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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)  

19 - 21 червня 2018 року            
у Вінниці - бізнес-тренінг із 
соціального підприємництва 
для осіб, які планують відкри-
ти власну справу та зареєстру-
ватися як фізична особа – 
підприємець або поновити 
свою діяльність як ФОП і отри-
мати необхідні знання та нави-
чки ведення власного бізнесу 
в сучасних умовах. 

5 липня 2018 року у Харкові  
планується проведення Семіна-
ру для роботодавців «Сучасні 
підходи до працевлаштування 
осіб з інвалідністю на відкрито-
му ринку праці» для керівників, 
менеджерів з персоналу підпри-
ємств, установ та організацій 
різних форм власності, предста-
вників ГО людей з інвалідністю.   

Захід проводився на базі Цен-
тру комплексної реабілітації 
для осіб з інвалідністю 
«Донбас»,  участь у якому взя-
ли 23 особи з інвалідністю з 
числа внутрішньо переміще-
них осіб та члени їх родин, які 
тільки планують відкрити влас-
ну справу, а також такі, що 
вже мають досвід підприємни-
цької діяльності і планують її 
поновити. 

Протягом трьох днів учасники 
знайомилися із законодав-
чим регулюванням підприєм-
ництва, видами та критерія-
ми вибору організаційно-
правової форми підприємни-
цької діяльності, порядком 
реєстрації суб’єктів господар-
ської діяльності, ліцензуван-
ням та дозвільною діяльністю. 
Окремим блоком був розділ 
щодо оподаткування підприє-

АНОНСИ ПОДІЙ  

мницької діяльності в Україні, 
різні види податків та системи 
оподаткування, звітність суб’-
єктів підприємницької діяльно-
сті. Найбільшу зацікавленість і 
інтерес всіма учасниками був 
проявлений до розділу із біз-
нес-планування, як загальних 
питань так і проектування біз-
нес моделі власного бізнесу. 
Жвавий обмін думками, ідея-
ми серед учасників завжди 
допомагає на таких тренінгах 
сформувати власну бізнес-
ідею, надає поштовх до напря-
мків, які здавалися до цього 
часу неприйнятними і не ціка-
вими. Погляд з боку потенцій-
них споживачів розкриває 
нові шляхи для вирішення 
проблем, можливість реаліза-
ції з урахуванням специфіки 
регіону. Серед бізнес-ідей були 
і більш традиційні напрямки: 
послуги із нігтьового сервісу, 
масажу, пошиття білизни тощо, 
але були також креативні ідеї 
творчої (художній розпис ди-
зайнерських сумок) та спорти-
вної направленості. 
Дуже важливо, щоб той запал 
енергії та бізнес-ідей, який 
учасники отримали на семіна-

рі, «не загубився» у повсякденні 
і сподіваємося, що отримані 
знання сприятимуть відкриттю 
власної справи, розвитку само-
зайнятості. 
 
Запрошуємо усіх зацікавлених 
осіб долучатися до заходів про-
екту. Слідкуйте за нашими ано-
нсами подій або на сайті НАІУ. 

Наприкінці квітня у м. Краматорськ в рамках реалізації проек-
ту «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) продовжено проведення бізнес-тренінгів із соціаль-
ного підприємництва «Започаткування власної справи: теоре-
тичні основи та практичні аспекти». 



Стор. 2 АЛГОРИТМИ УСПІХУ 

Уряд ухвалив план заходів щодо реалізації Стратегії розвитку малого 
і середнього підприємництва в Україні  

“ В Україні діють майже 2 мільйони 
малих та середніх підприємств, що 
створюють більше половини всьо-

го валового продукту країни. Уряд та 
Мінекономрозвитку розуміють важли-
вість підтримки та сприяння розвитку 
цього сектору економіки. Саме з цією 
метою ми ухвалили Стратегію розвитку 
малого і середнього підприємництва. 
Ухвалений сьогодні план у свою чергу 
покликаний активізувати та підвищити 
ефективність роботи Уряду щодо імпле-
ментації прописаних у Стратегії напря-
мів”, - зазначив Перший віце-прем’єр-
міністр - Міністр економічного розвитку 
і торгівлі України Степан Кубів. 
Відповідний План передбачає реаліза-
цію низки завдань: 
  створення порталу МСП на базі 
офіційного сайту Мінекономрозвитку; 
створення Офісу розвитку МСП при 

