Електронний бюлетень для підприємців малого та середнього бізнесу

Президент підписав закон про податкові зміни-2019 Випуск 10
10 грудня, Петро Порошенко підписав Закон про внесення змін
до Податкового кодексу України

Грудень 2018

що використовується для
виробництва
харчового
оцту,
парфюмернокосметичної продукції та
продукції технічного призначення;

П

резидент
Петро
Порошенко
10
грудня 2018 року
підписав
Закон
від
23.11.2018р.
№
2628VIII про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо
покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів. Така
інформація зазначена у кар-

вдосконалення електронної
системи контролю за обігом
палива, що дозволить збільшити надходження акцизного податку на паливо;
точці законопроекту №9260.
Остаточного тексту Закону
поки що немає (про його
появу та офіційну публікацію
повідомимо додатково).
Нагадаємо, що текстом законопроекту передбачалося:
збільшення ставок акцизного
податку на тютюнові вироби
на 9%;
нульова ставка акцизного
податку на спирт етиловий,

зростання ставки податку на
викид двоокису вуглецю з
0,41 грн/тонну до 10 грн/
тонну;
оподаткування ПДВ закордонних посилок вартістю від
150 євро протягом першого
півріччя і від 100 євро - з 1
липня.

Про все це ми розповідали
у цій новині. Проте під час
підготовки
законопроекту За інформацією РБК Україна

З 1 січня мінімальна заробітна плата - 4173 грн.
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до другого читання до нього
ще вносилися деякі правки.
Які зміни ми в результаті
отримаємо - розкажемо вже
після оприлюднення тексту
Закону.

В цьому випуску:
З 1 січня знімається мо- 2

грудня Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про Державний раторій на перевірки.
Чого чекати бізнесу в
бюджет України на 2019 рік». Документ вступить в силу 1 січня 2019 року.

новому році?

Нагадаємо, що 23 листопада Верховна Рада схвалила проект Державного бюджету на
Юридична консультація
2019 рік у другому читанні та в цілому, за нього проголосували 240 народних депутатів.
Доходи зведеного бюджету на 2019 рік визначені у сумі 1 306,6 млрд грн, в тому числі по
Єдиний податок 2019
загальному фонду зведеного бюджету 1 183,7 млрд грн. Видатки зведеного бюджету та надання кредитів на наступний рік становлять 1 406,3 млрд грн, в тому числі по загальному
Єдиний податок – 4 група
фонду зведеного бюджету – 1 261,6 млрд грн.

3
4
5

– 2019

Для забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи граничний обсяг дефіциту
Успішні історії проекту
державного бюджету зменшиться до 2,28 % ВВП (у 2018 році він складав 2,4 %).
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С 1 января снимается мораторий на проверки.
Чего ждать бизнесу в новом году?
С первого января заканчивается действие моратория на проверки малого и среднего бизнеса, а значит, уже сейчас многим предприятиям надо готовиться к визиту служб государственного контроля. Уже сейчас на 2019 год запланировано более 121 000 проверок, при этом более чем для 30 тыс. предпринимателей и компаний такие проверки будут комплексными.

П

овышенного внимания в следующем году стоит ждать еще и в
связи с увеличением расходной
части бюджета более чем на 100 млрд.
грн. по сравнению с этим годом. А значит,
предпринимателям надо быть готовыми к
проверкам, связанным с начислением и
уплатой основных налогов. Сюда относятся ПДС, акцизы, налог на прибыль
физ.лиц., социальные взносы. Также стоит
ждать проверок направленных на соблюдение кассовой дисциплины и использования кассовых аппаратов. Это связано с
намерениями Министерства финансов
добиться максимальной фискализации
операций малого бизнеса.
План проверок Государственной Фискальной службы пока еще окончательно не
утвержден. Его, как правило, принимают
в конце декабря. Но уже сейчас известно,
что налоговая проведет более 8500 проверок предпринимателей и предприятий.
Если же говорить о других службах, то
здесь чаще всего стоит ожидать визита
Госслужбы по чрезвычайным ситуациям –
76300 проверок, Госпотребслужбы –
21700 проверок, Госслужбы по вопросам
труда – 17000. Также запланировано
10200 проверок экологов и 3600 проверок
архитектурно-строительной
инспекции.
В новом году больше всего проверок
выпадает на долю сельскохозяйственных
предприятий – почти 17000, предприятия
розничной и оптовой торговли – более
11000 субъектов, строительные компании – почти 5000 субъектов, а также
представителей транспортной отрасли,
пищевой промышленности, управляющие
компании в сфере ЖКХ.
Из всех служб бизнесу с особым вниманием стоит отнестись к проверкам налоговой и
трудовых
инспекций, поскольку от их эффективности во многом будет зави-

