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 АНОНСИ ПОДІЙ  

14 - 16 травня 2019 року у м. Київ плану-
ється проведення останнього в рамках 
проекту бізнес-тренінгу із розвитку та про-
сування малого бізнесу "Алгоритми успіху".  
На тренінг запрошуються фізичні особи-

якісно та доступно розказана 
тема» 

Під час закриття заходу були 
вручені Сертифікати та вислов-
лені особисті побажання кож-
ному учаснику тренінгу.  

Бажаємо успіхів! 

підприємці, які працюють у сфері ІТ-
технологій, веб-дизайну, інтернет-
магазинів тощо.  
Захід передбачає лекційні та практичні 
заняття. Детальніше на сайті НАІУ 

Д о Харкова приїхали             
20 учасників із Київської, 
Харківської, Дніпропетров-

ської, Запорізької, Луганської та 
Сумської областей, всі вони внут-
рішньо перемішені особи та 
члени їх родин.  Незважаючи на 
те, що учасники приїхали з різних 
регіонів України, всі вони мають 
намір опанувати основи підприє-
мницької діяльності, знайти себе 
у нових життєвих обставинах і 
тим самим поліпшити фінансову 
спроможність своєї сім’ї. Серед 
учасників були ті, що мають дос-
від ведення малого бізнесу і 
хотіли б відновити свою підприє-
мницьку діяльність, але переваж-
на більшість  - це новачки влас-
ної справи. 

Враховуючи, що цільовою ауди-
торією даних тренінгів є люди 
постраждалі від збройного конф-
лікту на Сході України, які на 

18-20 березня 2019 року у Харкові Національною Асамблеєю 
людей з інвалідністю України проведено триденний бізнес-
тренінг із започаткування власної справи. Це останній захід цієї 
направленості із запланованих в рамках реалізації в Украї-
ні Міжнародного проекту «Тренінги, розширення економічних 
можливостей, допоміжні технології та послуги медичної/фізичної 
реабілітації», за фінансової  підтримки Агентства США з міжнаро-
дного розвитку USAID. 

даний момент не мають власного 
житла (переважно) і мають про-
блеми із здоров’ям, то основний 
акцент ставився тренерами на 
доступність подачі інформації: не 
налякати бізнесменів-початківців 
об’ємом і складністю інформації, 
а навпаки – надати впевненості у 
своїх силах учасникам тренінгу, 
спробувати «витягнути» приховані 
можливості та здібності учасників, 
і тим самим повірити у себе. 

Із самого початку бізнес-тренінгу 
відчувалось, що частина учасни-
ків знаходяться в стадії прийняття 
рішення: «Відкрити власну справу 
чи ні? Як вибрати напрямок діяль-
ності? Що робити потім? І т.д.». 
Перед тренером та організатора-
ми стояло задання надати як 
умога більше інформації щодо 
теоретичних та практичних засад 
ведення бізнесу з самого початку 
діяльності: основи чинного зако-

нодавства у цій сфері, реєст-
рація ФОП, вибір системи 
оподаткування, видів діяльно-
сті, ведення документації, 
тодо. Одним із напрямів на 
тренінгу було бізнес-
планування: як правильно 
написати бізнес-план, визна-
читися із основною метою та 
можливими шляхами реаліза-
ції власної бізнес-ідею. Врахо-
вуючи, що в рамках проекту 
ми бачимо багато успішних 
історій наших учасників – 
фізичних осіб підприємців, то 
саме на них і базувались 
практичні вправи та прикла-
ди. 

Учасники тренінгу обмінюва-
лися власним досвідом, зада-
вали питання щодо вирішен-
ня реальних життєвих ситуа-
цій, які ставали перед ними 
як підприємцями-
початківцями, обмінювалися 
контактами, щоб підтримува-
ти зв’язки у майбутньому. 

Щиро дякуємо за зворотній 
зв’язок та відгуки учасників, 
які ми отримуємо із підсумко-
вих анкет. Вони свідчать, що 
проектом обрано правильний 
підхід і тактику проведення 
даних тренінгів, а також не 
втрачають своєї актуальності: 

«Дякую за підготовку і прове-
дення важливого тренінгу. 
Самому у вище окреслених 
питаннях розібратись було б 
дуже важко» 

«Дуже дякую за тренінг, який 
допоміг розібратися в питан-
нях, котрі були потрібні» 

«Тренінг був дуже гарним, 
добре підготовлений, чітко, 
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Разом за права працюючих громадян з інвалідністю 

До офісів  Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю Валерія Сушкевича та             
Національної Асамблеї людей з інвалідністю надходять чисельні звернення від громадських об’єднань осіб 
з інвалідністю та їх підприємств щодо внесення змін до податкового законодавства України  з метою при-
ведення його у відповідність з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю. 

