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МІСІЯ:
Спілка “Стіна” дає можливість власникам МСБ, що ведуть соціально- відповідальний бізнес, створювати 
заможне суспільство шляхом впровадження здорових правил ведення бізнесу та підприємницької культури. 
Ми формуємо образ підприємця в свідомості громадян як ТВОРЦЯ суспільних благ. 

Зниження податкового навантаження 
в період карантину

Зміна режиму роботи для магазинів,
які здійснюють торгівлю 
продовольчими товарами

На вимогу членів спілки,завдяки співпраці із департаментами 

економіки Обласної державної адміністрації та Вінницької міської 

ради підприємцям надали можливість здійснювати торгівлю із 7-00 

замість 10-00,на даний час ідуть переговори,щодо продовження 

режиму роботи закладів громадського харчування після 23-00 



МІСІЯ:
Спілка “Стіна” дає можливість власникам МСБ, що ведуть соціально- відповідальний бізнес, створювати 
заможне суспільство шляхом впровадження здорових правил ведення бізнесу та підприємницької культури. 
Ми формуємо образ підприємця в свідомості громадян як ТВОРЦЯ суспільних благ. 

Спілка підприємців Стіна в партнерстві із громадськими об'єднаннями 
із захисту та розвитку бізнесу та Радою підприємців при міському голові 
провели низку переговорів у режимі ZOOM із Вінницькою міською радою, 
результат наступний:

 Зменшення ставок місцевих податків і зборів

 Звільнення суб'єктів господарювання від плати за землю

 Звільнення суб'єктів господарювання від сплати податку на 

нерухоме майно 

 Звільнення від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати 

за оренду нерухомого майна комунальної власності

 Звільнення від виконання зобов'язання щодо нарахування та 

сплати за договорами про встановлення земельного сервітуту

 Впровадження механізму здешевлення вартості користування 

кредитними коштами

 Надання фінансової підтримки для створення нових робочих 

місць

Більш детально:   
https://www.vmr.gov.ua/Branches/Lists/BusinessSupport/ShowContent.aspx?I
D=17
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Оперативне вирішення проблем бізнесу 
через неформальні зустрічі із 
керівництвом області та 
органів контролю

Завдяки зустрічі за чашкою кави були вирішені питання щодо 

звітності та сплати податків, підтримки соціального підприємництва 

і підвищення конкурентної спроможності підприємств в ОТГ, а також 

пошук партнерів для виходу на ринки країн Близького Сходу.

Налагодження роботи із 
Верховною Радою України

Налагоджена дієва комунікація із народним депутатом Іриною 

Борзовою, щодо оперативного подання законопроектів, щодо 

малого та середнього бізнесу. Призначено відповідального від 

спілки підприємців Тетяну Брижчук
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Участь у формуванні стратегії розвитку 
бізнесу у Вінницькій області

Завдяки активній участі членів Спілки та підтримці Департаменту 

міжнародного співробітництва та регіонального економічного 

розвитку Вінницької ОДА сформовано стратегію регіону, яка 

наповнюється дуже конкретними речами, які потрібні бізнесу.

Зниження адміністративної нагрузки 
на бізнес  та створення сприятливих 
умов для бізнесу  через підготовку членів 
спілки до проведення місцевих виборів

Члени нашої організації беруть участь у майбутніх виборах – таким 

чином ми можемо впливати на процеси у наших ОТГ. Якщо у Вас є 

бажання змінювати умови та є час займатись політикою – чекаємо 

Вас. Спілка співпрацює із найкращими експертами та має контакти 

із керівництвом регіональних політичних партій.

Більш детально: http://www.vin.gov.ua/invest/rehionalni-prohramy-

rozvytku/622-stratehiia-zbalansovanoho-rehionalnoho-rozvytku-vinnytskoi-

oblasti-na-period-do-2027-roku
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Збільшення продажів, створення нових 
продуктів  та підвищення якості послуг

Спілка підприємців Стіна в партнерстві із Канадським урядом 

(проект ПРОМІС) та Вінницькою міською радою розпочали процес 

об'єднання рестораторів, готельєрів  та event – індустрії. 

