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ВІННИЦЬКАВІННИЦЬКА  
Vinnytsia region

м. Вінниця

Олександр Пчелинцев

Виробництво сувенірної продукції 

Обладнання для деревообробної майстерні
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Vinnytsia

Oleksandr Pchelintsev

Promotional merchandise production

Woodworking studio equipment
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ОЛЕКСАНДР ПЧЕЛИНЦЕВОЛЕКСАНДР ПЧЕЛИНЦЕВ
Oleksandr Pchelintsev
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Oleksandr and his family moved to live in Vinnytsia in 2014. Before that the Pchelintsevs 
used to live in Donetsk near the Donetsk Airport, so as early as May they were already forced 
to seek refuge elsewhere. In Donetsk, Oleksandr worked at a company, but after moving 
to Vinnytsia and realizing how difficult it was to find a job, he finally decided to follow his 
dream of starting his own business. That same year he registered as an entrepreneur.

Oleksandr learned about the option to participate in the project and completed a business 
skills training course for potential new business owners from the Vis Public Organization, 
which works closely with the community of internally displaced persons. As Oleksandr ex-
plained, he participated in the project to get equipment and knowledge alike on how to run 
and promote his own business. By the time he joined the project, his enterprise had already 
been operating for several years, so Oleksandr was never lacking in expertise, but at the 
time he was looking to expand his market outlet. This is where the training was especially 
helpful for Oleksandr, as he learned about the sales funnel, market research and other prin-
ciples for the further development of his company.

As of the date of this publication, Oleksandr had already hired two new employees, and was 
planning ambitious new growth and opening more jobs. Considering that wooden souve-
nirs from Vinnytsia are popular with city visitors who take them home all around Ukraine, 
Oleksandr is planning to enter the markets of other regional centers and organize coopera-
tion with both private and corporate clients. 

Олександр зі сім’єю переїхав жити до Вінниці у 2014 році. До того родина Пчелинце-
вих жила у Донецьку поблизу Донецького аеропорту, тому вже у травні їм довелося 
шукати прихистку на новому місці. У Донецьку Олександр працював на підприємстві, 
а вже у Вінниці, коли зрозумів, що роботу дуже складно знайти, нарешті вирішив реа-
лізувати свою мрію – розпочати власну справу. У тому ж 2014 році він зареєструвався 
підприємцем.

Від громадської організації «Вісь», яка активно працює зі спільнотою внутрішньо пе-
реміщених осіб, Олександр дізнався про можливість взяти участь у проекті й пройшов 
тренінговий курс з бізнес-навичок для тих, хто планує розпочати власну справу. За 
словами Олександра метою його участі у проекті було отримати не лише обладнання, 
а й знання щодо ведення та просування свого бізнесу. Адже на момент приєднання 
до проекту підприємство вже декілька років працювало – майстерності Олександру 
не займати, а ось розширювати ринки збуту хотілося. Саме тут стали у нагоді курси, 
де Олександр дізнався про воронки продажів, маркетингові дослідження, зрозумів, за 
якими принципами має розвиватися його фірма у подальшому.

На момент виходу цієї публікації Олександр вже створив 2 робочих місця, але планує 
значний подальший розвиток та створення нових робочих місць. Враховуючи, що ві-
нницькі сувеніри з дерева користуються попитом серед гостей міста, які везуть їх із 
собою по всій України, Олександр планує виходити на ринки інших обласних центрів 
та налагоджувати співпрацю не лише з індивідуальними, а також і з корпоративними 
клієнтами. 
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ВІННИЦЬКАВІННИЦЬКА  
Vinnytsia region

м. Вінниця

Тетяна Вакулич

Wellbags 

Обладнання для виробництва шкіряних сумок
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Vinnytsia