Джерело: сайт НАІУ 

П итання необхідності систем-
ної  державної податкової 
підтримки діяльності підпри-

ємств громадських організацій осіб з 
інвалідністю, фізичних осіб – підприєм-
ців з інвалідністю, роботодавців, які 
працевлаштовують працівників з інвалі-
дністю, а також  зміни  застарілої дис-
кримінаційної термінології по відношен-
ню до людей з інвалідністю, яка викори-
стовується в Податковому Кодексі Украї-
ни, 15 березня 2019 року, обговорюва-
лися під час зустрічі Уповноваженого 
Президента України з прав людей з інва-
лідністю Валерія Сушкевича та Генера-
льного Секретаря Національної Асамб-
леї людей з інвалідністю України Вікторії 
Назаренко з Головою Комітету Верхов-
ної Ради України з питань податкової та 
митної політики Ніною Южаніною. 

Голова Комітету Н.Южаніна зазначила, 
що Комітет завжди відстоює права 
громадян з інвалідністю на працю та 
зайнятість та запевнила, що подані 
пропозиції будуть проаналізовані та 
найближчим часом подані на розгляд 
Парламенту. Підтримано необхідність 
приведення термінології Податкового 
кодексу України у відповідність з термі-
нологією Закону  України «Про основи 
соціальної захищеності осіб з інвалідні-
стю» (термін «інвалід» на «особа з інва-
лідністю») та Закону України «Про гро-
мадськ і  об ’ єднання »  ( т ерм ін 
«організації» та «об’єднання»). Окремо 
Голова Комітету Н.Южаніна запропону-
вала зберегти та запровадити  на пос-
тійній основі тимчасових норм держав-
ної підтримки у вигляді пільг з оподат-
кування, що передбачені у Податково-

му Кодексі України для підприємств 
громадських організацій осіб з інвалід-
ністю, де працює понад 50% осіб з інва-
лідністю. 

Дякуємо Голові Комітету Ніні Южаніній 
за багаторічну співпрацю з громадсь-
ким рухом осіб з інвалідністю  та держа-
вницьку позицію у створені інклюзивно-
го суспільства в Україні. 

Для IT-ФОПів можуть створити п'яту групу єдинників з податком 10% 

У  Раді зареєстрували законо-
проект, № 10094,  який перед-
бачає додати до податкового 

кодексу окрему - п'яту - групу єдиного 
податку виключно для представників IT-
галузі України.  

У проекті закону запропоновано закрі-
пити за ФОП, які працюють у сфері IT, 
ставку податку на 10% до 2025 року. 
Ініціатори - група народних депутатів. 
До п'ятої групи будуть віднесені лише 
ФОП, які надають послуги у сфері IT:  

 видання комп'ютерних ігор та іншо-
го програмного забезпечення;  

 комп'ютерне програмування, консу-
льтування та пов'язана з ними діяль-
ність; 

 обробка даних, розміщення інфор-
мації на веб-вузлах і пов'язана з 
ними діяльність.  

При цьому в законопроекті прописа-
на умова, за якою зазначені ФОП 
будуть віднесені до п'ятої групи: вони 
не повинні використовувати працю 
найманих осіб, а їхній дохід не пови-
нен перевищувати 7,5 млн грн на рік.  

Також ФОП на 5-й групі будуть мати 
право використовувати у своїй роботі 
обладнання та приміщення, що нале-
жать іншим ФОП або юрособам, не 
укладаючи з ними трудового догово-
ру. Таким чином нівелюється одна з 
норм, прописаних в гучному законоп-
роекті Мінсоцполітики.  

Податкова ставка  

Законопроект пропонує поступово 
нарощувати податкову ставку для 5-ї 
групи — по 1% на рік. 

Тобто: 5% доходу з 1 січня 2020 року, 
6% доходу з 1 січня 2021,  

7% доходу з 1 січня 2022 року,  

8% доходу з 1 січня 2023,  

9% доходу з 1 січня 2024  

10% доходу з 1 січня 2025 року.  