сеть наполнение госбюджета. Помимо
плановых проверок ГФС может также
прийти по решению суда, при подозрениях, что нарушается налоговое законодательство, подаче недостоверных данных в отчетности, а также на основании
жалоб от компаний-контрагентов. Информацию о нарушениях налоговикам могут
передавать и другие службы. Что касается трудовых инспекторов, то здесь причиной может стать как обращение сотрудников о нарушениях трудового законодательства, так и сообщения других органов госконтроля, решение суда, жабы
профсоюза, информация Госстата, Пенсионного фонда, ГФС.
Большого внимания от налоговой службы
предпринимателям и компаниям стоит
ждать по отношению статьи 205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство».
Здесь под проверку могут попасть практически все субъекты хозяйствования.
Больше всего внимания от налоговой
будет уделяться плательщикам НДС, правомерность формирования налогового
кредита вызывает сомнения. Часто сюда
относят компании и предпринимателей
проводящие бестоварные хозяйственные
операции. Не смотря на то что в Европе и
большинстве стран подобная статья декриминализирована, у нас фискальными
службами используются все методы и
инструменты для достижения цели. Как
результат, субъекта может ждать штраф от
трехсот до пятисот необлагаемых минимумов, или даже лишение свободы до
трех лет.
Еще одна статья, под которую наиболее
часто попадают субъекты при проверке –
это статья 212 УК Украины «Уклонение от
уплаты налогов». Здесь стоит быть особенно внимательными, ведь даже если ваш
бухгалтер просто совершил ошибку, это
может повлечь за собой тяжелые последствия. Нарушения по статье 212 за уклонение от уплаты налогов могут потянуть
за собой штраф в размере до двух тысяч
необлагаемых минимумов, или даже
лишение свободы.

Тем, кого посетила проверка, надо помнить,
что все требования инспекторов о предоставлении им документов и их копий, предоставлении доступа к помещениям, рабочему
месту являются законными. В то же время
инспекторы не имеют права изымать оригиналы
бухгалтерских,
финансовохозяйственных, других документов, компьютерную технику, средства хранения данных.
О плановой проверке службы должны сообщить компанию или предпринимателя за 10
дней, а также предоставить необходимые
документы: направление на проверку, приказ о проведении проверки, служебное удостоверение. Проверка налоговой может
продолжаться от 10 до 30 дней – это зависит от размеров бизнеса. Что касается трудовой проверки, то здесь максимальная
продолжительность – 10 дней. Также служба
имеет право проверять только те вопросы,
которые входят в сферу ее компетенции.
Результаты проверки будут зависеть от характера нарушений, которые были выявлены
и степени их тяжести. Как правило, налоговая выписывает штрафы сразу, по факту
найденных нарушений. Например, при
выявлении неуплаты налогов инспектор ГФС
насчитывает налоговые обязательства, добавляя к ним штраф в размере 25%. Если
на протяжении трех лет есть повторные нарушения – штраф увеличивается до 50%.
Помимо этого насчитывается пеня.
Когда речь идет о трудовых проверках, то
здесь дается срок на устранение нарушений. Если до повторной проверки они не
были ликвидированы – накладывается
штраф.
Тем, кого ждут проверки, также полезно
будет знать, что работу проверки можно
фиксировать на фото и видео. Законом это
разрешено. Также они имеют право обжаловать результаты проверки, указав свои
претензии в акте, составляемом инспектором. Со временем эти претензии будут изучены руководством контролирующего органа, который даст свой ответ, и с которым,
при необходимости, можно будет обратиться
в суд.
chp.com.ua
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АЛГОРИТМИ УСПІХУ
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ.
Запитуєте—відповідаємо