Tetiana Vakulych

Wellbags

Leather bag production equipment
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ТЕТЯНА ВАКУЛИЧТЕТЯНА ВАКУЛИЧ
Tetiana Vakulych
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Before 2014, Tetiana Vakulych used to live and work in Donetsk as a designer specializing 
in websites and graphic printing products. When the armed conflict became particularly 
dangerous, Tetiana moved to Vinnytsia together with her friends. One day they decided to 
try making a leather coin purse to give as a gift, and when their efforts met with success, 
they started thinking maybe they were on to something. Could they turn their skills into a 
private business? They made rough calculations, analyzed the market and studied compet-
itors. They also started additional training, as working with leather is a professional skill. 
Then they received an offer to purchase a mini-workshop for the production of leather bags. 
As Tetiana puts it, she decided immediately. 
By the time Tetiana learned about the possibilities provided by the Economic Opportunities 
for People Affected by Conflict in Ukraine project, she and her business partner had already 
been officially registered and even had their own trademark—Wellbags—as well as a web-
site selling their entire product assortment.
However, the business was still in its early stages, so the business courses offered by the 
Economic Opportunities for People Affected by Conflict in Ukraine project proved particu-
larly useful. Tetiana says that thanks to the training, she learned how to calculate product 
cost, how to properly tax your own business activity and what is most important to focus 
on when hiring personnel. 
Tetiana Vakulych: «now when we hold interviews we clearly understand which criteria are 
most important to us to help onboard new team members, and at the moment we have 
provided jobs to four people.»
In addition, Wellbags also received the opportunity to work with a coach from Business 
Arena who helped them analyze their growth prospects and create a short-term develop-
ment strategy.
Svitlana Dubyna, the Project Coordinator in Vinnytsia Oblast, points out that grantees often 
collaborate among themselves, for example, Oleksandr Pchelintsev produces wooden dec-
orative fixtures for Wellbags product packaging. Thanks to his efforts, their handmade bags 
and purses are even more authentic. 

До 2014 року Тетяна Вакулич жила у Донецьку і працювала дизайнеркою - розробляла 
дизайн для сайтів та поліграфічних матеріалів. Коли події набули загрозливих масш-
табів, Тетяна опинилась у Вінниці разом з подругами. Одного разу вони вирішили 
спробувати виготовити самотужки зі шкіри портмоне на подарунок і, коли вийшло, 
замислились про більше. Чи можна це перетворити на власний бізнес? Провели при-
близні підрахунки, проаналізували ринок, вивчили конкурентів. Почали проходити 
навчання, адже робота зі шкірою потребує професійної підготовки. Аж тут надійшла 
пропозиція викупити міні-цех з виготовлення шкіряних сумок. Як говорить Тетяна, 
сумнівів не було ані на мить. 
На момент, коли Тетяна дізналась про можливості, які надає проект «Економічні мож-
ливості постраждалим від конфлікту», вона з бізнес-партнеркою вже були офіційно 
зареєстровані і навіть мали свою торгівельну марку - Wellbags, а також веб-сайт, на 
якому був представлений асортимент компанії.
Однак бізнес все ще був експериментальний, тому бізнес-тренінги від Проекту стали 
у нагоді. Тетяна говорить, що завдяки навчанню вона дізналась, як розрахувати со-
бівартість продукції, як правильно оподатковувати свою діяльність, на що звертати 
увагу під час набору персоналу. 
Тетяна Вакулич: «Зараз, коли ми проводимо співбесіду, ми чітко розуміємо, які крите-
рії для нас важливі, щоб людина стала частиною команди, а станом на зараз ми вже 
працевлаштували 4 осіб».
Окрім цього компанія Wellbags отримала можливість попрацювати з бізнес-коучем 
«Бізнес Арени», який допоміг проаналізувати перспективи зростання і скласти пер-
спективний план розвитку на найближчий час.
Координаторка проекту у Вінницькій області Світлана Дубина звертає увагу на те, що 
між грантерами проекту періодично трапляється колаборація, як от, наприклад, Олек-
сандр Пчелинцев виготовляє для Wellbags з дерева декоративні елементи для оздо-
блення упаковки товарів. Завдяки чому сумки та гаманці ручної роботи набувають ще 
більш аутентичного вигляду. 
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ВІННИЦЬКАВІННИЦЬКА  
Vinnytsia region

м. Вінниця

Наталя Железняк

Виробництва меду та бджолопродуктів

Обладнання для пасіки
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Vinnytsia

Nataliia Zhelezniak

Honey and apicultural products production

Apiary equipment
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НАТАЛЯ ЖЕЛЕЗНЯКНАТАЛЯ ЖЕЛЕЗНЯК
Nataliia Zhelezniak
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Nataliia Zhelezniak used to be a beekeeper in Krasnoperekopsk, a town in Crimea. After the 
annexation of Crimea, her family could no longer live on the peninsula, so they decided to 
move to continental Ukraine. The principal criterion for her choice of a new place to call 
home was the availability of beekeeping conditions. Nataliia said that when they found 
themselves in the village of Vinnytski Khutory in Vinnychyna when everything was in full 
bloom, they knew right away this was where they were supposed to be.