Якщо ж річний дохід ФОП 5-ї групи пере-
вищуватиме 7,5 млн грн, пропонується 
встановити ставку податку в розмірі 
15%.  

Такий же податок буде застосовуватися 
для випадків, коли ФОП на 5-й групі отри-
мує дохід від видів діяльності, які не да-
ють права застосовувати спрощену сис-
тему оподаткування.  

ЄСВ для платників п'ятої групи з 2020 
року складе подвійний розмір мінімаль-
ного страхового внеску.  

 
Джерело: www.iportal.rada.gov.ua 
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Перевірки Держпраці працевлаштування «квотніків»                              
та осіб з інвалідністю: опубліковано постанову КМУ 

І ось на сайті Верховної Ради оприлюд-
нено й сам текст постанови від 
06.03.2019 р. №223. Щоправда, 

поки що вона офіційно не опублікована та 
не набрала чинності.  

Критерії, за якими оцінюватимуть          
ступінь ризику  

1. У сферах зайнятості населення, зайня-

тості та працевлаштування осіб з інвалідні-
стю: порушення суб’єктом господарюван-
ня вимог законодавства про зайнятість 
населення; застосування праці іноземців 
або осіб без громадянства та осіб, стосов-
но яких прийнято рішення про оформлен-
ня документів для вирішення питання що-
до надання статусу біженця, протягом 
останніх двох років, що передують плано-
вому періоду; порушення суб’єктом госпо-
дарювання вимог законодавства про за-
йнятість та працевлаштування осіб з інва-
лідністю; одержання суб’єктом господарю-
вання державної допомоги у вигляді пільг 
з оподаткування, поворотної та безповоро-
тної фінансової допомоги, цільової позики, 
дотації за рахунок сум адміністративно-
господарських санкцій та пені, що надхо-
дять до державного бюджету за невико-
нання нормативу робочих місць для пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю;  

2. У сферах охорони праці, промислової 

безпеки, гігієни праці, поводження з вибу-
ховими матеріалами промислового приз-
начення: наявність у суб’єкта господарю-
вання об’єктів підвищеної небезпеки, 
машин, механізмів, устатковання підви-
щеної небезпеки, що не виведені з експлу-
атації в установленому порядку, протягом 
останніх п’яти років, що передують плано-
вому періоду; здійснення суб’єктом госпо-
дарювання експлуатації об’єктів підвище-
ної небезпеки, застосування машин, меха-
нізмів, устатковання підвищеної небезпе-

6 лютого Уряд затвердив Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та 
визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законо-
давства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промис-
лового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного 
гірничого нагляду Державною службою України з питань праці.  

ки протягом останніх п’яти років, що 
передують плановому періоду; вико-
нання суб’єктом господарювання робіт 
підвищеної небезпеки протягом остан-
ніх п’яти років, що передують планово-
му періоду; використання у діяльності 
суб’єкта господарювання шкідливих 
речовин III або IV класу небезпеки 
протягом останніх п’яти років, що пе-
редують плановому періоду; порушен-
ня вимог законодавства у сфері діяль-
ності, пов’язаної з об’єктами підвище-
ної небезпеки, вимог законодавства з 
питань гігієни праці, застосування 
машин, механізмів, устатковання під-
вищеної небезпеки, виявлені за ре-
зультатами заходів державного нагля-
ду (контролю), проведених протягом 
останніх п’яти років, що передують 
плановому періоду; порушення вимог 
законодавства у сфері охорони праці, 
промислової безпеки, поводження з 
вибуховими матеріалами, виявлені за 
результатами заходів державного на-
гляду (контролю), проведених протягом 
останніх п’яти років, що передують 
плановому періоду; порушення вимог 
законодавства з охорони праці щодо 
розслідування нещасного випадку, 
виявлені за результатами заходів дер-
жавного нагляду (контролю), проведе-
них протягом останніх п’яти років, що 
передують плановому періоду; настан-
ня нещасних випадків, наявність випа-
дків гострого або хронічного професій-
ного захворювання у працюючої осо-
би суб’єкта господарювання протягом 
останніх п’яти років, що передують 
плановому періоду;  

3. У сфері здійснення державного 

гірничого нагляду порушення вимог 
законодавства, правил і норм щодо 
проведення робіт, пов’язаних з геологі-

чним вивченням надр, їх використанням та 
охороною, а також використанням і переро-
бкою мінеральної сировини, що виявлені 
протягом останніх п’яти років, що передують 
плановому періоду.  