Мінекономрозвитку; 

реалізацію пілотного проекту з част-
кового гарантування кредитів для 
МСП; 

реалізацію пілотного проекту ство-
рення регіональної мережі центрів 
підтримки підприємництва; 

 запровадження програм розвитку 
МСП відповідно до пріоритетів ін-
ших стратегічних та програмних 
документів; 

 удосконалення регуляторних проце-
дур, які регулюють діяльність МСП. 

 

Відповідно до рішення Уряду, відпові-
дальні за реалізацію плану міністерст-
ва та інші центральні органи виконав-
чої влади мають щоквартально звіту-
вати Мінекономрозвитку щодо стану 
виконання передбачених документом 
Плану завдань. 
 
            Джерело: Закон і бізнес 

 

Голова Комітету ВРУ про реформування спрощеної системи 

10 травня Кабінет Міністрів України ухвалив план заходів щодо реалізації 
розробленої Мінекономрозвитку Стратегії розвитку малого і середньо-
го підприємництва в Україні на період до 2020 року. 

С тратегія розвитку малого і сере-
днього підприємництва в Украї-
ні на період до 2020 року - 

стратегічний документ, що містить 
низку напрямів створення сприятли-
вого середовища для його розвитку, 
розширення доступу до фінансування, 
спрощення податкового адміністру-
вання, популяризація підприємниць-
кої культури та розвиток підприємни-
цьких навичок, підвищення конкурен-
тоспроможності та інноваційного поте-
нціалу малого і середнього підприєм-
ництва.  
З презентацією Стратегії можна      
ознайомитись  за  наступним           
посиланням.  

Г олова Комітету ВРУ з питань 
податкової та митної політики 
в інтерв'ю агентству «Інтерфакс

-Україна» відповіла коли прийде час 
реформування спрощеної системи. 
Н. Южаніна зазначила: «До спрощеної 

системи дійдемо хіба що після вибо-

рів. Єдине, я б на місці Міністерства 

фінансів не втрачала час для повної 

фіскалізації рахунків. Без цього країна 

не вирветься з прірви. Треба забезпе-

чити підприємців спрощеними касови-

ми апаратами. Прибрати всі "занадто 

фіскальні" норми щодо відповідальнос-

ті при використанні реєстраторів роз-

рахункових операцій – роздруківка 

звіту, приклеювання стрічки, навіть 

відповідність грошей в касовій скринь-

ці вказаному в звіті підсумку. Цього не 

потрібно. Підприємець – власник цих 

грошей. Має відповідати тільки за не-

виданий чек при покупці. Ми працю-

вали над моделлю, як без застосуван-

ня РРО, а виключно через програмне 

забезпечення досягти фіскалізації 

господарських операцій. Пройшли 

більше половини цього шляху – за-

бракло ІТ-думки, щоб завершити його. 

З а р а з  м а є м о  п р о п о з и ц і ю 

"айтішників", які готові допомогти 

завершити цю ідею. Я готова над цим 

працювати, хоча це непопулярний 

крок. Зокрема, це зменшить тиск на 

бізнес, бо не дозволить "скручувати" 

податок на додану вартість. Значно 

збільшить надходження в бюджет...».  



