
Програма Стислий опис
Дедлайн 
подання 
заявок

Вид 
підтримки

Галузі / 
Цільова група Географія Мета фінансування Додаткова 

інформація Контакти

Програми, що фінансуються донорами та інші ініціативи

Проект Премія 
Створено 
Жінками 2023 за 
ініціативи 
комітету бізнес-
леді франко-
української 
торгово-
промислової 
палати (CCIFU)

Українські підприємниці, що провадять 
свій бізнес незважаючи на обставини, 
мають можливість взяти участь у 
конкурсі бізнес-леді 2022 та виграти 
приз у 100 000 грн на розвиток свого 
бізнесу та 5-ти денну подорож до 
Парижу 

15.03.2023 Грант Усі галузі

Жінки 
підприємниці 

Усі області Витрати пов’язані із 
розвитком бізнесу 

Додаткова 
інформація щодо 
критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов та 
процесу 
отримання 
послуги тут

https://
womanccifu.c
om/ 

«Грантова 
підтримка для 
мікро- та
малих виробників
аграрної 
продукції»
в межах проєкту 
«Комплексне, 
конкурентоспром
ожне та
економічно 
раціональне 
створення 
ланцюжків 
доданої вартості у
сільському, 
рибному та 
лісовому 
господарствах» 
від ФАО

Грантова підтримка для мікро- та
малих виробників аграрної продукції 

до 10 000 дол. США (370 000 грн) -  
особистим селянським господарствам, 
фізичним особм

до 25 000 дол. США (925 000 грн) - малі 
та мікро виробники аграрної продукції 
різних організаційно правових форм, 
кооперативи та асоціації виробників 
продукції 

Необхідний власний внесок у розмірі 
10% від запропонованої інвестиції. 
Власний внесок може надаватися у 
фінансовій і натуральній формі.

10.03.2023 Грант Сільське 
господарство

Львівська область
• Ягоди
• Овочі
• Аквакультура
Закарпатська 
область
• Гуцульська овеча
бриндзя
• Гуцульська 
коров’яча
бриндза
• Закарпатський мед
• Закарпатське вино
Івано-Франківська
область
• Гуцульська овеча
бриндзя
• Гуцульська 
коров’яча
бриндза
Чернівецька область
(окремі райони)
• Гуцульська овеча
бриндзя
• Гуцульська 
коров’яча
бриндза

Фінансування надається 
лише на майбутні, додаткові
інвестиції (а не минулі чи 
частково
завершені інвестиції)

Додаткова 
інформація щодо 
критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов та 
процесу 
отримання 
послуги тут

Як взяти участь у 
програмі тут

Подати 
заявку через 
Державний 
аграрний 
реєстр (ДАР):
https://www.
dar.gov.ua 

Інструкція 
реєстрації у 
ДАР: 
https://www.
dar.gov.ua/ca
rds-useful/ya
k-
zareyestruvat
ysia

ФАО: 
+38 099 090 
7582, 
+38 068 318 
0943, 
UA-
feedback@fa
o.org 

mailto:UA-feedback@fao.org
mailto:UA-feedback@fao.org
mailto:UA-feedback@fao.org
https://www.dar.gov.ua/cards-useful/yak-zareyestruvatysia
https://www.dar.gov.ua/cards-useful/yak-zareyestruvatysia
https://www.dar.gov.ua/cards-useful/yak-zareyestruvatysia
https://www.dar.gov.ua/
https://www.dar.gov.ua/
https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/state%20support/How%20to%20apply_new_HA_upd.pdf
https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/state%20support/antonyuk-h-1002-1.pdf
https://womanccifu.com/
https://womanccifu.com/
https://womanccifu.com/
https://womanccifu.com/


Програма Стислий опис
Дедлайн 
подання 
заявок

Вид 
підтримки

Галузі / 
Цільова група Географія Мета фінансування Додаткова 

інформація Контакти

Програма 
розширення 
можливостей 
жіночого 
підприємництва 
2023 від 
Естонська рада у 
справах біженців 
у співпраці з 
Garage48

Підтримка для жінок в Україні, які 
хочуть будувати своє майбутнє та 
втілювати свої мрії стати підприємцями.

80 нових бізнес-ідей і 30 вже існуючих 
бізнесів будуть відібрані для участі в 
програмі, щоб отримати підтримку для 
початку та розвитку сталої та стійкої до 
криз мікрокомпанії. 

Щонайменше 40 осіб або бізнес-
команд, відібраних журі, отримають 
підтримку до 60 000-150 000 грн разом 
із наставництвом протягом шести 
місяців

Вся навчальна програма відбувається 
онлайн по всій східній та центральній 
Україні. Заходи програми заплановані 
на вихідні та вечірні години. Програма 
проводиться англійською та 
українською мовами, передбачені 
переклади для загальних сесій та 
воркшопів

03.03.2023 Навчання + 
грант

Жінки, які 
втратили 
кошти для 
забезпечення 
доходів своїх 
сімей через 
війну

Окремі особи 
або команди 
на чолі з 
жінками
жінки з ідеями 
для мікро- та 
сімейного 
бізнесу, 
розташованого
в Україні
існуючі бізнеси
на чолі з 
жінками, які 
потребують 
підтримки для 
переїзду та 
відновлення 
роботи 
всередині 
України
бізнес-ідеї та 
бізнеси з усіх 
сфер