З

Чи потрібно ФОП – "єдиннику" подавати до органу ФСС заяву про відмову від
спрощеної системи у разі реєстрації припинення діяльності?

гідно з п. п. 294.6 ст. 294 Податкового кодексу України (далі ПКУ), у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, яка є платником
єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано
від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.
У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності, податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно)
календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням
контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням
контролюючого органу, податкові зобов’язання із сплати єдиного
податку нараховуються такому платнику до останнього дня

(включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації (п. 295.8 ст. 295 ПКУ).
Виходячи з вищезазначеного, у разі прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності фізична особа – підприємець – платник
єдиного податку не подає заяву про відмову від спрощеної системи
оподаткування.
Разом з цим, фізична особа – підприємець не сплачує єдиний податок
з періоду, наступного за періодом, у якому відповідним контролюючим
органом отримано від державного реєстратора повідомлення про
проведення державної реєстрації такого припинення, а саме:
І-ша та 2-га групи – з першого числа місяця, наступного за місяцем, в
якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора
повідомлення про проведення державної реєстрації припинення;
3-тя група – з першого числа місяця, наступного за податковим
(звітним) кварталом, в якому контролюючим органом отримано від
державного реєстратора повідомлення про проведення державної
реєстрації припинення.

Зняття з обліку фізичних осіб – підприємців, які є внутрішньо переміщеними особами

В

ідповідно до п.п. 6 п. 11.18 розділу ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від
09.12.2011 р. № 1588, після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа - платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької
діяльності. Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу декла-

рацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності.
Внутрішньо перемішеним особам надано можливість після державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія
або територія проведення антитерористичної операції, проводити процедури та дії, визначені цим підпунктом, за місцем перебування таких
осіб у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування.

ФОП після реєстрації в ЄДР за місцем проживання подає до контролюючого органу за
основним місцем обліку повідомлення за ф. № 20-ОПП

У

разі, якщо місце проживання фізичної особи-підприємця є
місцем, де провадиться підприємницька діяльність, або воно
пов’язане із здійсненням підприємницької діяльності, то фізична особа-підприємець повинна подати повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які
провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП протягом 10 робочих
днів після реєстрації, до контролюючого органу за основним місцем
обліку платника податків.
Відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти
про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням,
контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком
обліку платників податків.
Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням,
є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів.
Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток)
або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з
постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’я-

зує виникнення у платника податкового обов’язку (п. 22.1 ст. 22 ПКУ).
Пунктом 65.1. ст. 65 ПКУ встановлено, що взяття на облік фізичних осіб підприємців у контролюючих органах здійснюється за податковою адресою на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР),
наданих державним реєстратором згідно із Законом України від 15
травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
Відповідно до положень ПКУ процедури обліку об’єктів оподаткування та
об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, визначені розділом VIII Порядку
обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (у редакції наказу Мінфіну від
22.04.2014 № 462) (далі – Порядок).
Пунктом 8.1. розд. VIII Порядку визначено, що платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з
оподаткуванням контролюючий орган за основним місцем обліку.
Внесення змін до облікових даних фізичної особи-підприємця (у т.ч. про
зміну його місцезнаходження (місця проживання)) здійснюється контролюючим органом на підставі інформації з ЄДР (п. 9.1 розд. ІХ Порядку).
Довідково: Загальнодоступний інформаційно –довідковий ресурс
(категорія 119.11).
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АЛГОРИТМИ УСПІХУ

Єдиний податок 2019
Єдиний податок – як ми до нього звиклий й не хочемо розставатися. Що готує для нас 2019 рік? Чи
залишається спрощена система (єдиний податок)? Які будуть групи, умови та ставки податку? Про це
в сьогоднішньому огляді.