Власними силами: найкращі проекти соціального бізнесу в Україні 

АЛГОРИТМИ УСПІХУ Випуск 3 

Соціальний бізнес чи соціальне підприємництво – це спроба приватного бізнесу взяти на себе відповідальність за 
суспільний розвиток, виділяючи кошти чи робочі місця на вирішення певних завдань у суспільстві. Нині багато ве-
ликих компаній скеровує частину свого прибутку на суспільні потреби, однак такі вчинки найчастіше іменують бла-
годійністю та корпоративною філантропією. Ми ж вирішили звернути увагу на ініціативи малого бізнесу, які своєю 
діяльністю беруться за вирішення соціальних проблем локального і навіть всеукраїнського рівня. Кількість соціаль-
них підприємств в Україні стає дедалі більшою, а їх перспективи більш далекосяжними, адже така суспільно 
відповідальна комерція здатна не лише вирішити важливі проблеми в країні, але й допомогти вітчизняній економіці 
піднятись. За інформацією сайту platfor.ma 

Соціальна пекарня  
«Горіховий дім» 

П рибуток від спожитого печи-
ва пекарня спрямовує на 
підтримку некомерційних 

проектів організації «Народна допо-
мога – Львів», спрямованих на допо-
могу потребуючим людям. Зараз 
«Горіховий дім» особливо підтримує 
Центр для жінок у кризових ситуаціях, 
який було створено 8 років тому. 
Оскільки з самого початку утримувати 
центр на грантові та бюджетні кошти 
було майже неможливо, виникла ідея 
створити пекарню, яка виконувала б 
подвійну функцію: давала кошти на 
утримання закладу та слугувала б 
місцем професійної інтеграції та під-
готовки жінок із центру. Таким чином, 
жінки здобувають первинні навички 
для подальшого працевлаштування 
на ринку праці – для багатьох пекар-
ня стає першим робочим місцем. 
Нині печиво «Горіхового дому» можна 
не тільки замовити, але й знайти в 
торгівельних точках на вулицях Льво-
ва та Києва. 

Громадський ресторан 
Urban Space 100 

 

І вано-Франківський Urban 
Space 100 годує не лише 
городян, але й саме місто, 

оскільки весь прибуток закладу 
скеровується виключно на реалізацію міських проектів Франківська. Інша особливість 
соціально відповідального ресторану криється у його назві: заклад заснувало 100 лю-
дей, кожен з яких зробив внесок у фонд Urban Space розміром у 1000 доларів. Тепер 
ці люди (а серед них – підприємці, громадські та культурні діячі) є водночас мецената-
ми, власниками, а також керівним ядром ресторану. Діяльність закладу вирішили не 
обмежувати суто гастрономічною функцією, а тому він перетворився на майданчик 
збору прогресивного осередку міста, де проводяться покази, лекції та дискусії. І цей 
фактор є значно важливішим за економічну складову проекту, кажуть його керівники.  

Метнись кабанчиком 

У країнський вебсайт з вигадли-
вою назвою має свого прямо-
го американського родича – 

вебсайт Task Rabbit. Саме на нього 
о р і є н т у в а л и с я  н а т х н е н н и к и     

«Метнись кабанчиком», коли вирішили створити перший в Україні сервіс замовлення 
послуг. Вітчизняний проект працює за тією ж схемою – він поєднує людей, яким потріб-
но виконати дрібні побутові справи (прибирання, ремонт побутової техніки чи кур’єрсь-
кі послуги), і тих, хто цю роботу готовий виконати за невелику винагороду. Іншими сло-
вами – допомагає одним людям швидко та легко знайти тимчасовий підробіток, а ін-
шим – зекономити час і не переплачувати приватним компаніям. Сервіс підказує се-
редню ціну на поставлене завдання, а також показує профайли виконавців, що мають 
різні рейтинги. Бали до рейтингу виконавці послуг заробляють якісно виконаними за-
вданнями, про які кожен замовник може залишити відгук. Найактивніше проект зараз 
використовують у Києві, Харкові та Дніпропетровську. 

Львівська свічкова мануфактура 
 « Свічка – більше, ніж світло» – гасло Львівської свічко-

вої мануфактури, для якої свічка це ще й спосіб допо-
магати жінкам, які цього потребують. Заснувавши 

мануфактуру 5 роки тому, її власники вирішили виділяти части-
ну прибутку закладу на допомогу Центу для жінок у кризових 
ситуаціях у співпраці з громадською організацією «Народна 
допомога – Львів», про яку вже йшлося вище. Сама ж ідея ви-
робництва свічок виникла у її ініціаторів під час подорожей 
Європою, коли у кожному містечку вони неодмінно знаходили 

магазин зі свічками. Тепер у львівському магазині можна при-
дбати святкові, дизайнерські та класичні свічки, а ще спробува-

ти вилити їх власноруч. 