Запорізька, 
Дніпропетровська, 
Полтавська, 
Чернігівська, 
Сумська, 
Київська (крім м. 
Києва), 
Кіровоградська та 
Черкаська області

Гранти видаються у вигляді 
обладнання та інструментів, 
необхідних для початку або 
розвитку свого бізнесу

Додаткова 
інформація щодо 
критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов та 
процесу 
отримання 
послуги тут

https://
entrepreneur.
pagulasabi.ee
/uk/ukraine/
empowering-
women-2023 

https://entrepreneur.pagulasabi.ee/uk/ukraine/empowering-women-2023
https://entrepreneur.pagulasabi.ee/uk/ukraine/empowering-women-2023
https://entrepreneur.pagulasabi.ee/uk/ukraine/empowering-women-2023
https://entrepreneur.pagulasabi.ee/uk/ukraine/empowering-women-2023


МОЖЛИВОСТІ, ТЕРМІН ДІЇ ЯКИХ НЕВДОВЗІ ЗАВЕРШУЄТЬСЯ     

Програма Стислий опис
Дедлайн 
подання 
заявок

Вид 
підтримки

Галузі / 
Цільова група Географія Мета фінансування Додаткова 

інформація Контакти

Програми, що фінансуються донорами та інші ініціативи

Грантова 
програма 
Культурна 
спадщина від 
Український 
культурний фонд

Грантова підтримка до 2 млн. грн 
проєктів спрямованих на дослідження, 
збереження, відновлення, захист та 
популяризацію української культурної 
спадщини, що надалі сприятиме 
зміцненню сучасної української 
ідентичності та формуванню спільних 
цінностей українського суспільства

Програма складається з трьох ЛОТів:
 ЛОТ 1. Диджиталізація. 

Інструкція за посиланням. 
 ЛОТ 2. Кроссекторальні 

проєкти зі збереження 
культурної спадщини. 
Інструкція за посиланням.

 ЛОТ 3. Дослідження історико-
культурної спадщини України. 
Інструкція за посиланням.

28.02.2023 Грант Культура 

Юридичні 
особи всіх 
форм власності
або фізичні 
особи-
підприємці, що
зареєстровані 
на території 
України 
відповідно до 
чинного 
законодавства 
не менше ніж 
за один рік на 
дату початку 
конкурсного 
відбору та 
мають 
відповідний 
досвід 
діяльності у 
сфері культури

Усі області ЛОТ №1: 
експозиція/реекспозиція, 
віртуальна екскурсія (в тому 
числі мультимедійний 
аудіогід, 3D-тур), цифровий 
експонат (3D-модель, 
мультимедійна голограма), 
цифровий опис, каталог, 
фонд, колекція, зібрання:
ЛОТ №2: цифрова 
платформа (веб-сайт, 
мобільний 
додаток/застосунок), 
цифровий продукт 
(інтерактивна мапа, ігри, 
онлайн квест, 3D екскурсія, 
програмне забезпечення), 
цифрові архів, бібліотека, 
музей, інтерактивний 
архівний, бібліотечний, 
музейний простір. 
ЛОТ №3: аналітичний звіт, 
що може бути доповнено 
виставкою, освітньою 
програмою, цифровою 
платформою, 
інформаційною кампанією, 
форумом, конференцією 
тощо.

Як взяти участь:
1.Ознайомитись з 

інструкціями до 
конкурсу, де 
зазначені 
календар та 
процедура 
відбору заявок, а
також відповіді 
на можливі 
питання.

2.Зареєструватись 
на сайті УКФ як 
заявник.

3.Обрати 
програму «Культ
урна 
спадщина» та 
ЛОТ, заповнити 
анкету та 
підписати її ЕЦП. 
Ознайомитись з 
додатковою 
покроковою 
інструкцією 
подачі заявки 
можна за     посила  
нням.

https://
ucf.in.ua/
m_programs/
63c3dfd7552
896132a37c3
76 

https://ucf.in.ua/m_programs/63c3dfd7552896132a37c376
https://ucf.in.ua/m_programs/63c3dfd7552896132a37c376
https://ucf.in.ua/m_programs/63c3dfd7552896132a37c376
https://ucf.in.ua/p/how_to_apply
https://ucf.in.ua/p/how_to_apply
https://ucf.in.ua/m_programs/63c3dfd7552896132a37c376
https://ucf.in.ua/m_programs/63c3dfd7552896132a37c376
https://ucf.in.ua/m_programs/63c3dfd7552896132a37c376
https://ucf.in.ua/storage/docs/16012023/%203%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_fec7e335a6584fe081c145b842d463b14e7de379.pdf
https://ucf.in.ua/storage/docs/16012023/%202%20%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8_6ecdb8a29bc94f18c6731ae019c8a1d8fe5c206c.pdf
https://ucf.in.ua/storage/docs/16012023/%201%20%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_254ddad5841948c1ced0881e12fa140d7983cf02.pdf


Програма Стислий опис
Дедлайн 
подання 
заявок

Вид 
підтримки

Галузі / 
Цільова група Географія Мета фінансування Додаткова 

інформація Контакти

Буткемп для 
українських 
стартапів від KSE 
та Martin Trust 
Center for MIT 
Entrepreneurship

Пʼятиденний інтенсивний курс від 
експерті Martin Trust Center for 
entrepreneurship та Kyiv School of 
Economics для посилення та розвитку 
українських стартапів.

