
ЗАПРОШУЄМО 
взяти участь у навчальній програмі  

з розвитку навичок підприємництва на сході України 
 
Навчання будуть проведені з серпня до жовтня 2019 року в таких 

населених пунктах: 

 
 

 
 
Додаткову інформацію 
про участь у навчанні 
можна отримати 
за телефонами: 
 
+ 38 (099) 553-65-70 
+ 38 (096) 550-94-76 

 
 
 

Донецька область:  

Бахмут, Велика Новосілка, Волноваха, Вугледар, Добропілля, 

Дружківка, Краматорськ, Красногорівка, Костянтинівка, Курахове, 

Лиман, Мангуш, Маріуполь, Мирноград, Нікольське, Новгородське, 

Покровськ, Селидове, Сіверськ, Слов'янськ, Торецьк. 

Луганська область:  

Біловодськ, Білокуракине, Золоте, Кремінна, Лисичанськ, Марківка, 

Мілове, Новоайдар, Новопсков, Попасна, Рубіжне, Сватове, 

Сєвєродонецьк, Станиця Луганська, Старобільськ, Троїцьке.  

Навчальний курс триватиме 5 днів. за електронною поштою: 
 
vpo.study@gmail.com 

Програма розрахована тільки для осіб, які офіційно проживають у 

Луганській або Донецькій областях: мешканців місцевих громад, а також 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які зареєстровані тут. 

Тренінг буде корисний особам, які планують подаватися на конкурс 

бізнес-грантів. Інформація про умови та особливості чергової програми 

малих грантів буде оприлюднена на офіційному веб-сайті ПРООН 

ua.undp.org. 

Учасників забезпечують харчуванням, проживанням – за потреби. 

Витрати на проїзд будуть компенсовані в межах регіону. 

Виконавцем навчальної програми є ТзОВ «АйКю Холдинг».  

Усім, кого зацікавив цей проєкт, необхідно зареєструватися за посиланням: 
ЗАРЕЄСТРУЙСЯ! 

 

Навчальна програма з розвитку навичок підприємництва на сході України  

реалізовує Програма ООН із відновлення та розбудови миру  

за фінансової підтримки Європейського Союзу, урядів Польщі та Японії. 

Основна мета проєкту – зміцнення потенціалу та підвищення  
підприємницької активності ВПО і місцевого населення Луганської та Донецької областей. 

 
 
Довідка: 

З 2015 року в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру по всій Україні було створено або підтримано 
розвиток майже 650 підприємств, передусім в Донецькій і Луганській областях. В результаті, було створено майже 
3 300 нових робочих місць. Окрім того, майже 6 600 людей отримали допомогу у вигляді безкоштовних тренінгів, 
консультацій та участі у промислових виставках. 

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН 
(ПРООН), 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 одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також 
уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії. 

 

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fvv7l6MIk-_qmjd4Qf7E0osP8CHC2BSOOlWQKfzTdlO6aA/viewform