ФОП змінив 
місцезнаходження: куди 
сплачувати податок на 
доходи? 

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ.  
Запитуєте—відповідаємо 

Стор. 4 Випуск 3 

Згідно зі ст. 66 Податкового кодексу у 
разі проведення державної реєстрації 
зміни місце знаходження або місця 
проживання платника податків, внаслі-
док якої змінюється адміністративно-
територіальна одиниця та контролюю-
чий орган, в якому на обліку перебуває 
платник податків, а також у разі зміни 
його податкової адреси контролюючи-
ми органами за попереднім та новим 
місцезнаходженням (місцем проживан-
ня) платника податків проводяться про-

цедури відповідно зняття з обліку/взяття 
на облік такого платника. 
Частиною восьмою ст. 45 Бюджетного 
кодексу встановлено, що в разі зміни 
місцезнаходження суб’єктів господарю-
вання – платників податків сплата визна-
чених законодавством податків і зборів 
після реєстрації здійснюється за місцем 
попередньої реєстрації до закінчення 
поточного бюджетного періоду. 
Згідно з Порядком № 1588 переведення 
платника податків до контролюючого 
органу за новим місцезнаходженням 
здійснюється протягом місяця з дня отри-
мання інформації про зміну місцезнахо-
дження, і в такому випадку одночасно із 
зняттям з обліку фізичної особи – підпри-
ємця за основним місцем обліку здійс-
нюється взяття на облік за неосновним 

місцем обліку без подання ним заяви. 
До закінчення року такий платник облікову-
ється в контролюючому органі за поперед-
нім місцезнаходженням (неосновне місце 
обліку) з ознакою того, що він є платником 
податків до закінчення року, а в контролюю-
чому органі за новим місцезнаходженням 
(основне місце обліку) – з ознакою того, що 
він є платником податків з наступного року. 
У контролюючому органі за неосновним 
місцем обліку платник податків сплачує всі 
податки та збори, які згідно із законодавст-
вом мають сплачувати на території адмініст-
ративно-територіальної одиниці, що відпові-
дає неосновному місцю обліку, щодо таких 
податків подає податкові декларації 
(розрахунки, звіти) та виконує інші обов’яз-
ки платника, а контролюючий орган стосов-
но платника податків здійснює адміністру-
вання таких податків, зборів. 

Яка передбачена 
відповідальність за 
незабезпечення 
зберігання або втрату 
КОРО?  

Відповідно до пп. 5 та 6 ст. 3 Закону 
України від 06 липня 1995 року № 
265/95-ВР «Про застосування реєст-
раторів розрахункових операцій у 
сфері торгівлі, громадського харчу-
вання та послуг» (далі – Закон № 
265) суб’єкти господарювання, які 
здійснюють розрахункові операції в 
готівковій та /або в безготівковій 
формі (із застосуванням платіжних 
карток, платіжних чеків, жетонів 
тощо) при продажу товарів (наданні 
послуг) у сфері торгівлі, громадсько-
го харчування та послуг, а також 
операції з приймання готівки для 
подальшого її переказу зобов’язані у 
разі незастосування реєстраторів 
розрахункових операцій (далі – РРО) 
у випадках, визначених Законом № 
265, проводити розрахунки з вико-
ристанням книги обліку розрахунко-
вих операцій (далі – КОРО) з додер-
жанням встановленого порядку її 
ведення, забезпечувати зберігання 
використаних КОРО протягом трьох 
років після їх закінчення.  
Згідно з п. 3 розд. І Положення про 
ведення касових операцій у націона-
льній валюті в Україні, затверджено-
го постановою Правління Національ-
ного банку України від 29 грудня 