Nataliia’s family has been keeping bees for 30 years and in Crimea their farm was home to 
120 bee colonies. However, they were not able to take their apiary with them. Therefore, 
they had to start from scratch at their new site. But they had a very important advantage: 
they had experience and a clear understanding of their needs to start up their business in 
a new place.

Nataliia learned about the Economic Opportunities for People Affected by Conflict in Ukraine 
project online, and the opportunity it gaver her came just in time. However, Nataliia values 
the training courses on running a business no less than the financial support, as thanks to 
what she learned she gained a better understanding of her business’ strengths and weak-
nesses. Now Nataliia is thinking about expanding her business and entering foreign mar-
kets.

Svitlana Dubyna says that honey from Nataliia’s apiary is certified organic. But she cares 
so much about her business that even when purchasing bees they look for non-aggressive 
breeds, which in her opinion is a unique way to pay attention to even the smallest details.

Nataliia Zhelezniak: “The most I love about my work is my bees, and if people looked to 
bees as role models, we would all be living happily!”

Наталія Железняк з родиною займалася бджільництвом у кримському Краснопере-
копську. Після анексії Криму вони не могли лишатися на півострові і вирішили пе-
реїхати на материкову частину України. Головним критерієм вибору нового місця 
проживання стала наявність умов для бджільництва. Наталія говорить, що коли вони 
опинилися на Вінниччині у Вінницьких Хуторах, де на той момент все розквітало і 
чарувало - одразу зрозуміли, що це саме те місце.

Сім’я Наталії займається бджолами вже 30 років - у Криму їхнє господарство налі-
чувало 120 бджолосімей, однак вони не змогли вивезти пасіку. Через це на новому 
місці все довелося починати з нуля. Але вони мали дуже важливу перевагу - у них був 
досвід і чітке розуміння своїх потреб для запуску бізнесу на новому місці.

Про проект «Економічні можливості постраждалим від конфлікту» Наталія дізналась 
з інтернету і ця можливість, що відкрилась, була дуже вчасною. Однак не менше за 
фінансову підтримку Наталія цінує і тренінги з ведення бізнесу, адже завдяки отри-
маним знанням, вона змогла краще розуміти слабкі і сильні сторони свого бізнесу. 
Тепер Наталія вже розмірковує над масштабуванням бізнесу і про вихід на ринки ін-
ших країн.

Світлана Дубина говорить, що мед з пасіки Наталії екологічно чистий і має всі потрібні 
сертифікати, до того ж вони настільки дбають про свою справу, що навіть купуючи 
бджіл, шукали неагресивні породи. Це є унікальним проявом уваги до найменших 
дрібниць.

Наталія Железняк: «Більше всього у своїй роботі я люблю бджіл і, якби люди брали з 
бджіл приклад, ми б з вами чудово жили!»
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ВІННИЦЬКАВІННИЦЬКА  
Vinnytsia region

м. Вінниця

Інна Шавернєва

Студія краси 

Перукарські меблі та обладнання
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Vinnytsia

Inna Shavernieva

Beauty salon

Hairdressing salon furniture and equipment
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ІННА ШАВЕРНЄВАІННА ШАВЕРНЄВА
Inna Shavernieva
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In 2014, Inna Shavernieva moved temporarily to Vinnytsia, as she used to believe, to wait 
out the military conflict unfolding in her native Luhansk Oblast. 

However, she was forced to stay for much longer, so she started looking for a job. Before 
the move, Inna used to be a hairdresser, so in Vinnytsia she was looking for a job where she 
would earn a percentage of what clients paid. But at the time Inna’s daughters were rather 
young and got sick from time to time, which meant she sometimes needed sick leave, so 
she dreamed of a job with a more flexible schedule. But one can expect such a schedule 
only if they’re self-employed.

Thankfully, Inna met Svitlana Dubyna, the Project Coordinator in Vinnytsia Oblast, who is 
an active public figure in Vinnytsia working with the community of internally displaced per-
sons. Svitlana told Inna about the Economic Opportunities for People Affected by Conflict in 
Ukraine project, which at the time was putting together a business training group for people 
planning to open their own business. Inna liked the course very much and never skipped a 
single class. By the end of the final module, her business plan was fully prepared, and its 
presentation was a success.