Як часто перевірятимуть?  
Віднесення суб’єктів господарювання до 
високого, середнього або незначного ступе-
ню ризику у відповідній сфері державного 
нагляду (контролю) здійснюватимуть з ураху-
ванням суми балів, нарахованих за всіма 
критеріями,  за такою шкалою:  

 від 41 до 100 балів - до високого ступеня 
ризику;  

 від 21 до 40 балів - до середнього ступе-
ня ризику;  

 від 0 до 20 балів - до незначного ступеня 
ризику.  

Планові перевірки у відповідній сфері дер-
жавного нагляду (контролю) здійснювати-
муться за діяльністю суб’єкта господарюван-
ня, яка віднесена до:  

 високого ступеня ризику - не частіше 
одного разу на два роки;  

 середнього ступеня ризику - не частіше 
одного разу на три роки;  

 незначного ступеня ризику - не частіше 
одного разу на п’ять років.  

Періодичність проведення планових переві-
рок може змінюватися у разі відсутності 
суттєвих порушень суб’єктом господарюван-
ня вимог законодавства шляхом встанов-
лення коефіцієнта 1,5.  

Зазначене положення не застосовується до 
суб’єктів господарювання, віднесених до 
високого ступеня ризику. Періодичність про-
ведення наступного планового заходу держ-
нагляду (контролю) щодо відповідного суб’-
єкта господарювання відраховується від 
дати закінчення планового періоду, в якому 
здійснювався захід державного нагляду 
(контролю). 

Джерело: www.kmu.gov.ua 
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Щодо порядку прийняття на роботу фізичною особою – підприємцем 
Так, з 01.01.2015 р. виключено з Кодексу законів про працю України (КЗпП) ст. 241, яка потребує ре-
єстрації в службі зайнятості трудового договору, укладеного між підприємцем і найманим працівником. 
Починаючи з 2015 року КЗпП не зобов'язує реєструвати трудовий договір в службі зайнятості. 
Відповідно до ч. 3 ст. 24 КЗпП внесено зміни, згідно з якими працівник не може бути допущений до ро-
боти без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням працедавця, і пові-
домлення органів ДФС про прийняття працівника на роботу в порядку, визначеному КМУ. 

в'язок суб'єктів господарювання мати 
печатку, тобто наявність печатки не обов'-
язкова. Усі записи підприємець, який пра-
цює без печатки, засвідчує сво-
їм підписом. 
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 24 КЗпП під 
часи укладення трудового договору грома-
дянин зобов'язаний подати працедавцеві 
трудову книжку. Трудові книжки ведуться 
на всіх працівників, які працюють на підп-
риємствах, в установах, організаціях або 
у фізичних осіб більше п'яти днів. В листі 
Мінсоцполітики від 03.12.2015 р. № 
492/06/186-15 роз'яснюється, що в пи-
танні оформлення трудової книжки для 
працівника, який працевлаштовується 
вперше, слід керуватися нормами КЗпП. 
Статтею 48 КЗпП передбачено, що відпо-
відно до п. 2.21-1 Інструкції № 58 трудові 
книжки працівників, які працюють у ФОП, 
зберігаються безпосередньо в самих пра-
цівників. 
Особливу увагу в трудовому законодавстві 
приділено легалізації трудових відносин. У 
новій редакції ст. 265 КЗпП викладено 
"Відповідальність за порушення законо-
давства про працю". Важливо зауважити, 
що штрафи є фінансовими санкціями й не 
належат ь  до  адм ін і с т ра тивно -
господарських санкцій, визначених гла-
вою 27 Господарського кодексу України. 
Штрафи накладаються Держпраці в поряд-
ку, визначеному Кабміном. Виконання 
постанови Держпраці покладається на 
Державну виконавчу службу. При цьо-
му сплата штрафу не звільняє від усунення 
порушень трудового законодавства. 
У новій редакції викладено й ст. 41 КУпАП, 
якою встановлюється відповідальність за 
порушення вимог законодавства про пра-
цю та про охорону праці. Також Законом 
№ 77 вносяться зміни й до ст. 172 Кримі-
нального кодексу України (ККУ), яка вста-
новлює відповідальність за грубе пору-
шення трудового законодавства. 