Запрошуємо  членів спілки  до співпраці, нас цікавить: створення та 

адміністрування закупівельного альянсу, постачання якісних товарів 

та послуг.

Розширення бізнесу членів спілки через 
участь у розвитку бізнесу в ОТГ 

Бізнес-асоціації України об'єдналися в коаліцію з метою розвитку 

бізнесу в ОТГ України, ініціатором об'єднання виступила Спілка 

підприємців Стіна. Запрошуємо членів спілки які мають бажання 

розширювати мережу та створювати бізнеси (або налагоджувати 

партнерства) на території  Вінницької, Київської, Львівської, 

Харківської, Сумської, Луганської та Донецької областей. 
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Участь у реалізації інфраструктурних 
проектів

Голова правління спілки протягом 4-років бере участь у 

регіональній комісії, яка проводить підготовку попереднього 

конкурсу для інвестиційних програм та проектів регіонального 

розвитку. Результати 2020 року: на конкурс подано 65 інвестиційних 

проектів на представлену суму фінансування за початок середніх 

ДФРР майже 733 млн. грн.

Для будівельного малого бізнесу - це можливість отримати підряди.

Доступ до управління активами

Члени спілки мають можливість без вкладень отримати будівлі, 

обладнання, транспорт. Спілка підготувала меморандум про 

співпрацю із Національною агенцією  України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 

інших злочинів. З метою збереження майна, агенція передає його в 

управління бізнесу.
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Отримання фінансової допомоги 
підприємцями-початківцями (мікро-гранти)

Спілка підприємців Стіна в партнерстві із Вінницькою обласною 

адміністрацією надає мікрофінансування 

до 100 000 грн

Допомога членам спілки у впровадженні 
систем та стандартів забезпечення норм 
безпеки та якості харчових продуктів 
у Вінницькій області

Спілка підприємців налагодила ефективну комунікацію органів 

нагляду і контролю, МСБ і громадськості щодо їх виконання в 

частині ефективного впровадження систем та стандартів 

забезпечення норм безпеки та якості харчових продуктів у 

Вінницькій області,

Більш детально:  https://stina.org.ua/konkurs-biznes-planiv-dlya-
pidpryyemtsiv-pochatkivtsiv-2020/

https://stina.org.ua/novyny-spilky/3149/?fbclid=IwAR0AX3NAkGs7zM2Y3yIbEV3eIb7jua8U7EnQcB8z8lg9yE8t3uPlWbwNy6c
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Адвокація бізнесу через  відкриту 
регуляторну платформу

Спілка підприємців Стіна спільно з проектом ООН «Зміцнення 

бізнес-об'єднань малих та середніх підприємств» та ГО «Центр 

громадської експертизи» є ініціатором створення у м. Вінниця 

спільного майданчику для якісної реалізації регуляторної політики – 

Відкритої регуляторної платформи. Завдяки роботі платформи на 

вимогу представників торгівлі за зверненням Спілки підприємців 

Стіна, було заблоковано прийняття рішення про обмеження торгівлі 

алкогольними напоями у м. Вінниці.

ЗВІТ СПІЛКИ ПІДПРИЄМЦІВ СТІНА ЗА І-ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ



МІСІЯ:
Спілка “Стіна” дає можливість власникам МСБ, що ведуть соціально- відповідальний бізнес, створювати 
заможне суспільство шляхом впровадження здорових правил ведення бізнесу та підприємницької культури. 
Ми формуємо образ підприємця в свідомості громадян як ТВОРЦЯ суспільних благ. 

Пропонуємо співпрацю:

Бізнес-партнерство із спілкою «Пік – Арт» (співзасновником якої є 

Спілка підприємців Стіна) для реалізації проекту “Від спільних дій 

до добробуту кожного”, який виконує в м. Ладижин кооператив 

"Голден Флора" (вирощування, збір, переробка лікарських рослин). 

Потрібен партнер в управлінні проектом (виробничі потужності у м. 

Ладижин).

Бізнес-партнерство із спілкою Стіна у розвитку краудфандингової 

платформи розвитку бізнесу в ОТГ Strongcommunity. Потрібен 

партнер в управлінні проектом.

Пропонуємо співпрацю:
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