2017 року № 148 (далі – Положення № 
148), оприбуткування готівки – прове-
дення суб’єктами господарювання облі-
ку готівки в касі на повну суму її фактич-
них надходжень у касовій книзі/книзі 
обліку доходів і витрат.  
Разом з тим, п. 11 розд. ІІ Положення № 
148 визначено, що оприбуткуванням 
готівки в касах установ/підприємств/
відокремлених підрозділів, які проводять 
готівкові розрахунки з оформленням їх 
касовими ордерами і веденням касової 
книги/застосуванням РРО та КОРО (у 
разі застосування КОРО без застосуван-
ня РРО), є здійснення обліку готівки в 
повній сумі її фактичних надходжень у 
касовій книзі на підставі прибуткових 
касових ордерів/фіскальних звітних че-
ків (або даних розрахункових квитанцій). 
Згідно з п. 44.1 ст. 44 Податкового коде-
ксу України від 02 грудня 2010 року № 
2755-VI із змінами та доповненнями 
(далі – ПКУ) платники податків зобов’я-
зані вести облік доходів, витрат та інших 
показників, пов’язаних з визначенням 
об’єктів оподаткування та/або податко-
вих зобов’язань, на підставі первинних 
документів, регістрів бухгалтерського 
обліку, фінансової звітності, інших доку-
ментів, пов’язаних з обчисленням і спла-
тою податків і зборів, ведення яких пе-
редбачено законодавством. Платники 
податків зобов’язані забезпечити збері-
гання документів, визначених п. 44.1 ст. 
44 ПКУ, а також документів, пов’язаних 
із виконанням вимог законодавства, 
контроль за дотриманням якого покла-
дено на контролюючі органи, протягом 
не менш як 1095 днів (2555 днів – для 

документів та інформації, необхідної для 
здійснення податкового контролю за тран-
сфертним ціноутворенням відповідно до 
ст. 39 ПКУ) з дня подання податкової звіт-
ності, для складення якої використовують-
ся зазначені документи, а в разі її непо-
дання—з передбаченого ПКУ граничного 
терміну подання такої звітності. (п. 44.3 ст. 
44 ПКУ).  
За незбереження первинних документів до 
платників податку можуть бути застосовані 
штрафи відповідно до п. 121.1 ст. 121 
ПКУ, зокрема незабезпечення платником 
податків зберігання первинних документів, 
облікових та інших регістрів (у тому числі 
КОРО), бухгалтерської та статистичної звіт-
ності, інших документів з питань обчислен-
ня і сплати податків та зборів протягом 
установлених ст. 44 ПКУ строків їх збері-
гання та/або ненадання платником подат-
ків контролюючим органам оригіналів 
документів чи їх копій при здійсненні пода-
ткового контролю у випадках, передбаче-
них ПКУ, – тягнуть за собою накладення 
штрафу в розмірі 510 гривень. 
Ті самі дії, вчинені платником податків, до 
якого протягом року було застосовано 
штраф за таке саме порушення, - тягнуть 
за собою накладення штрафу в розмірі 
1020 гривень.  



Стор. 5 Випуск 3 

Реєстрація підприємства громадської організації осіб з інвалідністю 

Однією з умов здійснення підприємницької діяльності в Україні є її легітимність, тобто дер-
жавне підтвердження законності входження суб'єктів у господарський обіг, вимога обов'яз-
кового проходження ними певних законодавчо закріплених процедур. Однією з таких проце-
дур є державна реєстрація підприємства.  

С ьогодні основним законом, який 
регулює процедуру державної 
реєстрації підприємства, є Закон 

України "Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб та фізичних осіб - підприєм-
ців" № 755-ІV від 15.05.2003 р. Відповід-
но до цього закону державна реєстрація 
юридичної особи (іншими словами - ре-
єстрація підприємства) є засвідчення 
факту створення або припинення юриди-
чної особи, а також вчинення інших реєс-
траційних дій, які передбачені цим Зако-
ном, шляхом внесення відповідних запи-
сів до Єдиного державного реєстру. 
Саме з дня реєстрації підприємство, за 
законодавством України, набуває статусу 
суб'єкта господарювання. 
Підприємство ГОІ може бути створено  за 
рішенням ЗАСНОВНИКА - громадської 
організації  осіб з інвалідністю, яка є 100 
% власником цього підприємства. Відпо-
відно до п.1 статті 112  Господарського 
кодексу України підприємством об'єднан-
ня громадян, релігійної організації є уні-
тарне підприємство, засноване на влас-
ності об'єднання громадян (громадської 
організації) для здійснення господарської 
діяльності з метою виконання їх статутних 
завдань. 

