
Перелік провідних організацій – грантодавців 

 

Назва організації 

 

Сайт організації 

Асоціація енергоефективні міста 

України 

http://www.enefcities.org.ua/ 
 

Sabit http://www.sabitprogram.org/index.php?option=cale
ndar&amp;Itemid=73 
 

ЄБРР http://www.ebrd.com/ru/home.html 
 

ЄІБ http://www.eib.org/ 
 

Посольство США в Україні http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/programs
-grants.html 
 

Посольство Японії в Україні http://www.ua.emb-
japan.go.jp/itprtop_uk/index.html 

FLEX http://www.americancouncils.org.ua/uk/pages/7/ 
 

Фонд Відродження http://www.irf.ua/grants/contests/ 
 

Alltech http://www.alltech.com/ 
 

Фонд імені Генріха Бьолля http://ua.boell.org/uk 
 

Фонд Конрада 

Аденауера 

http://www.kas.de/ukraine/ukr/events/ 
 

НЕФКО http://www.nefco.org/o-nefko 
 

Фонд Фрідріха 

Еберта 

http://www.fes.kiev.ua/n/cms/ 
 

Північний 

інвестиційний банк 

http://www.nib.int/ 
 

Посольство ФРН в Україні http://www.kiew.diplo.de/ 
 

Фундація 

Леменсона 

http://www.lemelson.org/ 
 

Фонд Східна Європа http://www.eef.org.ua/ua/ 
 

Глобальний фонд 

кліматичного 

партнерства (GCPF) 

http://gcpf.lu/ 
 

Британська рада http://www.britishcouncil.org.ua/ 
 

DIGH http://digh.nl/ 
 

Світовий банк http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine 
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Агенство США з 

міжнародного 

розвитку (USAID) 

https://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-
eurasia/ukraine 
 

Demo Ukraina DH http://demo-dh.org.ua/ 
 

Німецький 

державний банк 

розвитку KFW 

https://www.kfw-
entwicklungsbank.de/Internationale-
Finanzierung/KfW-Entwicklungsbank/ 
 

Inogate http://www.inogate.org/?lang=ru 
 

Єврокомісія http://ec.europa.eu/index_en.htm 
 

Фонд цивільних 

досліджень та 

розвитку США 

http://www.crdfglobal.org/ 
 

Фонд Віктора 

Пінчука 

http://www.pinchukfund.org/ua/ 
 

Посольство Швеції в Україні http://www.swedenabroad.com/en-
GB/Embassies/Kyiv/ 
 

GIZ https://www.giz.de/de/html/index.html 
 

Фундація Сороса https://www.opensocietyfoundations.org/grants 
 

UNICEF http://www.unicef.org/ukraine/ 
 

AIESEC http://if.aiesec.ua/ 
 

Карітас Україна http://www.caritas-ua.org/index.php/en/ 
 

Фонд Стефана 

Баторія 

http://www.batory.org.pl/en 
 

Державний фонд сприяння 

місцевому самоврядуванню 

http://municipal.gov.ua/ 
 

Європейський 

культурний фонд 

http://www.culturalfoundation.eu/ 
 

Європейсько-українське 

енергетичне агенство (ЄУЕА) 

http://euea-energyagency.org/ 
 

Фонд Чарльза 

Стюарта Мотта 

http://www.mott.org/ 
 

Альянс громадського здоров’я http://www.aph.org.ua/about-ua-1/ 
 

Delegation of the EU to Ukraine http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/l
ist_of_projects/projects_en.htm 
 

ПРООН "Місцевий 

розвиток 

http://www.cba.org.ua/ua/ 
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орієнтований на 

громаду"  

Ініціатива 

«Чорноморський траст для 

регіональної співпраці» 

Німецького фонду Маршала США 

http://www.gmfus.org/ 
 

Міністерство регіонального 

розвитку України 

http://www.minregion.gov.ua/ 
 

ЮНЕП http://www.unep.org/russian/ 
 

ОБСЄ http://www.osce.org/ 
 

Програма «Посилення 

громадянського суспільства в 

Україні» РАСТ (UNITER) 

http://uniter.org.ua/ukr/index.html 
 

Польсько- 

Українська фундація 

співпраці ПАУСІ 

http://www.pauci.org/# 
 

IFC http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_E
xt_Content/IFC_External_Corporate_Site/Home_RU 
 

Фундація князів - 

благодійників 

Острозьких 

http://fundraising.org.ua/ 
 

Британський 

департамент з 

питань довкілля, 

продуктів 

харчування і села 

(DEFRA) 

https://www.gov.uk/government/organisations/rural
-payments-agency 
 

Карпатський фонд http://carpathianfoundation.org.ua/ 
 

Швейцарський державний 

секретаріат з питань 

економіки (SEKO)  

http://www.seco-cooperation.admin.ch/ 
 

Фонд громади ім. короля Юрія http://www.galicia.org.ua/ 
 

Український 

жіночий фонд 

http://www.uwf.kiev.ua/ 
 

Міжнародний 

благодійний фонд 

«Україна 3000» 

http://www.ukraine3000.org.ua/ 
 

Міжнародний 

благодійний фонд 

«Open Ukraine» 

http://openukraine.org/ua 
 

Фонд Олени http://www.antiaids.org/ 
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Франчук «Антиснід»  

Фонд Рокфеллера https://www.rockefellerfoundation.org/ 
 

Асоціація приватні 

інвестори України 

http://www.uaban.org/catalogue-projects-
ukraine.html 
 

CIPE http://www.cipe-eurasia.org/pages/about.htm 
 

Благодійний Фонд 

Богдана 

Гаврилишина 

http://bhfoundation.com.ua/ 
 

Програми 

Транскордонного 

Співробітництва 

Польща- Білорусь- 

Україна 

http://www.pl-by-ua.eu/ua 
 

Благодійний Фонд 

Крона 

http://www.krona.niko.ua/ua/ 
 

Inventure https://inventure.com.ua/ 
 

KIVA https://www.kiva.org/ 
 

Центр "Розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності". 

http://csr-ukraine.org/ 
 

Програма малих 

грантів світового 

банку 

http://www.worldbank.org/ 
 

Благодійний фонд 

«Творчий центр 

ТЦК» 

http://ccc-tck.org.ua/ 
 

Посольство Нидерландів в  

Україні 

http://ukraine.nlembassy.org/ 
 

Рада з міжнародних 

наукових 

досліджень та 

обмінів (IREX) 

http://www.irex.org/project/ukraine-media-
partnership-program-umpp 
 

Фінське 

партнерство 

http://finnpartnership.fi/www/fi/ 
 

UKEEP http://www.ukeep.org/ru/ 
 

ENPI http://www.enpi-info.eu/ 
 

Міжнародний Благодійний Фонд 

«Добробут громад» 

http://www.dobrobut-hromad.org/uk/ 
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