Т аким чином, із 2015 року під час 
оформлення з працівником трудо-
вих відносин підприємець не пови-

нен реєструвати трудовий договір у центрі 
зайнятості, але має повідомляти про ново-
го працівника орган ДФС. Без повідомлен-
ня податкової про прийняття на роботу 
працівника не можна допускати до робо-
ти. Постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 
413 «Про порядок повідомлення Держав-
ної фіскальної служби та її територіальних 
органів про прийняття працівника на ро-
боту» визначено механізм повідомлення 
податкової про прийнятих працівників. У 
додатку до цієї постанови міститься форма 
повідомлення. Повідомлення треба подати 
під час кожного прийняття працівників (в 
т.ч. і сумісників). 
Нового порядку оформлення трудових 
договорів немає. Чинним є Порядок ре-
єстрації трудового договору між працівни-
ком і фізичною особою, затверджений 
наказом Мінпраці від 08.06.2001 р. № 
260, яким затверджено форму трудового 
договору між працівником і фізичною 
особою, яка використовує найману пра-
цю., тобто під час укладення трудових до-
говорів треба керуватися цим докумен-
том. 
Нумерацію укладених трудових договорів 
підприємець веде самостійно. Щоб не 
заплутатися, слід завести журнал реєстра-
ції трудових договорів у довільній формі, у 
якому присвоювати номери трудовим 
договорам, укладеним після 01.01.2015. 
Отже, підприємці під час оформлення тру-
дових відносин із працівником продовжу-
ють укладати трудові договори. Під кожен 
трудовий договір слід складати розпоря-
дження про прийняття на роботу й повідо-
мляти податкову перед допуском праців-
ника до роботи. Повідомити податкову 
потрібно напередодні допуску працівника 
до роботи. 
Уразі звільнення працівників, оформлених 
на роботу після 01.01.2015, підприємці до 

служби зайнятості не звертаються й 
оформлюють таке звільнення розпоря-
дженням. Щодо розірвання трудових 
договорів, які укладені до 01.01.2015 і 
зареєстровані в службі зайнятості, то 
під час звільнення працівника, як і рані-
ше, потрібно звертатися до служби зай-
нятості для зняття договору з реєстра-
ції.. 
Порядок ведення трудових книжок регу-
люється Інструкцією про порядок веден-
ня трудових книжок працівників, за-
твердженою наказом Мін'юсту, Мінпра-
ці, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 
58 (далі - Інструкція № 58). Оскільки 
центр зайнятості не реєструє трудових 
договорів, запис про прийняття й звіль-
нення в трудовій книжці робить лише 
підприємець. 
Загальний порядок заповнення трудо-
вої книжки не змінився. У графі 4, у 
якій зазначається підстава для внесен-
ня запису, слід відображати номер і 
дату розпорядження про прийняття на 
роботу. Раніше в цій графі робився 
запис про номер і дату реєстрації трудо-
вого договору в центрі зайнятості. У 
разі звільнення працівника в 4-й графі 
зазначається номер і дата розпоря-
дження про звільнення. 
Записи про посади працівників викону-
ються відповідно до найменування 
професій і посад, зазначених у Класифі-
каторі професій ДК 003:2010, затвер-
дженому наказом Держспоживстандар-
ту від 28.07.2010 р. № 327. 
Записи про звільнення найманих праці-
вників мають здійснювати в точній від-
повідності з формулюваннями КЗпП, 
тобто з посиланням на відповідну стат-
тю й пункт. 
Звернімо увагу: якщо підприємець пра-
цює без печатки, це не заважає йому 
вносити записи до трудової книжки 
працівника. Статтею 58-1 Господар-
ського кодексу України скасовано обо- За матеріалами ГУ Держпраці  

у Кіровоградській області  
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Запитуєте—відповідаємо 
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В якому звітному періоді ФОП - загальносистемник включає до складу витрат 
сплачену суму ЄСВ? 

В ідповідно до п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI 

(далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) є 
фізичні особи - підприємці. 
Згідно з п. 2 розд. ІІІ Порядку формування та подання страхува-
льниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на зага-
льнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердже-
ного наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435, фізичні особи 
– підприємці формують та подають до органів доходів і зборів 
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми 
нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) самі за себе один 
раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. 
Звітним періодом є календарний рік. 
Платники ЄСВ, зазначені, зокрема у п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону № 
2464, зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за календар-
ний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за 
який сплачується ЄСВ (абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону № 2464). 