Групи єдиного податку 2019

О

дразу всіх заспокоїмо – ніяких змін, крім обумовлених зростанням мінімалки та прожиткового мінімуму, не вілбулось. Залишаються всі 3 групи єдиного податку по фізособам і 3 група по юрособам. Є лише один нюанс по 4-й
групі єдиного податку, про який згодом і він позитивний. А так, все як було.
Про умови перебування на спрощеній системі в 2019 році представлено в таблиці нижче.

Критерії

Характеристика груп ЄП (крім групи 4)
1
2
3
тільки ФОП
тільки ФОП
ФОП і юрособи

Ставка податку

Макс. допустимий
обсяг доходу за
кал. рік
Наявність та кількість
найманих
працівників
Дозволена сфера
діяльності

Дозволені способи
розрахунків

У 2019 р. – 192,10
грн/місяць (10%
прожиткового мінімуму на 01 січня)

У 2019 р. – 834,60 грн/
місяць (20% мінімальної
заробітної плати на 01
січня)

3% доходу – для
платників ПДВ; 5%
доходу – для неплатників ПДВ

≤ 300 000 грн

≤ 1 500 000 грн

≤ 5 000 000 грн
(без ПДВ)

0 чол.

0-10 чол.

Без обмежень

Тільки роздрібний
продаж на ринках
та/або
надання
побутових послуг
н а с е л е н н ю
(перелік послуг у п.
291.7 ПКУ).

Надання послуг, у т.ч. Усі види діяльності,
побутових, тільки платни- крім заборонених у
кам ЄП та/або населен- п. 291.5 ПКУ
ню; виробництво та/або
продаж товарів; діяльність у сфері ресторанного господарства (з алкогольних напоїв можна
продавати лише пиво та
столове вино).
Виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) (п. 291.6
ПКУ). Заборонені бартер, взаємозаліки, використання векселів, виплата зарплати в натуральній формі заборонені.

РРО

Не застосовуються

Реєстрація платником ПДВ

Не є платниками ПДВ

Не використовуються,
якщо дохід < 1 млн грн

Не використовуються, якщо дохід < 1
млн грн. Для юросіб
– на загальних підставах.
За умови обрання
ставки 3% можна
бути
платником
ПДВ*.

Як перейти на спрощену
систему з загальної

Н

агадуємо, що для
переходу необхідно подати не пізніше 15 кал. днів до початку
наступного кварталу до ДФС:
заяву про застосування
спрощеної системи оподаткування за формою, яка затверджена наказом Мінфіну
від 20.12.2011 р. № 1675
(далі – Постанова № 1675)
(пп. 298.1.5 ПКУ); розрахунок доходу за попередній
календарний рік за формою
з Постанови № 1675.
Таким чином, для того, щоб
2019 рік почати зі спрощеної системи оподаткування
треба не пізніше 14 грудня
2019 року (п’ятниця) подати
заяву до ДФС. Перехід можна зробити не частіше одного разу в календарному році
(пп. 298.1.4 ПКУ).

Джерело: Главбух.иа
Продовження на 5 стор.

Н

агадаємо, що юридичним особам на 3-й групі ще з 2018 року уже
* при обранні ставки 5 % можна не реєструватися навіть при перевищенні обсягу доходу в 1 млн грн.
не треба сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток при
виплаті дивідендів незалежно від того, кому виплачені дивіденди
(раніше було 18% суми дивідендів). Так залишається й на 2019 рік.
Однак, це не звільняє від сплати податку на репатріацію (15%) у разі сплати
дивідендів нерезидентам. Це той випадок, коли платнику ЄП необхідно подати крім своєї ще й декларацію з податку на прибуток підприємств.

