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9 - 11 липня 2018 року у 
Львові - Бізнес-тренінг із 
розвитку та просування 
малого бізнесу «Алгоритми 
успіху» для ФОП, що працю-
ють у сфері громадського 
харчування. Захід включа-
тиме в себе лекції та прак-
тичні заняття—(кулінарія, 
кондитерські вироби тощо)  

5 липня 2018 року у Харкові  
відбудеться Семінар для робо-
тодавців «Сучасні підходи до 
працевлаштування осіб з інва-
лідністю на відкритому ринку 
праці» для керівників, менедже-
рів з персоналу підприємств, 
установ та організацій різних 
форм власності, представників 
ГО людей з інвалідністю.   

      АНОНСИ ПОДІЙ  

Наприкінці травня у м. Маріуполь в рамках реалізації проекту 
«Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні 
технології та послуги медичної/фізичної реабілітації», за фінан-
сової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
USAID, Національною Асамблея людей з інвалідністю України 
(далі НАІУ) проведено перший бізнес-тренінг із розвитку та 
просування бізнесу «Алгоритми успіху». 

З апочаткування бізнес-
тренінгів цієї тематики 
– це новий напрямок 

діяльності в рамках даного 
проекту. Участь у тренінгу взя-
ли 25 внутрішньо переміще-
них осіб з інвалідністю, особи 
з інвалідністю – місцеві жите-
лі, члени їх родин, які займа-
ються підприємницькою діяль-
ністю і зареєстровані як ФОП, 
а також ті, що пройшли курси-
навчання з числа самозайня-
того населення.  

Як захід у Маріуполі, так і на-
ступні тренінги включають в 
себе лекції та практичні занят-
тя на теми: законодавче регу-
лювання підприємництва; 
чинне законодавство щодо 
оподаткування підприємниць-
кої діяльності в Україні; сучас-
ні технології SEO-просування, 
Інтернет-маркетинг; основи 
фандрайзингу, основні прави-
ла/вимоги до написання біз-
нес-проектів; майстер-клас (за 
напрямками діяльності). 

Особливу зацікавленість учас-
ники проявляли до розділів, 

що стосуються техніки прода-
жу та написання бізнес-
проектів на отримання гран-
тів, фінансової підтримки для 
ФОП.  

Круглий стіл з учасниками 
тренінгу, який було проведе-
но у третій день заходу, на-
дав можливість обмінятися 
досвідом ведення бізнесу, 
власними напрацюваннями, 
обговорити проблеми, що 
виникали в процесі підприє-
мницької діяльності та шляхи 
їх вирішення. 

Своїми  враженнями від участі у 
проекті та можливостях, які 
відкрилися або розширилися 
завдяки грантовій підтримці 
USAID поділились учасники тре-
нінгу, які стали переможцями 
Конкурсу міні-грантів у 2016-
2017 роках. Крім обміну досві-
дом учасники круглого столу 
зустрілися із представниками 
Маріупольського міського цент-
р у  з айня т о с т і  т а  ТОВ 
«Маріупольський професійний 
коледж», які розповіли про мож-
ливі напрямки співпраці та про-
грами для людей з інвалідністю 
як на державному, так і регіона-
льному рівнях. 

Заключною родзинкою тренінгу 
був майстер клас «Шедеври 
власними руками». Позитивний 
настрій учасників і зацікавле-
ність процесом сприяли вигото-
вленню витворів ручної роботи. 

Сподіваємося, що отримані 
знання сприятимуть розвитку 
власного бізнесу наших учасни-
ків та самозайнятості внутріш-
ньо переміщених осіб з інвалід-
ністю та місцевого населення, 
які постраждали внаслідок кон-
флікту на Сході України і тим 
самим покращить фінансове 
становище іродини. 

Нагадуємо і запрошуємо на 
бізнес-тренінги, які проводяться  

в рамках проекту, а більш дета-
льну інформацію щодо наступ-
них заходів, а також зареєстру-
ватися для участі можна, якщо 
перейти за посиланням. 

Бажаємо здійснення ВАШИХ 
підприємницьких ідей і чекає-
мо ВАС на наших заходах! 