Учасники зможуть масштабувати свій 
бізнес та отримати конкурентну 
перевагу на ринку завдяки навчанню, 
менторству та можливостям нетворкінгу
з випускниками зі спільноти 
Массачусетського технологічного 
інституту. Саме вони мають досвід 
заснування та розвитку успішного 
бізнесу і можуть поділитися цінними 
ідеями та порадами щодо навігації в 
підприємницькому середовищі. 

За результатами буткемпу троє 
учасників отримають гранти у розмірі 
до 5 000 $ на розвиток стартапів від 
Київської школи економіки.

19.02.2023 Навчання + 
грант

Команди, які 
мають 
розроблену 
ідею проєкту 
чи бізнес-ідею

Усі області Витрати пов’язані з 
реалізацією проекту

Додаткова 
інформація щодо 
критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов та 
процесу 
отримання 
послуги тут

https://
kse.ua/ua/
mit-kse-joint-
bootcamp-
for-ukrainian-
startups/?
fbclid=IwAR3v
8SmhciqGaVJt
l9z4AQ2r5hto
y52eLqjqorzX
mJ7cDrQIYA2j
UiT-l-Q 

https://kse.ua/ua/mit-kse-joint-bootcamp-for-ukrainian-startups/?fbclid=IwAR3v8SmhciqGaVJtl9z4AQ2r5htoy52eLqjqorzXmJ7cDrQIYA2jUiT-l-Q
https://kse.ua/ua/mit-kse-joint-bootcamp-for-ukrainian-startups/?fbclid=IwAR3v8SmhciqGaVJtl9z4AQ2r5htoy52eLqjqorzXmJ7cDrQIYA2jUiT-l-Q
https://kse.ua/ua/mit-kse-joint-bootcamp-for-ukrainian-startups/?fbclid=IwAR3v8SmhciqGaVJtl9z4AQ2r5htoy52eLqjqorzXmJ7cDrQIYA2jUiT-l-Q
https://kse.ua/ua/mit-kse-joint-bootcamp-for-ukrainian-startups/?fbclid=IwAR3v8SmhciqGaVJtl9z4AQ2r5htoy52eLqjqorzXmJ7cDrQIYA2jUiT-l-Q


ІНШІ ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

Програма Стислий опис
Дедлайн 
подання 
заявок

Вид 
підтримки

Галузі / Цільова 
група Географія Мета фінансування Додаткова 

інформація Контакти

Державна підтримка
Грант на власну 
справу
від єРобота

Відновлено прийом заявок!!!

Гранти від 50 до 250 тис. грн на 
запуск або розвиток власної справи при
умові створення принаймні 1 робочого 
місця

Перший 
етап 
прийому 
заявок – з 
01.02.2023 
до 
12.02.2023

Грант Усі галузі

Майбутні 
підприємці, 
діючі ФОП або 
юридичні 
особи

Усі області Придбання обладнання

Закупівля сировини

Орендна плата (не більше 
25% від суми гранту)

Лізинг обладнання

Додаткова 
інформація щодо 
критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов та
процесу 
отримання 
послуги тут 

https://
diia.gov.ua/
services/
grant-na-
vlasnu-spravu 

Грант на сад 
від єРобота 

Відновлено прийом заявок!!!

Покриття витрат на створення садів, 
ягідників, виноградників від 140 до 400 
тис. на 1 га (але не більше 70% витрат 
на висадку) за умови створення 
робочих місць

На 
постійній 
основі, 
термін 
розгляду 
заявок до 
15 днів

Грант Господарства з
площею 
насаджень  від 
1 до 25 га

З урахуванням 
культур насаджень 
(деталі тут) 

Оплата будь-яких рахунків 
пов’язаних з реалізацією 
проекту

Додаткова 
інформація щодо 
критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов та
процесу 
отримання 
послуги тут

https://
diia.gov.ua/
services/
grant-na-sad 

https://diia.gov.ua/services/grant-na-sad
https://diia.gov.ua/services/grant-na-sad
https://diia.gov.ua/services/grant-na-sad
https://makingcentsint-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kateryna_makingcents_com/EZGe1iDksCdEkv5TWaCUhKABoRPmIJP_MF03XlFragPkEg
https://diia.gov.ua/kilkist-postijnih-ta-sezonnih-pracivnikiv-z-urahuvannyam-kultur-nasadzhen?v=62bf42a231122
https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu
https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu
https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu
https://makingcentsint-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kateryna_makingcents_com/ETtLtl1bmWZNq3ujpSm00gwBQdzP7JR6kRy9xsNENsO8CQ


Грант на теплицю 
від єРобота

Відновлено прийом заявок!!!

Покриття витрат до 7 млн. грн. на 
створення теплиць площею від 0,4 до 
2,4 га (але не більше 70% витрат) за 
умови побудови такої теплиці протягом 
1 року та  створення не менше 14 
робочих місць на 1 га площі модульної 
теплиці

Розмір допомоги:
для 0,4 - 0,6 гектара - 2  млн. гривень;
для 0,8 - 1,2 гектара - 3,5 млн. гривень;
для 1,6 - 2,4 гектара - 7 млн. гривень.