“At the start, the salon had nothing to its name, just some wallpaper and floor tiles. But 
now I already have three employees, which in my opinion is a decent accomplishment. But 
I don’t plan to stop there: we’ll keep growing and studying new areas. Little by little we’ll 
keep growing. Or maybe by a lot.”

У 2014 році Інна Шавєрнєва приїхала до Вінниці, як вона думала, на короткий час, щоб 
перечекати воєнний конфлікт, який тривав у неї вдома - у Луганській області. 

Однак довелося залишатися надовго, тому вона розпочала шукати собі роботу. До 
переїзду Інна була перукаркою, тому і у Вінниці шукала можливість влаштуватися на 
роботу і працювати за відсоток від заробленого. Але на той момент доньки Інни ще 
були доволі маленькими, періодично хворіли, що змушувало її час від часу брати лі-
карняні, тому Інна мріяла про можливість роботи за більш гнучким графіком. Втім на 
такий режим роботи можна розраховувати лише тоді, коли працюєш сама на себе.

На щастя Інна спілкувалась зі Світланою Дубиною, координаторкою проекту у Ві-
нницькій області, яка є активною громадською діячкою у Вінниці та працює зі спільно-
тою внутрішньо переміщених осіб. Від Світлани Інна дізналась про проект «Економічні 
можливості постраждалим від конфлікту», який саме збирав групу для проходження 
бізнес-тренінгу для тих, хто мріє розпочати власну справу. Курс Інні дуже сподобався 
і вона не пропустила жодного заняття. Під кінець останнього модулю бізнес-план був 
готовий і Інна його успішно захистила.

«Починалося все з того, що у салоні були, як то кажуть, «голі стіни», хоча єдине, що 
тут було – це шпалери та плитка на підлозі. Але зараз я вже маю 3 робочих місця - як 
на мене, це нормальний результат. Але я не планую зупинятися - будемо розширюва-
тися, вивчати нові напрями. Рухатися потроху. Або не потроху.»
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м. Дніпро

Іван Казаєв

Кабінет оздоровчих методів фізичного лікування

Обладнання для лікувального масажу та фізіопроцедур

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
Dnipropetrovsk 
region
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Dnipro

Ivan Kazaiev

Physical treatment clinic

Equipment for massage therapy and physiotherapeutic procedures
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ІВАН КАЗАЄВІВАН КАЗАЄВ
Ivan Kazaiev
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In 2001, Ivan Kazaiev completed his surgical internship training, so when in 2014 military 
operation started in Eastern Ukraine, he joined the medical staff of the Special Police Force. 
Over the next 2 years, he served as a medic in the Armed Forces of Ukraine. Unfortunately, 
Ivan started having heart problems, so he had to leave military service. The same health 
issue impeded him from a further career as a surgeon. 

But Ivan had an understanding of the needs of military staff returning from the ATO zone, 
and decided he could assist in their rehabilitation. That is when the idea of starting a physio-
therapy and rehabilitation office was born, especially since Ivan had been practicing manual 
therapy since 2012. He had numerous certificates from various trainings.

Thanks to the project, Ivan purchased the necessary furniture and equipment for his office, 
and the training he received helped him to opt for the correct marketing instruments to 
attract new clients. 

Ivan Kazaiev: “the internet doesn’t stand still, it’s always evolving. This is why I was inter-
ested in using it to find clients. It wasn’t traditional marketing, but rather network connec-
tions.”

As a socially responsible entrepreneur, Ivan runs free rehabilitation programs for those 
who served in the ATO, people with disabilities and internally displaced people are offered 
considerable discounts.

У 2001 році Іван Казаєв закінчив інтернатуру за фахом «лікар-хірург», тому, коли у 
2014 році на сході України почались бойові дії, він вступив до лав батальйону міліції 
особливого призначення в якості медика. Наступні 2 роки він був солдатом Збройних 
сил України і знову ж таки медиком. На жаль, у Івана почалися проблеми з серцем і 
він вимушений був демобілізуватися. Ця ж проблема з власним здоров’ям стала на 
заваді подальшої кар’єри хірурга. 