Стор. 2 АЛГОРИТМИ УСПІХУ 

З 1 липня 2018 року змінюються соціальні стандарти 

З аконом України від 7 грудня 2017 
року №2246 «Про державний бю-
джет України на 2018 рік» встанов-

лено розміри прожиткового мінімуму для 
різних груп населення та розмір мініма-
льної заробітної плати.  
Ці показники впливають на розміри соці-
альних виплат, мінімальних пенсій, а 
також податкових соціальних пільг.  
З 1 липня 2018 року встановлюються 
нові розміри прожиткового мінімуму на 
одну особу у розрахунку на місяць:  
з 1 липня − 1777 грн.,  
з 1 грудня − 1853 гривень.  
 

Встановлені показники для основних 
соціальних і демографічних груп населен-
ня наводимо у таблиці. 
Мінімальна заробітна плата, з початку 
2018 року, складає у місячному розмірі – 
3723 грн., у погодинному розмірі − 22,41 
гривень.  

 

Станом на 1 липня 2018 року мінімальна заробітна плата не змінюється.  
Звертаємо увагу, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гаранті-
єю, є обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і 
господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівни-
ків, за будь-якою системою оплати праці. 

 

На які виплати вплине липневе збільшення прожиткового мінімуму 

Соціально-
демографічні групи 

з 1 липня  з 1 грудня 

Для дітей віком  
до 6 років 

1559 грн. 1626 грн. 

Для дітей віком  
від 6 до 18 років 

1944 грн. 2027 грн 

Для працездатних осіб 1841 грн. 1921 грн. 

Для осіб, які втратили 
працездатність 

1435 грн. 1497 грн.  

З 1 липня 2018 року встановлюються нові розміри прожиткового мінімуму  

З  01.07.2018 р. прожитковий міні-
мум на одну особу збільшиться і 
становитиме 1 777 грн.  

Розглянемо, на які основні показники 
вплине підвищення прожиткового мініму-
му та як зростуть суми соціальних допо-
мог.  

Індексація зарплати  
Індексації підлягає зарплата працівників 
у межах прожиткового мінімуму, встанов-
леного для працездатних осіб. Отже, з 
01.07.2018 р. індексації підлягає зарпла-
та працівників у розмірі 1 841 грн.  

 

Аліменти  
Мінімальний розмір аліментів на одну 
дитину не може бути меншим ніж 50 % 
прожиткового мінімуму для дитини відпо-
відного віку. Отже, розмір аліментів у 
липні 2018 р. становитиме: для дітей у 
віці до 6 років не менше 779,5 грн (15 
59 грн × 50 %); для дітей у віці від 6 до 18 
років — 972 грн (1 944 грн × 50 %).  

 

Виплати по безробіттю  
Допомога по безробіттю не може переви-
щувати чотирикратного розміру прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб. 

Отже, максимальний розмір допомоги 
по безробіттю в липні 2018 р. — 7 364 
грн (1 841 × 4).  

 

Декретні  
Допомога у зв’язку з вагітністю та по-
логами надається у розмірі 100 % се-
редньомісячного  доходу  жінки 
(стипендії, зарплати, допомоги з безро-
біття тощо) на місяць, але вона не мо-
же бути меншою, ніж 25% розміру 
прожиткового мінімуму, встановленого 
для працездатної особи. Отже, з 
01.07.2018 р. така допомога не може 
бути меншою, ніж 460,25 грн (1 841 × 
25 %).  

 

Допомога одиноким матерям  
Цю допомогу надають у розмірі, що 
дорівнює різниці між 100 % прожитко-
вого мінімуму для дитини відповідного 
віку та середньомісячним сукупним 
доходом сім’ї в розрахунку на одну 
особу за попередні шість місяців. От-
же, з 01.07.2018 р. для дітей до шести 
років максимальний розмір допомоги 
становитиме 1 559 грн, від 6 до 18 
років — 1 944 грн, від 18 до 23 років 

(якщо дитина навчається на стаціонарі) — 
1 841 грн.  

 

Допомога дітям, батьки яких ухиля-
ються від сплати аліментів  

Така допомога надається також тим ді-
тям, батьки яких не мають можливості 
утримувати дитину, або їхнє місце прожи-
вання невідоме. Її надають у розмірі, що 
дорівнює різниці між 50 % прожиткового 
мінімуму для дитини відповідного віку та 
середньомісячним сукупним доходом 
сім’ї з розрахунку на одну особу за попе-
редні шість місяців.  
Максимальний розмір допомоги для дітей 
до шести років становить 779,5 грн        
(1 559 грн × 50 %), від 6 до 18 років — 
972 грн(1944 грн × 50 %). 