На 
постійній 
основі, 
термін 
розгляду 
заявок до 
15 днів

Грант Тепличні 
господарства 
від 0,4 до 2,4 га

Усі області Оплата будь-яких рахунків 
щодо проєкту будівництва 
модульної теплиці

Додаткова 
інформація щодо 
критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов та
процесу 
отримання 
послуги тут

https://
diia.gov.ua/
services/
grant-na-
teplicyu     

Грант на 
переробне 
підприємство від 
єРобота

Відновлено прийом заявок!!!

Покриття витрат до 8 млн. грн. на 
створення або розвиток переробного 
підприємства (але не більше 70% 
витрат) за умови створення 25 і більше 
робочих місць 

24.02.2023 Грант Переробні 
підприємства у
різних галузях

Усі області Придбання основних 
засобів виробництва 
(верстати, технологічне 
обладнання)

Введення в експлуатацію 
верстатів, технологічного 
обладнання

Доставка придбаних 
верстатів, технологічного 
обладнання

Додаткова 
інформація щодо 
критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов та
процесу 
отримання 
послуги тут 

https://
diia.gov.ua/
services/
grant-na-
pererobne-
pidpriyemstvo

https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo
https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo
https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo
https://makingcentsint-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kateryna_makingcents_com/EU9IB0OJSu9Molz_dc9LLB4B8uq4bTjrQuvg0k1fq-9lWw
https://diia.gov.ua/services/grant-na-teplicyu
https://diia.gov.ua/services/grant-na-teplicyu
https://diia.gov.ua/services/grant-na-teplicyu
https://diia.gov.ua/services/grant-na-teplicyu


Програма 
пільгового 
кредитування 
українського 
малого бізнесу та 
підприємців на 
купівлю 
електрогенератор
ів, систем 
безперебійного 
живлення та 
систем Starlink від
Приватбанк

Кредит на забезпечення безперебійної 
роботи бізнесу за спрощеною 
процедурою та швидким ухваленням 
рішення щодо фінансування.

Підприємці та малий бізнес можуть 
отримати кредит без застави від 20 до 
300 тис. грн з авансом 10% та 
погашенням боргу рівними частинами 
протягом року.

За одним кредитним договором клієнти
мають можливість придбати відразу до 
пʼяти одиниць обладнання, а процентна
ставка – від 0% за програмою Доступні 
кредити 5-7-9%.

Не 
зазначається

Кредит Усі галузі Усі області Купівля електрогенераторів,
систем безперебійного 
живлення, акумуляторів та 
систем Starlink

Додаткова 
інформація щодо 
критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов та 
процесу 
отримання 
послуги тут

3700 
безкоштов
но з 
мобільного

Програма, 
відшкодовування 
частини вартості 
придбання 
електрогенератор
ів та старлінків 
для бізнесу від 
Хмельницької 
міської ради

Часткове відшкодування (50%) витрат 

до 20 000 грн. на придбання 
генераторів, інверторно - 
акумуляторних систем безперебійного 
живлення та 

до 30 000 грн. на придбання засобів 
супутникового зв’язку для 
безперешкодного доступу до інтернету 

для суб’єктів підприємництва, які 
здійснюють діяльність у сфері 
ресторанного господарства, та у разі 
потреби створять пункти незламності —
місця, де передбачені тепло, вода, 
електрика, доступ до інтернету

Не 
зазначається

Фінансова 
допомога

Суб’єкти 
підприємництва, які 

здійснюють 
діяльність у сфері 
ресторанного 
господарства

мають не менше 2 
працівників
мають зал для 
відвідувачів площею 
понад 20 кв м
наявний санвузол та 
розетки в залі для 
відвідувачів

Хмельницька 
територіальна 
громада

Часткове відшкодування 
придбання генераторів, 
інверторно – акумуляторних
систем безперебійного 
живлення, засобів 
супутникового зв’язку для 
безперешкодного доступу 
до інтернету 

Додаткова 
інформація щодо 
критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов та 
процесу 
отримання 
послуги тут

Тел.: (0382) 
764426

https://
www.faceb
ook.com/
Economy.Kh
m

https://www.facebook.com/Economy.Khm
https://www.facebook.com/Economy.Khm
https://www.facebook.com/Economy.Khm
https://khm.gov.ua/uk/content/hmelnycka-miska-rada-kompensuye-restorannomu-biznesu-vytraty-na-prydbannya-generatoriv-ta
https://privatbank.ua/business/credit-for-business-continuity


Програма 
кредитування 
енергоефективни
х та 
енергозберігаючи
х заходів від 
Укргазбанку

Укргазбанк активно надає інвестиційні 
кредити для бізнесу для реалізації 
енергоефективних та 
енергозберігаючих проектів.

Зокрема, придбання генераторів, 
інверторно - акумуляторних систем 
безперебійного живлення та багато 
іншого.