Але Іван розумів потреби військових, які повертаються із зони АТО, та вирішив, що 
зможе допомогти реабілітації бійців. Так виникла ідея започаткування кабінету фізич-
ної терапії та реабілітаційної медицини, до того ж Іван практикував мануальну терапію 
ще з 2012 року. Мав численні сертифікати про проходження різноманітних навчань.

Завдяки проекту Іван облаштував свій кабінет потрібними меблями та обладнанням, 
а отримане навчання допомогло обрати потрібні маркетингові інструменти для залу-
чення нових клієнтів. 

Іван Казаєв: «Мережа інтернет не стоїть на місці, вона розвивається. Тому мені було 
дуже цікаво отримати ті інструменти, за допомогою яких можна залучати клієнтів. Це 
не класичний маркетинг - це мережеві зв’язки».

Як соціальновідповідальний підприємець, Іван безкоштовно проводить реабілітаційні 
програми для учасників АТО, а пенсіонери, люди з інвалідністю та внутрішньо перемі-
щені особи користуються значними знижками.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
Dnipropetrovsk 
region

м. Кривий Ріг

ТОВ «Система-груп»

Виробництво фланців сталевих

Обладнання для виробництва деталей трубопроводів
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Kryvyi Rih

Systema-group LLC 

Steel flanges production

Pipeline joint production equipment
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ВАРДАН СУКІАСЯНВАРДАН СУКІАСЯН
Vardan Sukiasian
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Vardan Sukiasian worked in Donetsk as a sales specialist at Systema-group LLC, which 
has specialized in the wholesale trade of rolled-metal products since 2009. Over time, the 
company decided to initiate its own production of piping parts, although due to the occu-
pation of Donetsk, the enterprise had to move to Kryvyi Rih and continue its production 
development there.

Vardan Sukiasian was made the commercial director of the company in charge of devel-
opment opportunities for Systema-group LLC. Soon afterwards, Vardan learned about the 
possibility to take part in the project. The result satisfied both parties, as the company 
obtained the necessary equipment—a plasma-arc metal cutting machine and belt-saw ma-
chine—and provided ten jobs for people affected by the conflict, which is the goal of the 
project. Internally displaced persons, former ATO military staff, and persons with disabili-
ties were all among the new hires.

In fact, despite the unfavorable conditions causing the relocation of the business to a new 
site, the company gained the development traction it needed to almost double its staff and 
expand production.

Вардан Сукіасян працював у Донецьку спеціалістом зі збуту у компанії ТОВ «Систе-
ма-груп», яка з 2009 року займалася гуртовою торгівлею металопрокатом. З часом 
компанія вирішила розпочати власне виробництво деталей трубопроводу, втім через 
захоплення Донецьку, підприємство вимушено було переміститися до Кривого Рогу і 
продовжити розбудову виробництва вже там.

Вардан Сукіасян став комерційним директором компанії і шукав можливості для роз-
витку ТОВ «Система-Груп». В цей час Вардан дізнався про можливість взяти участь 
у Проекті. Результат задовольнив обидві сторони, адже компанія отримала потрібне 
обладнання - апарат плазмової різки металу та стрічкопильний верстат, для Проекту 
ж дуже важливим було створення 10 робочих місць для осіб, постраждалих від кон-
флікту. До команди підприємства приєдналися внутрішньо переміщені особи, учас-
ники АТО та людина з інвалідністю.

Фактично, незважаючи на несприятливі обставини, що спричинили переміщення біз-
несу на нове місце, компанія отримала розвиток та змогла майже вдвічі збільшити 
чисельність працівників і розширити виробництво.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
Dnipropetrovsk 
region

м. Дніпро

Ольга Бобровська

Салон краси

Косметологічне та перукарське обладнання
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Dnipro

Olha Bobrovska

Beauty salon

Cosmetological and hairdressing equipment
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ОЛЬГА БОБРОВСЬКАОЛЬГА БОБРОВСЬКА
Olha Bobrovska



32

Olha Bobrovska moved from Donetsk to Dnipro in 2014. For more than 15 years she had 
worked as a nail technician, but in Donetsk she used to work privately, at her own place. 

When she was forced to move, Olha lost her job, her home and her clients. She had to start 
all over again in a new city. 

Little by little, Olha built a new client base, but she started thinking more of her dream of 
creating her own beauty salon. 