Характерними рисами даного виду 
підприємств є: їх унітарність, тобто не-
подільність статутного фонду; заснуван-
ня на власності об'єднання громадян, 
зокрема громадської організації осіб з 
інвалідністю; здійснення господарської 
діяльності з метою виконання статутних 
завдань об'єднання громадян. 
Організація приймає рішення про ство-
рення (заснування) підприємства, фік-
сує його у протоколі, визначає директо-
ра та укладає з ним договір. Рішення 
приймає статутний орган засновника, 
на який покладено функції про прий-
няття рішення згідно Статуту організа-
ції. Протокол та статут підприємства 
оформляється у письмовій формі 
(протокол та статут додаються).  
Директор або засновник, або особа 
уповноважена засновником може 
подати документи для державної реєст-
рації.  
Державна реєстрація юридичних осіб 
проводиться державним реєстратором 
за місцезнаходженням юридичної осо-
би. Перелік документів для проведення 
державної реєстрації юридичної особи 
наводимо нижче. Документи подають-
ся державною (українською)  мовою. 

Документи можуть бути подані 
особисто або надіслані пошто-
вим відправленням з описом 
вкладення, або в електронній 
формі.  
 

Державна реєстрація юридичної особи 
здійснюється у день надходження докуме-
нтів. 
Результат надання послуги: один примір-
ник оригіналу установчих документів юри-
дичної особи та виписка з Єдиного держа-
вного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців – протягом 24 годин. 
після отримання державним реєстрато-
ром від органів статистики, державної 
фіскальної служби, Пенсійного фонду Укра-
їни даних про взяття на облік юридичної 
особи . 
На підставі зібраних документів відкрива-
ється розрахунковий рахунок у банку і 
підприємство може розпочинати свою 
діяльність. 
В наступному номері бюлетеня дізнаєтесь 
які існують розміри адміністративного 
збору за проведення державної реєстрації 
підприємств.     

     Джерело : Соціальні підприємництва       
в Україні 

 1 Заповнена реєстраційна картка: 
 - реєстраційна картка (Форма 1) - 
на проведення державної реєстрації 

юридичної особи, утвореної шляхом 
заснування нової юридичної особи або 
реєстраційна картка (Форма 2) - на 
проведення державної реєстрації юри-
дичної особи, утвореної шляхом реорга-
нізації діючої (діючих) юридичної особи 
(юридичних осіб) у результаті злиття, 
поділу, виділу або перетворення. До 
реєстраційної картки може бути подана 
як додаток заява щодо обрання юриди-
чною особою спрощеної системи опода-

Обов’язкові документи при реєстрації 
ткування та/або реєстраційна заява 
про добровільну реєстрацію як платни-
ка податку на додану вартість за фор-
мою, затвердженою центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну пода-
ткову і митну політику. 
Довідково: У разі подання документів 
поштовим відправленням справжність 
підпису заявника на реєстраційній 
картці повинна бути нотаріально засвід-
чена. 2 Рішення засновника про ство-

рення  юридичної  особи 

(примірник оригіналу, ксерокопія, нота-
ріально засвідчена копія) 
 - протокол загальних чи установчих 
зборів засновників або рішення заснов-
ника. 3 Два примірники установчих до-

кументів: 
- статут прошивається, пронумеровуєть-
ся та підписується засновником або 
уповноваженими особами.  
Додатково подається документ, що за-
свідчує повноваження (довіреність, 
доручення тощо) - якщо документи пода-
ються представником. 