Енергоефективні кредити можна 
комбінувати з програмою 5-7-9 та 
отримати вигідну відсоткову ставку за 
кредитом  

Не 
зазначається

Кредит Усі галузі Усі 
підконтрольні 
області

Інвестиції в енергоефективні
та енергозберігаючі заходи

Додаткова 
інформація щодо 
критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов та 
процесу 
отримання 
послуги тут

0 800 309 
000 
(безкоштов
но з усіх 
телефонів)

358 з 
мобільного
телефона
(згідно з 
тарифами 
Вашого 
оператора 
зв'язку)
eco@ukrgas
bank.com 

mailto:eco@ukrgasbank.com
mailto:eco@ukrgasbank.com
https://www.ukrgasbank.com/eco


Програма 
"Енергозабезпече
ння діяльності 
бізнесу" в рамках 
кредитування 
«Доступні 
кредити 5-7-9%»

Відтепер, підприємці можуть придбати 
у компанії "Green System" сонячні 
електростанції, сонячні панелі, 
електронакопичувачі, акумулятори, 
генератори, оформивши пільговий 
кредит за ставкою від 0 % у Ощадбанку 
за програмою «Енергозабезпечення 
діяльності бізнесу" в рамках 
кредитування «Доступні кредити 5-7-
9%»

Головні переваги програми:
✅максимальна сума проекту: від 100 
тисяч до 60 млн гривень
✅забезпеченням кредиту (заставою) - є
обладнання, що      купується, або вже е 
у власності підприємця не довше 3 
місяців;
✅термін кредиту від 6 до 60 місяців;
✅власний внесок від 30% від суми 
кредиту;
✅оформлення застави без нотаріуса;
✅пільгова % ставка в рамках продукту 
5-7-9 ;
✅можливий grace період 
(користування кредитними коштами 
без нарахування відсотків) до 3-х 
місяців.

Не 
зазначається

Кредит Усі галузі Усі області Придбання сонячних 
електростанцій, сонячних 
панелей, 
електронакопичувачів, 
акумуляторів, генераторів

Додаткова 
інформація 
щодо критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов 
та процесу 
отримання 
послуги тут

Отримати 
консультацію
можна за 
телефонами:

0676120309
0503417708

 або 
звернутись 
до відділень 
Ощадбанку

Кредитна 
програма для 
експортерів

Кредити зі спрощеними вимогами до 
застави для українських експортерів , 
що потребують додаткового 
фінансування для виконання 
експортних контрактів 

Не 
зазначається 

Кредит Усі галузі
Українські 
експортери з 
досвідом 
зовнішньоекономі
чної діяльності 
понад 12 місяців

Усі області Виключно на виконання 
зовнішньоекономічних 
торгових операцій

Додаткова 
інформація 
щодо критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов 
та процесу 
отримання 
послуги тут 

https://
docs.google.c
om/forms/d/
e/
1FAIpQLSfYU
97zmaab0_Q
NatV1-
i9WpRcaP1au
8PbC7E5hO
WkmDJIbLg/
viewform

https://export.gov.ua/financing_of_exporters
https://greensystem.com.ua/kredituvannya-energozabezpecennya-5-7-9


Програма 
грантової 
підтримки 
проєктів 
подвійного 
призначення для 
підвищення 
обороноздатності 
країни та 
післявоєнної 
відбудови від 
Укріїнського 
Фонду стартапів 
спільно з 
Міністерством 
цифрової 
трансформації 
Укріїни 

До 25 тис. дол. США  на фінансування 
діяльності та до 10 тис. дол. США  на 
менторську підтримку для підприємств,
що створють та розвивають іноваційну 
продукцію (технології, процеси чи інші 
складові) що відповідає попиту 
одночасно як з боку приватних осіб, так 
і держави 

Заявки 
приймаютьс
я на 
постійній 
основі 

Грант + 
Менторськ
а підтримка

Оборона

Кібербезпека

Інфраструктурна 
відбудова

Охорона здоровя

Освіта

Усі області Фінансування витрат 
повязаних з реалізацією 
проєкту (до 25 тис. дол. 
США) та 

Оплата послуг 
акредитованого 
акселератора (до 10 тис. 
дол. США)

Додаткова 
інформація 
щодо критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов 
та процесу 
отримання 
послуги тут

https://
usf.com.ua/
programa-
grantovoi-
pidtrimki-
proiektiv-
podvijnogo-
priznachennya
/

Доступні кредити 
5-7-9

Програма кредитування за 
субсидійованою відсотковою ставкою 
через банки-партнери

* Доступність ресурсів Програми 
уточнюйте у банків-партнерів

24.01.2025 Банківські 
кредити + 
Кредитна 
гарантія 
(при 
недостатно
сті 
забезпечен
ня)

Усі галузі Усі області Придбання нових та б/в 
основних засобів, їх 
модернізація

Придбання нежитлової 
нерухомості та/або 
земельних ділянок без 
права передачі в оренду

Будівництво та 
реконструкція приміщень 
(крім офісних)

Придбання прав 
інтелектуальної вартості 
(франчайзинг)

Поповнення обігових коштів
до 25% від вартості 
інвестиційного проекту

Додаткова 
інформація 
щодо критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов 
та процесу 
отримання 
послуги тут

https://5-7-
9.gov.ua/ 

Програми, що фінансуються донорами та інші ініціативи

https://5-7-9.gov.ua/
https://5-7-9.gov.ua/
https://makingcentsint-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kateryna_makingcents_com/EdnxY9oUjjJNtKEf5Mi0JxMBn2mxRxQG76t_pW02gL2LnA
https://usf.com.ua/programa-grantovoi-pidtrimki-proiektiv-podvijnogo-priznachennya/


Грантова 
підтримка
консалтингових 
проектів від ЄБРР 
у партнерстві з 
онлайн 
платформою 
експертних 
рішень MEREZHA

Цільова безповоротна фінансова 
допомога підприємствам з метою 
залучення фахових консультантів для 
вирішення актуальних завдань бізнесу. 