In the winter of 2018, Olha learned about the Economic Opportunities for People Affected 
by Conflict in Ukraine project and took the business skills development training course. 

Olha Bobrovska: “the instructors were wonderful! I learned an immeasurable amount and it 
was all explained in such a clear way. The focus was on how to organize a business, how to 
properly register it, which form of taxation to select, etc. It was all very interesting!”

By the time she started writing her business plan, Olha was sure she wanted to open her 
own salon. She found a business partner and together they opened the Scissors salon after 
receiving a grant from the project. Olha handled manicures and pedicures, and her partner, 
a professional hairdresser, was responsible for styling. Thanks to the grant, Olha now has 
a properly equipped workspace and her own venue, which considerably expanded her cli-
entele and services she offers.

Ольга Бобровська переїхала в Дніпро з Донецька у 2014 році. Вже понад 15 років вона 
є майстринею педикюру-манікюру, однак у Донецьку вона працювала приватно - у 
себе вдома. 

У зв’язку з вимушеним переїздом Ольга втратила роботу, дім, клієнтів. На новому 
місці все довелося починати спочатку. 

Потроху Ольга створювала нову клієнтську базу, однак мрія про власний салон все 
частіше відвідувала її. 

Зимою 2018 року Ользі стало відомо про проект «Економічні можливості постражда-
лим від конфлікту» і вона пройшла навчання на курсі з розвитку бізнес-навичок. 

Ольга Бобровська: «У нас були чудові тренерки! Отримала безліч інформації, яка була 
доступно подана. І як організувати бізнес, як правильно оформлюватися, яку форму 
оподаткування обрати тощо. Все було дуже цікаво!»

На момент написання бізнес-плану Ольга вже була твердо впевнена, що вона відкри-
ватиме свій власний салон. Ольга знайшла бізнес-партнера, з яким вони створили 
салон «Scissors», та виграла грант від Проекту. Ольга продовжила займатися манікю-
ром та педикюром, а партнер, за фахом перукар, закривав цей напрямок. Завдяки 
отриманому гранту, Ольга облаштувала належним чином своє робоче місце, а також 
створила косметологічний кабінет, що суттєво розширило коло клієнток та обсяг по-
слуг, які пропонуються.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
Dnipropetrovsk 
region

м. Дніпро

Надія Лінивенко

Мережа математичних студій 2х2

Комп’ютери та обладнання для дитячої технічної творчості 
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Dnipro

Nadiia Linyvenko

2х2 mathematic studios chain

Computers and facilities for children’s technical skills 
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НАДІЯ ЛІНИВЕНКОНАДІЯ ЛІНИВЕНКО
Nadiia Linyvenko
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In 2013, Nadiia Linyvenko opened the first 2x2 mathematics studio. Over years of hard work 
in one studio, the brand has now turned into a network of branches in Dnipro, as well as 
outside it, particularly in Kamianske. The assortment of learning programs is no longer lim-
ited to just mathematics, and now includes chemistry and physics. Considering that Nadiia 
is a software developer by training, she especially wanted to craft a programming course 
for children. However, due to the high cost of required equipment, her dream course was 
being constantly postponed.

Then Nadiia learned about the Economic Opportunities for People Affected by Conflict in 
Ukraine project, which provides grants for business development to create new jobs. The 
owner of the mathematics studio decided to put her name in the running.

As a result, the studio obtained the equipment it needed: laptops, PCs, soldering stations 
used in technical creativity courses, a drilling machine, an electric jigsaw and a 3D printer. 

As Nadiia put it, thanks to the purchased equipment, the studio expanded its course offer-
ings and started attracting older schoolchildren. 

Nadiia Linyvenko: “the kids love that they can work on the soldering stations and with the 
3D printer. We were the hottest thing at the city’s big science and technology festival! 
Technical creativity is very popular among children right now, so I’m glad we can offer them 
courses they’re interested in.”

According to its obligations, 2x2 Studio has provided jobs to five people, among which are 
internally displaced persons, as well as a person with disabilities.

Надія Лінивенко у 2013 році відкрила першу математичну Студію «2Х2». За роки робо-
ти одна студія перетворилася на мережу, яка працює не лише у Дніпрі, а й має філіали 
за його межами, зокрема у Кам’янському. Асортимент навчальних програм тепер не 
обмежується математикою, а включає й хімію та фізику. Враховуючи, що сама Надія 
є програмісткою-розробницею, вона дуже хотіла створити курс з програмування для 
дітей. Однак через високу вартість потрібного обладнання, створення курсу з програ-
мування постійно відкладалося.