Чи може ФОП використовувати рахунок, відкритий на фізособу,  
для проведення операцій, пов’язаних із підприємницькою діяльністю? 

Чи має право ФОП-загальносистемник включити до складу витрат вартість ремон-
ту автомобіля, що використовується в її господарській діяльності та належить до 
основних засобів подвійного призначення? 

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців на 
загальній системі оподаткування встановлено ст. 177 ПКУ. 
Відповідно до п. 177.2 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий 
оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподаткову-
ваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і до-
кументально підтвердженими витратами, пов’язаними з госпо-
дарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця. 
Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням дохо-
дів фізичною особою – підприємцем, визначений п. 177.4 ПКУ. 
Так, згідно з п.п. 177.4.3 ПКУ до переліку витрат, безпосередньо 
пов’язаних з отриманням доходів фізичної особи – підприємця 
на загальній системі оподаткування, належать, зокрема суми 
ЄСВ у розмірах і порядку, встановлених законом. 
Таким чином, фізична особа – підприємець на загальній системі 
оподаткування має право включити до складу витрат суму спла-
ченого за квартал ЄСВ по факту сплати, за умови її документаль-
ного підтвердження, оскільки зобов’язана сплачувати ЄСВ за 
календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварта-
лом, за який він сплачується. 

В ідповідно до п. 1.3 глави 1 Інструкції про порядок відк-
риття, використання і закриття рахунків у національній 
та іноземних валютах, затвердженої постановою Прав-

ління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 (далі – Інструкція), фізичні 
особи мають право відкривати рахунки для здійснення підпри-
ємницької, незалежної професійної діяльності та для власних 
потреб. 
Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі (власник рахунку/
представник власника рахунку/особа, яка відкриває рахунок 
на користь третьої особи), зобов’язана письмово повідомити 
банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу 

підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну дія-
льність (абз. 2 п.1.14 глави 1 Інструкції). 
Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб 
для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємни-
цької та незалежної професійної діяльності (п. 7.7 глави 7 Інструк-
ції). 
За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб – 
резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових опера-
цій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, 
які не пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності (п. 7.8 
глави 7 Інструкції). 

П орядок оподаткування доходів фізичних осіб – підп-
риємців визначений ст. 177 ПКУ. 
Згідно з п. 177.2 ПКУ об’єктом оподаткування є чис-

тий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним опо-
датковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій 
формі) і документально підтвердженими витратами, пов’яза-
ними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підп-
риємця. 
Відповідно до п.п. 177.4.5 ПКУ не включаються до складу 
витрат підприємця на загальній системі оподаткування, зок-
рема витрати на придбання та утримання основних засобів 
подвійного призначення, визначених ст. 177 ПКУ. 
Основні засоби подвійного призначення, зокрема легкові та 

вантажні автомобілі не підлягають амортизації (п.п. 177.4.6 
ПКУ). 
При цьому перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриман-
ням доходів, визначений п. 177.4 ПКУ, не містить витрат на ре-
монт власного (орендованого) вантажного (легкового) автомобі-
ля, що належить до основних засобів подвійного призначення. 
 
Таким чином, фізична особа – підприємець на загальній системі 
оподаткування не має права включити до складу витрат вартість 
ремонту власного (орендованого) вантажного (легкового) авто-
мобіля, що використовується в її господарській діяльності та на-
лежить до основних засобів подвійного призначення. 



УСПІШНІ ІСТОРІЇ ПРОЕКТУ 

Ця публікація була підготовлена 
Національною Асамблеєю людей 
з інвалідністю України, номер 
контракту  WFH -2015 -008 -
UKRTEAM, підписаний UCP 
Wheels for Humanity, номер конт-
ракту APC-GM-0075, через Ad-
vancing Partners and Communities 
(APC), угоду про співпрацю, яка 
фінансується Агенством США з 
міжнародного розвитку USAID в 
рамках контракту No. AID-OAA-A-
12-00047, від 1 жовтня 2012 ро-
ку. Зміст публікації не обов’язко-
во відображає точку зору USAID 
або уряду США. 