Виплачується підприємству як часткова 
компенсація витрат (85%) на послуги 
консультанта після успішного 
завершення консультаційного проекту

Доступ до професійної експертизи у 
таких сферах: стратегія, маркетинг, 
операційна ефективність, 
організаційний розвиток, 
впровадження ІТ, управління фінансами
та ін.

Не 
зазначається

Грант Малі та середні 
підприємства усіх 
галузей, які 
відповідають 
наступним 
критеріям;

більше 2-х років 
роботи на ринку

понад 50% 
компанії належать 
громадянам 
України

штат компанії від 
10 до 500 
співробітників

гарна ділова 
репутація

потреба в 
залученні 
консультанта

Усі 
підконтрольні 
області

Покриття витрат (85%)
з метою залучення фахових 
консультантів для 
вирішення актуальних 
завдань бізнесу. 

Виплачується підприємству 
як часткова компенсація 
витрат на послуги 
консультанта після 
успішного завершення 
консультаційного проекту 
згідно з технічним 
завданням, погодженим 
ЄБРР.

Додаткова 
інформація 
щодо критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов 
та процесу 
отримання 
послуги тут 

https://
www.faceboo
k.com/
ebrdbasukrain
e/

https://www.facebook.com/ebrdbasukraine/
https://www.facebook.com/ebrdbasukraine/
https://www.facebook.com/ebrdbasukraine/
https://www.merezha.ua/grants/ebrd-asb?fbclid=IwAR2ro36m3BN5jxoOZdISFQdPdsXn_VuqAEcO24e7CSGc7ra7n7V6Yggn8Js


Culture Moves 
Europe  - 
програма 
мобільності 
«Креативної 
Європи»

Гранти на подорожі митцям, творцям і 
представникам сектору культури для 
реалізації міжнародного проєкту за 
власним вибором.

Програма розрахована на артистів, 
культурних операторів, приймаючих 
організацій (резиденцій) що відносяться
до всіх секторів культури (крім 
аудіовізуального), та є резидентами 
країн-учасниць програми «Креативна 
Європа», і в основному буде 
зосереджена на допомозі митцям-
початківцям.

31.05.2023 Грант Митці, творці та 
представники 
будь-якого з 
секторів культури, 
крім 
аудіовізуального;

Організації, які 
працюють у будь-
якому з секторів 
культури, крім 
аудіовізуального, 
регулярно 
організовують 
резиденції чи інші 
типи місцевих 
культурних 
проектів, і 
зацікавлені в 
прийомі митців та 
представників 
сектору культури.

Усі області Покриття витрат на 
подорожі та проживання

Додаткова 
інформація щодо 
критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов та 
процесу 
отримання 
послуги тут

culturemoves
europe@goet
he.de

або 
звернутись 
до 
Національно
го бюро 
“Креативна 
Європа” в 
Україні за 
консультаціє
ю

https://creativeeurope.in.ua/programs/88?fbclid=IwAR1bgCJg9mSd125TafSNQ0Q4e4tehO2KL5M76LNygv-NgdW2CSnRb4Q1P_Y


Кредит для 
бізнесу
до 2 000 000 грн
без застави від 
банку Банк Львів

Кредит на розвиток мікро бізнесу 
відповідно до потреб вашого бізнесу

- Швидке рішення по кредиту 
протягом 1-2 днів 

- При розгляді заявки банк враховує 
реальну виручку, а не лише 
надходження грошових коштів на 
рахунки

- Ви можете використовувати кошти 
на потреби бізнесу на власний 
розсуд

- Ставка по кредиту без застави до 
2,49% в місяць. Разова комісія до 
3,9%

- !!! Кредити під заставу надаються 
за більш вигідною ставкою

- Погашайте достроково кредит без 
обмежень, коли вам зручно, без 
жодних комісій та штрафних 
санкцій

На постійній 
основі

Кредит Усі галузі 

Бізнес з терміном 
веденням бізнесу 
не менше 9 місяців

Львівська,
Тернопільська,
Івано-
Франківська, 
Рівненська, 
Волинська 
області

Будь- які витрати, повязані з 
бізнесом

Додаткова 
інформація 
щодо критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов 
та процесу 
отримання 
послуги тут

Тел. 

0 800 505 848

Програма 
підтримки 
талантів та 
проєктів від 
Київської школи 
економіки

Грант для реалізації будь-якої ідеї! 