Стор. 5
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ЄСВ 2019 та єдиний податок

Початок на 4 стор.

П

латники єдиного податку, що є фізособами, сплачують ЄСВ як “за себе”, так і за найманих працівників. На 2019 рік заплановано підвищення максимальної бази ЄСВ, що враховано в даній таблиці (з 15 мінімальних зарплат до 25 мінімальних зарплат).

Критерії

1, 2 і 3 група (фізособи)

База розрахунку ЄСВ

Визначають розмір самостійно, але є мінімум та максимум (див.
нижче). Звільняються від сплати пенсіонери за віком або інваліди, які отримують пенсію або соціальну допомогу.
Для 2019 р. – 918,06 грн (мінімальна зарплата за місяць (4173
грн) × 0,22)

Мінімальний розмір ЄСВ
Максимальний розмір ЄСВ

25 × мінімальна зарплата за місяць (4173)× 0,22: З 01.01.2019
р. по 30.06.2019 р. – 22951,50 грн.

Сплата

 раз в квартал, до 20 числа місяця, що настає за звітним;
 за бажанням, щомісяця у вигляді авансового платежу до 20

Звітний період
Звіт з ЄСВ

4

числа кожного місяця поточного кварталу.
Календарний рік

До 10 лютого року, наступного за звітним (у 2019 р. – 8 лютого
(п’ятниця)

група – це особлива група, де
можуть перебувати тільки
сільськогосподарські товаровиробники. При чому донедавна там
могли бути тільки юрособи, так як
згідно пп. 14.1.235 ПКУ сільськогосподарським товаровиробником
вважається юрособа незалежно від
організаційно-правової форми, яка
займається: виробництвом сільгосппродукції (групи 1-24 УКТ ЗЕД)
або розведенням; вирощуванням і
виловом риби у внутрішніх водоймах
(озерах, ставках та водосховищах);
переробкою сільгосппродукції на
власних чи орендованих потужностях, у тому числі з власновиробленої
сировини на давальницьких умовах,
і здійснює операції з її постачання.
Таким чином фізособи, у тому числі
фермерські господарства без статусу
юрособи не могли бути платниками
ЄП 4 групи. Однак, пояснювальна
записка про Державний бюджет на
2019 рік містить інформацію про
плани приєднати до 4 групи фізичних
осіб-підприємців, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України
“Про фермерське господарство”.
Платники податку даної групи крім
земельного податку також звільняються від рентної плати за спеціальне використання води.

Підприємці подають “за себе”
лише додаток 5 “Звіт про суми
нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого
єдиного внеску” (форма № Д5
(річна)). Щодо юросіб, які є платниками ЄП 3 і 4 групи, та ФОП 2 і
3 групи, що мають найманих працівників, то вони по ним подають
звітність на загальних підставах у
вигляді додатку 4 звіту з ЄСВ
(форма № Д4 (місячна)) не пізніше ніж через 20 кал. днів, що
настають за останнім кал. днем
звітного місяця.

Єдиний податок – 4 група – 2019
Критерій
Ставка податку

Група 4
Річна сума податку розбивається на 4 квартали:
І – 10%, ІІ – 10%, ІІІ – 50%, IV – 30%.
Вид землі

Макс. допустимий
обсяг доходу за кал.
рік
Наявність та кількість найманих працівників
Дозволена сфера
діяльності

РРО
Ведення обліку
Реєстрація платником ПДВ
Періодичність сплати ЄП
Подача декларації з
ЄП

Розмір ставки від нормативногрошової оцінки землі з 1 га, %
загальні

у гірських зонах і на
поліських територіях

рілля, сіножаті і пасовища

0,95

0,57

багаторічні насадження

0,57

0,19

землі водного фонду

2,43

рілля, сіножаті і пасовища,
що перебувають в умовах
закритого ґрунту

6,33

Без обмежень.
Частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній
податковий (звітний) рік ≥ 75%.
Без обмежень
Усі види діяльності, крім заборонених у п. 291.51 ПКУ, зокрема:
виробництво підакцизних товарів, крім виноробних матеріалів,
обмеження на виробництво електроенергії (< 25% доходу);
реалізація декоративних рослин, диких тварин, хутряних виробів
та хутра (< 50% доходу).
На загальних підставах
Спрощений бухоблік та складання спрощеної фінансової звітності
за П(С)БО 25.
На загальних підставах
Раз у квартал протягом 30 кал. днів після кінця кварталу.
Раз на рік протягом 51 кал. дня після кінця року.