01030, м. Київ,   
вул. Рейтарська, 8/5А, к. 110 
(044) 279-61-82 ; 279-61-74,  
office-naiu@ukr.net 
www.naiu.org.ua 

Громадська  сп ілка  «Всеукра їнське  
громадське  об ` єднання  
«Національна  Асамблея  людей  з  
інвал ідн істю  Укра їни»  

Вікторія Назаренко, керівник проекту НАІУ 
v.n.nazarenko@ukr.net  

This publication was produced by the 
National Association of People with 
Disabilities (NAPD), under agreement 
number WFH-2015-008-UKRTEAM, 
issued by UCP Wheels for Humani-
ty, subaward number APC-GM-0075, 
through Advancing Partners & Com-
munities (APC), a cooperative agree-
ment funded by the U.S. Agency for 
International Development under 
Agreement No. AID-OAA-A-12-00047, 
beginning October 1, 2012. The au-
thors' views expressed in this publica-
tion do not necessarily reflect the 
views of USAID or the United States 
Government. 

Святошенко Аня: майстер-кондитер за покликом долі 

А ня Святошенко, мама шести-
річного Паші, дитини з інвалі-
дністю, і на сьогодні -

затребуваний домашній кондитер в 
статусі ФОП вже чотири роки. 

У 2014 році Аня з сім’єю виїхала з 
Луганська до міста Києва, де почина-
ли нове життя. Чоловік Ані спокійно не 
зміг дивитися на ситуацію на сході і 
пішов в АТО на довгих три роки. Щоб 
відганяти від себе погані думки Аня 
почала цікавитися домашньою випіч-
кою, хоча до переїзду жодного разу не 
працювала з тістом. Всього навчалася 
самостійно в Інтернеті. 

На той час син був ще маленький, і 
Аня сподівалася, що незабаром вийде 
з декрету і працюватиме по спеціаль-
ності фінансистом. Але згодом стало 
зрозуміло, що догляд за сином потре-
бує багато часу: заняття і лікування. І 

Аня почала вигадувати, чим вона мо-
же займатися, щоб допомогти чолові-
кові з формуванням сімейного бюдже-
ту. 

Все почалося само собою із спечено-
го торту на день народженні сина. Аня 
прикрасила торт «мультяшними» фігу-
рами із мастіки, вийшло дуже гарно, і 
інші матусі з дитячого майданчика, на 
якому гуляв Паша, почали пропонува-
ти зробити торти для їх дітей за неве-
личкі гроші.  

Так і з’явилися перші клієнти, спрацю-
вало «сарафанне радіо». З великим 
бажанням Аня працювала над тор-
тами вночі, бо цілий день вона мала 
приділяти увагу сину (відвідувати про-
цедури та заняття). Коли кількість кліє-
нтів зростала, постало питання про 
закупівлю обладнання, а весь сімей-
ний бюджет йшов на лікування сина. І 
тоді було прийнято рішення взяти уч-
асть у грантовій програмі Міжнарод-
ного проекту «Тренінги, розширення 
економічних можливостей, допоміжні 
технології та послуги медичної/
фізичної реабілітації», і вийти на новий 
рішень – відкрити власну справу і 
стати підприємцем. Участь у даному 
проекті надала можливість пройти 
навчання на курсах «Шоколать’є», а 
участь у Конкурсі міні-грантів - отри-
мати обладнання для розвитку своєї 
справи. 

Зараз Аня так само пече торти вночі, і 
має, хоч не великий, але стабільний 
дохід. А також, періодично пече 
«благодійні торти» іншим діткам з інва-
лідністю, та влаштовує майстер-класи. 
Вироби Ані ексклюзивні, яскраві і непо-
вторні, а завдяки Інтернету їх можуть як 
побачити, так і замовити всі бажаючі. 

Як каже сама Аня:«…Якщо мені п’ять 
років тому сказали б, що я буду жити в 
Києві і стану успішним домашнім кон-
дитером, я б не повірила, тому що на-

віть малювати не вміла… Але, я гадаю, 
кожна справжня жінка навколо себе 
створить затишок в любих най склад-
них умовах. Я дуже вдячна, що є такі 
грантові програми підтримки, які да-
ють змогу почати все з чистого арку-

ша, і займатися улюбленою справою, 
приносячи при цьому користь оточую-
чим і собі…» 

Дякуємо Анні та бажаємо успіхів і здо-
ров’я всій родині! 