Абсолютно будь-хто без жодних 
обмежень може податися на участь в 
конкурсі. Ваше завдання — описати, 
чому саме Ви та Ваш проєкт потребує 
допомоги. Якщо Вас оберуть, Школа 
надасть грант для розвитку Вашої ідеї 
без жодної бюрократії та формальних 
бар'єрів.
Перший етап відбору — це невелике 
опитування та мотиваційний лист. За 
результатами відбору, комітет Школи 
зв'яжеться з вами щодо подальших дій 
або повідомить, якщо заявка була 
відхилена. Результати першого етапу 
будуть відомі вже за тиждень.

Не 
зазначається

Грант Усі галузі Усі області Витрати повязані з 
реалізацією проекту

Додаткова 
інформація 
щодо критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов 
та процесу 
отримання 
послуги тут

Подати 
заявку

https://
forms.gle/
Pf7iUisTqevG
eMcY9

https://www.facebook.com/KyivSchoolOfEconomics
https://credit.banklviv.com/microcredit/?fbclid=IwAR3i90t_N3_w5BadTf5831bn218junca-v68xJ5oEQL-E9WP0kEusaW1PIA


Програма 
мікрофінансуванн
я бізнесу 
ветеранів та 
членів їхніх родин
від Український 
ветеранський 
фонд

Відшкодоування до 20 тисяч гривень на 
купівлю товарів та обладнання для 
ведення власної справи. 

Подавати заявки можуть ветерани, 
ветеранки, дружина, чоловік, батько, 
матір, дитина (у тому числі усиновлена) 
учасника чи учасниці бойових дій, а 
також загиблих захисників.

Не 
зазначається

Фінансова 
допомога

Усі галузі

Подавати заявки 
можуть ветерани, 
ветеранки, 
дружина, чоловік, 
батько, матір, 
дитина (у тому 
числі усиновлена) 
учасника чи 
учасниці бойових 
дій, а також 
загиблих 
захисників.

Усі області Придбання обладнання та 
товарів

Додаткова 
інформація 
щодо критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов 
та процесу 
отримання 
послуги тут

Тел. 

+380 (98) 009
48 72

e-mail

info@veteran
fund.mva.gov
.ua

Програма 
підтримки митців 
у секторі 
візуального 
мистецтва Artists 
at risk connection 
від Українського 
культурного 
фонду в співпраці
з PEN America

Грантова підтримка українських 
образотворчих митців, які залишилися в
Україні, а також тих, хто виїхав через 
війну

Програма пропонує два напрямки 
допомоги:

1) Надзвичайний фонд надає 
короткострокову допомогу 
митцям та їхнім родинам у 
надзвичайних ситуаціях

2) Фонд стійкості надає 
середньо- та довгострокову 
допомогу митцям у кар’єрних 
потребах і можливостях

Не 
зазначається 

Грант Митці із широким 
спектром 
спеціальностей, 
включаючи 
художників, 
скульпторів усіх 
видів, фотографів, 
карикатуристів, 
графічних 
дизайнерів, 
художників 2D/3D, 
мультимедійних 
художників, 
дизайнерів 
текстилю, 
архітекторів, 
дизайнерів 
інтер’єру та 
міського простору,
ремесел та 
народних 
майстрів, 
керамісти/гончарі, 
дизайнери 
ювелірних виробів

Усі області 
України, а 
також інші 
країни 
перебування 
українських 
митців 

Гранти Надзвичайного фонду 
можуть бути використані для 
покриття основних витрат, 
включаючи, але не 
обмежуючись: харчування, 
комунальні послуги, оренду, 
безпеку, витрати на медичне та 
психічне здоров’я, юридичне 
представництво або подорожі.

Гранти Фонду стійкості можуть 
бути використані для покриття 
витрат, пов’язаних з роботою, 
включаючи, але не 
обмежуючись: предмети 
мистецтва, камерне та 
відеообладнання, створення 
однорангових професійних 
мереж, запис на курси чи 
семінари, оренду студії, 
фінансування подорожей, 
культурний обмін , виставки чи 
можливості роботи.

Додаткова 
інформація 
щодо критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов 
та процесу 
отримання 
послуги тут

https://
artistsatriskco
nnection.org/
story/
emergency-
and-
resilience-
funds-for-
ukrainian-
visual-artists

Для запитань
та звернень 

UkraineRG@p
en.org 

https://artistsatriskconnection.org/story/emergency-and-resilience-funds-for-ukrainian-visual-artists
https://artistsatriskconnection.org/story/emergency-and-resilience-funds-for-ukrainian-visual-artists
https://artistsatriskconnection.org/story/emergency-and-resilience-funds-for-ukrainian-visual-artists
https://artistsatriskconnection.org/story/emergency-and-resilience-funds-for-ukrainian-visual-artists
https://veteranfund.com.ua/projects/20000-2/


Ангельський 
венчурний фонд 
Angel One 
створений 
Фундацією УКУ

Інвестиції до 200 тис. дол. США в 
українські стартапи та допомага у 
реалізації ідей - стартовий капітал (pre-
seed & seed capital) для масштабування 
стартапів, заснованих на технологіях, 
інноваціях та інтелектуальній власності, 
розроблених українськими 
засновниками.

Основний акцент зроблено на таких 
напрямках, як FinTech, SaaS, EdTech, 
AI/ML. 