УСПІШНІ ІСТОРІЇ ПРОЕКТУ
Микола Лисечко:
складна життєва ситуація – заряд енергії для рішення проблем
– згадує Світлана (дружина Миколи), – приватний підприємець привіз обігрівач, практично безкоштовно».
Микола встав на ноги, але ходити в подальшому йому рекомендували в спеціальних
артезах. Стало зрозуміло, що треба будувати
своє життя далі. Дружині і доньці теж довелося покинути рідний Луганськ.

Щ

е із студентських років Микола
Лисечко займався розмноженням рослин, стезю агронома він
вибрав собі за покликанням. Тривалий час
працював директором біологічної станції
Луганського національного університету ім.
Т.Шевченка, де зібрав колекцію з більш ніж
300 видів рослин. Але військові події 2014
року внесли свої корективи в стабільне життя. Микола отримав мінно-вибухову травму і
півроку провів в госпіталях, переніс понад
10 операцій. Найважчим стало перебування
в Харківському опіковому відділенні. Ніхто
не міг точно сказати, чи зможе Микола взагалі ходити. Грошей катастрофічно не вистачало. Але сім’я змогла витримати довгий
період лікування та реабілітації. «Родину
підтримували друзі, співробітники, колишні
студенти, викладачі та просто сторонні люди.
Всі допомагали. Хто чим міг. Коли чоловікові
потрібна була висока температура в палаті,

На той час розплідник в Станиці-Луганській
був практично зруйнований, доступ туди
заборонений. Було прийнято рішення: відродити розплідник на новому місці. Доклавши
чимало зусиль, вдалося вивезти частину
рослин у Старобільський район. Довелося
починати все з нуля: обробляти землю, висаджувати маточники рослин, будувати теплиці
для квітів. Все це вимагало значних вкладень і фізичних, і матеріальних.
Вся сім’я активно включилася в пошук нових можливостей, пов’язаних із відновленням втраченого бізнесу. У 2016 році Микола
став учасником проекту «Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні
технології та послуги медичної/фізичної реабілітації», реалізованого за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Отримав міні-грант для
розвитку сімейного бізнесу, який дозволив
закупити частину устаткування для розплідника і теплиці.

тивних хвойних рослин і розсада квітів.
Діяльність розплідника передбачає не
тільки комерційний напрямок, але і соціальний. В цьому році розплідник подарував понад 2000 шт. розсади квітів для
прикраси міста Старобільська.
«После получения инвалидности не было
мысли о депрессии, сложная жизненная
ситуация наоборот дала заряд энергии
для решения проблем. В таком положении, побывав одной ногой на том свете,
начинаешь по-другому ценить жизнь,
стараешься максимально использовать
каждый момент и каждую возможность.
Занятие любимым делом отвлекало от
дурных мыслей и боли. Морально никогда не чувствовал себя «инвалидом», ведь
невозможность выполнять какие-то физические операции можно было компенсировать знаниями и возможностью
находить решение поставленной задачи
другим способом. Огромное значение
играет сильный тыл, поддержка семьи и
близких людей» - говорить Микола.
Ми пишаємося нашими учасниками і
бажаємо їм здоров’я, витримки та удачі!

Минуло три роки копіткої праці, тепер про
розплідник і його продукцію знають вже за
межами Старобільська, побудовано 4 теплиці, асортимент налічує понад 100 видів рослин, основна частина – це саджанці декора-
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