.                       
uteka.ua 



Готівка в касі: нові правила обліку для фізосіб-підприємців 
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Підприємцям вже вдруге в 2018 році змінюють правила роботи з готівкою. Спочатку було затверджено нове Поло-
ження про ведення касових операцій (затверджено постановою НБУ від 29 грудня 2017 №148), яким з 5 січня 
2018 року змінили оформлення касових документів і порядок оприбуткування готівки.  

А з 1 червня іншою постановою Нацбанку 
(№54 від 24 травня 2018 року) «Про вне-
сення змін у деякі нормативно-правові акти 
Національного банку України» цей порядок 
був доповнений і уточнений. 
                     
                    Що змінюється 
Насамперед треба відзначити, що був пере-
писаний п. 11 розділу II, що стосується опри-
буткування готівки. Передбачаються три 
основні способи. 
Перший — шляхом виписування підприємст-
вом прибуткових касових ордерів і відобра-
женням цих сум у касовій книзі. 
Другий — на підставі товарних чеків 
(квитанцій), які оформляє фізособа-
підприємець, з обов’язковою фіксацією цих 
сум у книзі обліку доходів і витрат (або книзі 
обліку доходів). 
Третій — за допомогою фіскальних че-
ків РРО або розрахункових квитанцій 
(якщо РРО не використовується), які підкле-
юються у книгу обліку розрахункових опера-
цій (КОРО). 
 
«Фізособи-підприємці, які проводять готівко-
ві розрахунки, оформляючи їх товарними 
чеками (квитанціями), і ведуть книгу обліку 
доходів і витрат, здійснюють облік готівки в 
повній сумі її фактичних надходжень у книзі 
обліку доходів і витрат на підставі товарних 
чеків (квитанцій)», — зазначили в юридично-
му об’єднанні ID Legal Group Олег Добро-
вольський. 
Юристи звертають увагу на важливе уточ-
нення, яке вноситься постановою №54. 
Оприбуткуванням готівки тепер вважається 
не тільки відображення виручки в книзі облі-
ку доходів і витрат, яку ведуть підприємці на 
загальній системі оподаткування і єдинопо-
датники, які платять ПДВ. Але і відображен-
ня цих даних в книзі обліку доходів, яку ве-
дуть підприємці — платники єдиного податку, 
які не сплачують ПДВ. 

«У цілому таке нововведення досить 
прогресивне, оскільки вирішує раз і 
назавжди суперечку щодо порядку 
оформлення касових документів у 
підприємців. Адже вони касові книги 
не ведуть, але час від часу за резуль-
татами перевірок СПД на загальній 
системі оподаткування податківці 
намагалися їм приписати порушення 
касової дисципліни», — говорить Олег 
Добровольський. 
Ще одна позитивна новація постанови 
№54 — можливість використання 
«старих» форм касових документів до 
30-го червня 2018 року. Мова йде 
про відомості на виплату грошей, ка-
сові ордери, журнал їх реєстрації, ка-
сову книгу, книгу обліку виданої та 
прийнятої старшим касиром готівки та 
акт про результати інвентаризації ная-
вних коштів (встановлені постано-
вою НБУ №637 від 15 грудня 2004 
року). 
Очевидно, це пов’язано з можливістю 
не карати тих суб’єктів господарюван-
ня, які не встигли вчасно поміняти 
форми касових документів. 
Аналогічним чином до кінця місяця 
продовжено виконання вимоги, згідно 
з якою підприємства і підприємці по-
винні самі розробити і затвердити 
Положення про ведення касових опе-
рацій, а також порядок розрахунку 
ліміту каси (з урахуванням норм Поло-
ження про ведення касових операцій). 
У цілому нині простежується тенденція 
до звуження можливостей щодо неза-
стосування РРО. З кожними внесени-
ми змінами зменшуються граничні 
обсяги виручки, які дозволено оприбу-
ткувати без РРО. Попутно розширюєть-
ся перелік видів діяльності, для яких 
використання касового апарату обов’-
язкове. 
«Все це має одну мету — якомога біль-
ше розширити сферу контролю за 
готівковими розрахунками, встанови-
ти істинний, а не задекларований 
обсяг продажів, розширити базу опо-
даткування», — пояснюють юристи. 
           