Не 
зазначається

Інвестиції + 
Нефінансов
а підтримка

Стартапи, які 
мають 
мінімальний 
життєздатний 
продукт, 
провалідований 
принаймні на 
одному ринку, 

можуть 
продемонструвати
початковий ріст 
клієнтів/користува
чів / продажів,

мають потенціал 
та готові 
масштабуватися на
інші ринки,

та працюють у 
таких напрямках 
як FinTech, SaaS, 
EdTech, AI/ML

Усі області Витрати повязані з реалізацією 
бізнес-ідей

Додаткова 
інформація 
щодо критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов 
та процесу 
отримання 
послуги тут

https://
www.angelon
e.fund/

Програма 
«Допомога на 
бджолиних 
крильцях» від ГО  
«Всеукраїнське  
Братство 
Бджолярів 
України»

Допомога українським бджолярам 
відновити пасіки, відбудувати свої 
пасічницькі господарства , що 
зруйновані і розорені через військові 
дії, а також підтримка жінок,  дітей  і 
старших батьків пасічників, що 
вимушені  покинути домівки і шукати 
безпечний прихисток, та допомога 
підтримка   пасічникам,  які стали 
воїнами 

До 
завершення 
воєнного 
стану

Непрямий 
грант

Пасічникики та 
члени їхніх родин

Луганська,  
Донецька, 
Чернігівська, 
Київська, 
Миколаївська, 
Харківська, 
Сумська, 
Херсонська, 
Запорізька 
області

Для часткового відновлення 
пасік Програмою передбачено 
надання пасічникам 
відповідного обладнання, 
реманенту  тощо. 

Для родин пасічників 
Програмою передбачено 
надання гуманітарної допомоги
для часткового облаштування  і 
життя у безпечному прихистку.  

Додаткова 
інформація 
щодо критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов 
та процесу 
отримання 
послуги тут

Подати 
заявку 

https://
forms.gle/
So7jGDTZrpJJ
2KBP7

https://veterans-and-bees.com/
https://www.angelone.fund/
https://www.angelone.fund/
https://www.angelone.fund/
https://www.angelone.fund/


Часткове 
покриття оренди 
державного 
майна 
Від Благодійного 
фонду «Дихай»

Гранти для сплати частини орендної 
плати державного майна для 
представників МСБ - орендарів 
державного майна, що здійснюють 
гуманітарну та волонтерську допомогу, 
та підтримують ВПО

До 
завершення 
воєнного 
стану

Грант Усі галузі Усі області Покриття частини орендної 
плати

Додаткова 
інформація 
щодо критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов 
та процесу 
отримання 
послуги тут

https://
rentaid.dyhai.
org/grants-
program/ 

https://rentaid.dyhai.org/grants-program/
https://rentaid.dyhai.org/grants-program/
https://rentaid.dyhai.org/grants-program/
https://rentaid.dyhai.org/grants-program/


Програма бізнес-
партнерства 
спрямованого на 
підтримку 
аграрного сектору
та харчового 
виробництва в 
Україні від 
Данської ради у 
справах біженців 
(DRC)

Гранти до 20 тис. дол. США на 
співфінансування проектів націлених на 
зменшення негативних наслідків для 
аграрного сектору та харчового 
виробництва та збільшення прибутків 
місцевого населення, в тому числі за 
рахунок їхнього прямого залучення у 
виробничо-збутові ланцюжки.

Як приклад:
Співінвестування в пункт прийому та 
зберігання овочів. Мета — підтримка 
місцевих виробників через 
забезпечення доступу до збуту 
вирощуваної продукції за 
оптимальними цінами. Така ідея 
передбачає співпрацю з приватними 
підприємствами, які володіють, 
наприклад, оптовими складськими 
приміщеннями, та купують або 
купуватимуть продукцію у місцевого 
населення;
Співінвестування у проєкти, які б 
спростили доступ місцевому населенню
до сільськогосподарських послуг. 
Наприклад, доступу до сільгосптехніки, 
ветеринарних послуг, 
сільськогосподарських матеріалів 
(насіння, добрива та ін.). Така ідея 
передбачає співпрацю з місцевими 
підприємцями, які працюють в 
сільськогосподарській сфері.

Не 
зазначається

Грант на 
умовах 
співфінансу
вання 
проекту 
(50%)

Приватні 
підприємства 
будь-яких форм 
реєстрації, 
об'єднання 
виробників 
сільськогосподарс
ької продукції, 
комунальні 
підприємства та 
інші, що є 
учасниками 
виробничо-
збутових 
ланцюжків в 
аграрному секторі 
та харчовому 
виробництві

Усі області 
підконтрольні 
Україні

Реалізація передбачених 
програмою проектів 

Додаткова 
інформація 
щодо критеріїв 
прийнятності, 
особливих умов 
та процесу 
отримання 
послуги тут

Подати заявку

https://
lap.drc.ngo/
form/msd-
new

Телефон для 
довідок

(073) 432 84 40
Денис 

(093) 350 14 59
Дмитро

(073) 066 53 38
Михайло

https://lap.drc.ngo/form/msd-new
https://lap.drc.ngo/form/msd-new
https://lap.drc.ngo/form/msd-new
https://lap.drc.ngo/title/msd
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