навичок ВПО та осіб, які постраждали від 

конфлікту в Україні, шляхом надання благодійної допомоги для проходження відповідних курсів, тренінгів та отримання 

кваліфікованої професійної освіти. Програма передбачає підтримку принаймні 500 ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту 

в Україні, шляхом надання індивідуальних грантів в розмірі до 200 доларів США для отримання нових та покращення існуючих 

навичок через проходження відповідних курсів професійної освіти 

https://bit.ly/2q0oRYf
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Головна ціль програми: надання можливості отримання нових та/або покращення існуючих професійних навичок ВПО та 

осіб, які постраждали від конфлікту в Україні, шляхом надання благодійної допомоги для проходження відповідних курсів, 

тренінгів та отримання кваліфікованої професійної освіти 

Учасники програми: ВПО з районів з нестабільною політичною і військовою ситуацією, що зареєстровані та проживають 

на території Донецької, Луганської, Запорізької та Дніпропетровської областей, а також жителі Донецької та Луганської 

областей, які постраждали від конфлікту в Україні 

Критерії відбору учасників програми: 

1. Доведена мотивація в отриманні нових або покращенні існуючих професійних навиків. Розуміння заявником схеми 

практичного застосування отриманих навичок в майбутньому для створення можливості отримання доходу. Бажана наявність у 

заявника досвіду роботи, пов'язаного з отриманням нових або покращення існуючих професійних навиків. 

2. Власне інвестування з боку заявника в розмірі не менше 20% від вартості навчання. 

3. Наявність кваліфікованого та сертифікованого постачальника відповідальних послуг. 

4. Особлива перевага буде надаватися заявникам, сім'ї яких мають соціальну або фінансову вразливість 

Детальна інформація за посиланням: http://lap.drc.ngo/title/vet 

Посилання на форму заявки: http://lap.drc.ngo/form/vet 
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Норвезька рада у справах біженців (NRC) 

є міжнародною незалежною неурядовою гуманітарною організацією, яка діє 

відповідно до принципів нейтральності та неупередженості 

Напрямки роботи: 

- захист, екстрена допомога і безкоштовна правова допомога потерпілим в результаті збройного конфлікту мирному населенню, 

в тому числі внутрішньо переміщеним особам. 

NRC розробила комплексну програму, яка складається з програм «Інформування, консультування і правова допомога», «Житло 

та непродовольча допомога» і «Продовольча безпека та життєзабезпечення», котрі спрямовані на задоволення потреб як у 

конфліктних, так і у пост-конфліктних районах. 

NRC працює в Луганській області з грудня 2014 року  

Загальний бюджет на 2017 рік склав 51 млн норвезьких крон 

Мета проекту Продовольчої безпеки / Самозайнятості: 

-підвищення продуктивності та ефективності приватних фермерських господарств; 

- допомога на початку і підтримка малого і середнього бізнесу; 

- посилення місцевої економіки; 

- покращення доступу до ринків збуту 

Більше інформації: https://www.nrc.no/countries/europe/ukraine/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nrc.no/countries/europe/ukraine/
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Інформаційні ресурси для пошуку джерел фінансування, можливостей для навчання, 

 просування продукції та послуг тощо 

 

1. Клуб Сталого Бізнесу - http://sbiz.club/ 

2. Національна платформа МСБ - http://platforma-msb.org/ 

3. Громадський Простір – http://www.prostir.ua/ 

4. ГУРТ - http://www.gurt.org.ua/ 

5. Міжнародна організація з міграції – iom.org.uf/ua 

6. Громадський простір – https://www.prostir.ua 

7. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України – mtot.gov.ua 

8. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – www.me.gov.ua 

9. Торгово-промислова палата України – https://www.ucci.org.ua/ 

10. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України –  minregion.gov.ua 

11. Українська рада бізнесу – www.urb.org.ua 

12. Бізнес-Схід – https://business.vchasnoua.com 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://sbiz.club/
http://platforma-msb.org/
http://www.prostir.ua/
http://www.gurt.org.ua/
https://www.prostir.ua/
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https://www.ucci.org.ua/
http://www.urb.org.ua/
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,  

ТОРГІВЛІ ТА ТУРИЗМУ 

проспект Центральний, 59 

м. Сєвєродонецьк 

Луганська область 

Україна 

93406 

тел./факс:  +38 (06452) 2-33-08 

е-mail:  economy@loga.gov.ua 

mailto:economy@loga.gov.ua