         Звуження меж розрахунку 
За словами в. о. голови Державної 
фіскальної служби Мирослава Прода-
на, касові апарати використовують 
лише 3% від загальної кількості юриди-

чних осіб та 4,4% фізосіб-підприємців, 
які подають звітність. Тим часом, як 
зазначає голова ДФС, коли платник 
податків розпочинає використовувати 
касовий апарат, «ми про нього в ре-
жимі онлайн знаємо все». Фіскали 
вважають, що фіскалізація операцій 
дозволить вирішити проблему сірого 
імпорту, контрабанди та нелегальної 
торгівлі. 
Новим документом фактично звужу-
ється сума готівки в розрахунках між 
фізособами-підприємцями. Постано-
вою №54 уточнено порядок розрахун-
ків готівкою на суму до 50 тис. грн, які 
фізособа може заплатити суб’єкту 
господарювання. 
Однак залишилося незмінним обме-
ження готівкових розрахунків між 
суб’єктами господарювання (як юри-
дичними, так і фізичними особами). 
Як і раніше вони можуть розраховува-
тися між собою готівкою протягом 
одного дня, за одним або кількома 
платіжними документами, на суму не 
більше ніж 10 тис. грн (п. 6,7 постано-
ви №148). 
Водночас звичайні українці (не підп-
риємці) мають право розрахуватися 
один з одним готівкою за договорами 
купівлі-продажу на ті ж самі 50 тис. 
грн. Щоправда, ці договори повинні 
бути засвідчені нотаріально. 
Але податківці пішли ще далі. На своє-
му сайті ДФС зазначену норму більш 
детально виклали в такій редакції: 
с у б ’ є к т и  г о с п о д а р ю в а н н я 
(підприємства або підприємці) мають 
право здійснювати розрахунки між 
собою готівкою протягом одного дня 
за одним або кількома платіжними 
документами у розмірі до 10 тис. грн. 
«Тобто, в ДФС фізичних осіб-
підприємців, які є суб’єктами господа-
рювання, прирівнюють до підпри-
ємств, тим самим обмежуючи їхнє 
право здійснювати між собою розра-
хунки сумою до 10 000 грн», — пояс-
нили в юридичному об’єднанні ID 
Legal Group. 
При цьому неважливо, яку систему 
оподаткування застосовує ФОП — 
загальну чи спрощену, і якщо спроще-
ну, то на якій групі єдиного податку. 

          Finance.иа 



Що робити у разі 
втрати Книги обліку 
доходів 

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ.  
Запитуєте—відповідаємо 

Стор. 4 Випуск 3 

Єдиний податок 
сплачено не вчасно: 
яку відповідальність 
передбачено 

У  разі втрати, пошкодження 
або дострокового знищен-
ня документів, зазначених 

у пп. 44.1 і 44.3 ПКУ платник подат-
ків зобов’язаний у п’ятиденний 
строк з дня такої події письмово 
повідомити контролюючий орган за 

місцем обліку в порядку, встановле-
ному Кодексом, для подання подат-
кової звітності. Платник податків 
зобов’язаний відновити втрачені 
документи протягом 90 календар-
них днів з дня, що настає за днем 
надходження повідомлення до конт-
ролюючого органу (п. 44.5 ПКУ). 
У разі втрати Книги обліку фізична 
особа — підприємець — платник єди-
ного податку повинна звернутися до 
органів внутрішніх справ для подан-
ня заяви про її втрату та отримати 

довідку про надання такої заяви. Книги 
обліку зберігаються у платника податку 
протягом трьох років після виконання 
останнього запису. 