У  2017 році подружжя Кернич-
них започаткували власну спра-
ву завдяки реалізації в Україні 

Міжнародного проекту «Тренінги, роз-
ширення економічних можливостей, 
допоміжні технології та послуги медич-
ної/фізичної реабілітації», за фінансової  
підтримки Агентства США з міжнародно-
го розвитку USAID.  
Сніжана та Володимир Керничні мешка-
ють у Слов’янську Донецької області. 
Обидва мають інвалідність 1 групи, пе-
ресуваються на колясках. Талановиті, 
цілеспрямовані, дуже працьовиті люди, 
які живуть повноцінним життям, не зва-
жаючи ні на що. 
У шлюбі вони вже 6 років, створили 
дружню, щасливу родину, мешкають з 
сином у власній квартирі, повністю при-
стосованій під їх потреби. Зараз у них 
все добре, все вдається. Але так було не 
завжди. 
У 2014 році, у зв’язку із військовими 
подіями, їм довелося пережити чимало 
нелегких випробувань. Місто Слов’янськ 
дуже страждало внаслідок артобстрілів і 
родина Керничних евакуювалася до 
Одеської області. Після визволення міс-
та ЗСУ повернулись додому і відразу 
залучились до активної громадської 
діяльності та улюблених справ. 

З інформації на сайті НАІУ дізналися 
про проект і залучилися до нього через 
кейс-менеджерів Краматорського офі-
су. У 2016 році пройшли тренінг із відк-
риття власної справи, а у 2017 році 
склали бізнес-плани (кожний окремо) і 
взяли участь у конкурсі міні-грантів. За 
рішенням Грантового комітету обидва 
учасника були визнані переможцями і 
отримали обладнання для відкриття 
бізнесу. Володимир отримав інструмен-
ти та пристосування для ремонту інвалі-
дних колясок, адже саме цією справою 
він вирішив займатися, а Сніжана – 
інвентар для нігтьового сервісу - Нейл-
арт. Вони зареєструвалися як фізичні 
особи – підприємці, і вже мають клієн-
тів і перші прибутки. 
Сімейна пара Керничних добре відома 
не тільки багатьом мешканцям з різних 
регіонів України, та навіть за кордо-
ном, адже Сніжана и Володимир — май-
стри спорту міжнародного класу зі 
спортивних танців на колясках, чотири-
кратні  чемпіони України, чемпіони 
Кубку Континентів, віце–чемпіони світу 
в Токіо та віце–чемпіони чемпіонату 
Європи.  
Зовсім недавно національна паралім-
пійська збірна команда зі спортивних 
танців на візках повернулася додому з 
яскравою перемогою з міжнародного 
турніру зі спортивних танців на візках, 
який проходив з 17 по 21 травня у ні-
мецькому Франкфурті-на-Майні: 5 золо-
тих, 1 срібна та 2 бронзові медалі. Три 
золота та одна бронза - це особистий 
здобуток сім’ї Керничних. 
Талановита людина – талановита у 
всьому. Бути активним, розкривати в 
собі новий потенціал, розвивати приро-

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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«Ми дуже вдячні Національній 
Асамблеї людей з інвалідністю України, 
проекту та всім організаторам за те, 
що підтримали нас у бажанні стати 
підприємцями і отримати міні-гранти 
для розвитку власного бізнесу. Це дуже 
корисний і необхідний проект для 
людей з інвалідністю, особливо для тих, 
хто проживає в зоні, на якій 
проводилась АТО. Цим людям дуже 
важко знайти роботу, тому єдиний 
реальний шанс фінансово забезпечити  
себе і свої сім’ї – це самозайнятість. 
Особлива подяка – за прекрасне 
обладнання, яким нас забезпечили 
грантодавці». 

          Сніжана та Володимир   
КЕРНИЧНІ 

дні здібності  - шлях до успіху, як і в осо-
бистому житті, так і у власному бізнесі. 
 
Бажаємо ВАМ успіхів у всіх ваших спра-
вах! 