У  разі якщо фізична особа — 
підприємець — платник 
єдиного податку не сплачує 

(не перераховує) авансові внески 
єдиного податку у порядку та стро-
ки, визначені ПКУ, такий платник 

притягується до відповідальності у 
вигляді штрафу в розмірі 50 % став-
ки єдиного податку, обраної платни-
ком єдиного податку. 
Після закінчення встановлених ПКУ 
строків погашення узгодженого гро-
шового зобов’язання на суму подат-
кового боргу нараховується пеня. 
Відповідно до п.п. 129.1.3 ПКУ при 
нарахуванні суми податкового зобо-
в’язання, визначеного платником 
податків, пеня нараховується після 

закінчення 90 календарних днів, що на-
стають за останнім днем граничного стро-
ку сплати податкового зобов’язання. 
На суму грошового зобов’язання, визна-
ченого цим підпунктом (включаючи суму 
штрафних санкцій за їх наявності та без 
урахування суми пені), нараховується 
пеня за кожний календарний день про-
строчення у його сплаті, включаючи день 
погашення, із розрахунку 100 % річних 
облікової ставки Нацбанку України, чин-
ної на кожний такий день. 

У випадку втрати 
оригіналів звітності 
суб’єкт 
господарювання може 
отримати їх копії в 
органах державної 
фіскальної служби 

С уб’єкт господарювання може 
отримати (завірити) копію 
звітності, що була раніше 

подана до контролюючого органу, у 
випадку її втрати, - інформує ГУ ДФС 
у Волинській області. 
Відповідно до ст.7 Закону України 
від 13.01.2011 №2939-VІ «Про дос-
туп до публічної інформації» зі зміна-

ми та доповненнями конфіденційна 
інформація – інформація, доступ до 
якої обмежено фізичною або юридич-
ною особою, крім суб’єктів владних 
повноважень, та яка може поширю-
ватися у визначеному ними порядку 
за їхнім бажанням відповідно до пе-
редбачених ними умов. 
Розпорядники інформації, визначені 
частиною першою ст.13 Закону 
№2939, які володіють конфіденцій-
ною інформацією, можуть поширюва-
ти її лише за згодою осіб, які обмежи-
ли доступ до інформації, а за відсутно-
сті такої згоди – лише в інтересах на-
ціональної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини. 

Згідно ст. 10 Закону №2939 кожна осо-
ба має право, зокрема, доступу до інфор-
мації про неї, яка збирається та зберіга-
ється. 
Розпорядники інформації, які володіють 
інформацією про особу, зобов’язані, 
зокрема, надавати її безперешкодно і 
безкоштовно на вимогу осіб, яких вона 
стосується, крім випадків, передбачених 
законом. 
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Розміри адміністративного збору за проведення державної реєстрації  

З 1 січня 2018 року змінено розмір адміністративного збору за державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

Види та розміри адміністративного збору  

В ідповідно до частини 5 статті 
36 Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань» ( далі – За-
кон)  адміністративний збір та плата 
за надання відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру справляються у від-
повідному розмірі прожиткового міні-
муму для працездатних осіб, встанов-
леному законом на 1 січня календар-
ного року, в якому подаються відпові-
дні документи для проведення реєст-
раційної дії або запит про надання 
відомостей з Єдиного державного 
реєстру, та округлюються до найближ-
чих 10 гривень.  

Які розміри адміністративного збору 
за проведення державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підп-
риємців та громадських формувань, 
внесення змін до записів Єдиного 
державного реєстру та надання ін-
формації з Єдиного державного ре-
єстру з   січня 2018 року становлені-
дивіться таблицю.   
Державні органи, у тому числі суди, 
органи Національної поліції, органи 
прокуратури, органи Служби безпеки 
України, а також органи місцевого 
самоврядування та їхні посадові 
особи звільняються від справляння 
адміністративного збору за держав-
ну реєстрацію та від плати за надан-

ня відомостей з Єдиного державного 
реєстру через портал електронних сер-
вісів. 
В наступному номері ми розкажемо 
детальніше про відкриття розрахунко-
вого банківського рахунку . 

 Громадські організації осіб з 
інвалідністю та їх підприємст-
ва сплачують адміністратив-
ний збір на загальних підста-
вах.  

Додаткова інформація: 
www.just.gov.ua/news/7727/ 

Брошура «Соціальне  
підприємництво в Україні» 

№ Види адміністративного збору Розміри адміністративного  
збору 

1 за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу 
(крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що 
містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до 
інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою 

 

2 
за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, 
по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприєм-
ця 

 

3 
за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в 
електронній формі 

 

4 
за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника  

5 
за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справля-
ється плата в такому розмірі: 

 

5.1 
 
за надання витягу в паперовій формі 

 

5.2 
 
за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєс-
траційній справі 

 

5.3 
 
за надання витягу в електронній формі та документа в елект-
ронній формі, що міститься в реєстраційні справі 

 

0,3  прожиткового мінімуму                                     
для працездатних осіб (530 грн.) 

прожиткового мінімуму                                   
для працездатних осіб (180 грн.) 0,1  

адміністративного збору,                              
встановленого статтею 36 Закону 

75%  

адміністративного збору,                              
встановленого статтею 36 Закону 30%  

прожиткового мінімуму                                 
для працездатних осіб (90 грн.) 

0,05  
прожиткового мінімуму                                 
для працездатних осіб (120 грн.) 0,07  

плати, встановленої частиною                     
4 статті 36 Закону за надання                       
відповідного  документа в папе-
ровій формі 

75%  



С ергій Свєрчков відкрив свою 
справу, коли став перемож-
цем Конкурсу міні-грантів, 

який проводився у 2017 році в рам-
ках проекту «Тренінги, розширення 
економічних можливостей, допоміжні 
технології та послуги медичної/
фізичної реабілітації», за фінансової  
підтримки Агентства США з міжнарод-
ного розвитку USAID.  

Сергій мешкає у м. Маріуполь Доне-
цької області, людина з інвалідністю 1 
групи (пересувається на колясці), але 
це не завадило йому створити влас-
ний бізнес. Його активність і завзя-

тість може служити яскравим прик-
ладом для багатьох людей.  

Одразу після участі у семінарі із со-
ціального підприємництва, який 
проводився у Маріуполі восени 
2017 року, Сергій підготував і на-
правив свою бізнес-заявку для уча-
сті у Конкурсі міні-грантів. Заявка 
була  підтримана. Він відкрив ФОП і 
розпочав втілення своєї ідеї.  

Отримавши обладнання (потужні 
пилососи для сухого та вологого 
прибирання, пароочисник тощо), 
спочатку він займався прибиран-
ням квартир, будинків та офісів, 
зокрема: мийка вікон, чиста кили-
мів та меблів.  

Потім маріупольський підприємець 
уклав договір з «Маріупольавтодор» 
на миття зупинкових павільйонів і 
на початку квітня Сергій Свєрчков, 
разом із своїми колегами, присту-
пив до своєї роботи. Нові зупинки 
європейського зразка з прозорим 
склом прикрашають вулиці Маріупо-

УСПІШНІ ІСТОРІЇ ПРОЕКТУ 

Ця публікація була підготовлена 
Національною Асамблеєю людей з 
інвалідністю України, номер уго-
ди WFH-2015-008-UKRTEAM, вида-
ний UCP Wheels for Humanity, 
підрозділ номер APC-GM-0075 
через Партнерів та спільнот 
(APC), п'ятирічну угоду про спів-
працю, яка фінансується Агентст-
вом США з міжнародного розвит-
ку USAID за Угодою № AID-OAA-A-
12-00047, починаючи з 1 жовтня 
2012 р. Погляди авторів, викладе-
ні в цій публікації, не обов'язково 
відображають думку USAID або 
уряду Сполучених Штатів». 
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ля. Але на них осідає пил і залишає 
сліди негода. Перехожі приємно 
здивовані. Дякують за роботу та 
відзначають, що в чистому зупинко-
вому павільйоні приємніше очіку-
вати транспорт. 

Як розповів Сергій Свєрчков, вони 
будуть обслуговувати зупинки ново-
го зразка і мити їх два рази на мі-
сяць. До роботи підходять з усією 
відповідальністю, паралельно відп-
рацьовують методику миття. І щоб 
зупинки блищали, і щоб мешкан-
цям було комфортно. 

«Робимо Маріуполь чистіше. Після 
прибирання все виглядає по-
іншому - оновленим і доглянутим. В 
чистоті завжди краще. Не дарма з 
дитинства вчать, що чистота - запо-
рука здоров’я», - відзначає Сергій 
Свєрчков. 

Бажаємо Сергію успіху у його спра-
ві та втілення підприємницьких 
ідей! 

 