Одного разу Надія дізналася про проект «Економічні можливості постраждалим від 
конфлікту», який може надати грант на розширення бізнесу для створення нових ро-
бочих місць. Власниця математичної студії вирішила взяти участь у конкурсі.

У результаті студія отримала необхідну техніку - ноутбуки, комп’ютери, паяльні стан-
ції, які задіяні у курсах з технічної творчості, свердлильний станок, електролобзик та 
3D-принтер. 

За словами Надії, завдяки придбаному обладнанню студія розширила асортимент 
своїх курсів, змогла залучити школярів старшого віку. 

Надія Лінивенко: «Діти в захваті від можливості попрацювати з паяльними станціями, 
на 3D-принтері. Під час великого фестивалю науки і техніки, що проходить у нашому 
місті, ми здійснили справжній фурор! Серед дітей технічна творчість зараз дуже по-
пулярна, тому я рада, що ми можемо їм запропонувати такі курси.»

Згідно зі своїми зобов’язаннями Студія «2х2» працевлаштувала 5 осіб, серед яких 
внутрішньо переміщені особи, а також людина з інвалідністю.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
Dnipropetrovsk 
region

м. Дніпро

Катерина Кисельова

Fashion Inc 1

Швейне обладнання
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Dnipro

Kateryna Kyseliova

Fashion Inc 1

Garment manufacture equipment
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КАТЕРИНА КИСЕЛЬОВАКАТЕРИНА КИСЕЛЬОВА
Kateryna Kyseliova
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Before she was forced to leave Horlivka, Kateryna Kyseliova had been working as a lawyer 
and sewing was just a hobby. “When circumstances made me change my life dramatically, 
I decided to change my profession as well,” she said.

In 2014, after moving to Dnipro, she took a huge step by registering as an entrepreneur 
and opening her own sewing workshop. At the beginning, she had just a single employee 
besides herself, but before long, thanks to their high-quality service and affordable pric-
es, the workshop became quite well-known in its district of Dnipro. Demand continuously 
grew, but possibilities remained limited, so Katheryna sometimes had to refuse customers. 
“We received more orders than we could handle. To expand our production, we needed 
additional equipment and more workers,” she said.

At the end of January 2017, Kateryna submitted her application for a grant 
from the USAID Economic Opportunities for People Affected by Con-

flict in Ukraine project. 

Thanks to the USAID grant, Kateryna got the opportunity to pur-
chase several industrial sewing machines and hire an additional 
four employees. After expanding production, she was apple to 
capture more clients. Among others, her talents raised inter-
est among leading Ukrainian designers, in particular Andre Tan, 
who is quickly gaining traction domestically and internationally.    

In just a few years, Kateryna’s workshop grew into a medium-size 
garment design and production company, and currently operates in 

a new location with more employees, new clients and a higher level of 
revenue. 

До того, як вона була змушена виїхати з Горлівки, Катерина Кисельова працювала 
юристкою, а шиттям займалася лише для власного задоволення. «Коли обставини 
змусили мене докорінно змінити життя, я вирішила змінити і професію», - каже вона.

Переїхавши до Дніпра  у червні 2014, вона пішла на сміливий крок – стала підприє-
мицею та відкрила власну швейну майстерню. На початку там було лише двоє праців-
ниць – сама Катерина та ще одна майстриня, але незабаром завдяки якісним послугам 
і доступним цінам майстерня стала добре відомою у своєму районі Дніпра. Попит усе 
зростав, а можливості залишалися обмеженими, тож іноді Катерина змушена була 
відмовляти замовникам. «Ми отримували більше замовлень, аніж могли виконати. 
Для того, щоб розширити виробництво, треба було закупити додаткове обладнання 
та залучити більше працівників», - зауважує вона.

У січні 2017 року Катерина подала заявку на отримання гранту від про-
екту USAID «Економічні можливості для потерпілих від конфлікту» . 

Завдяки гранту USAID Катерина отримала змогу придбати кіль-
ка промислових швейних машин та найняти четверо нових 
працівників. Розширивши виробництво, вона змогла залучи-
ти більше клієнтів. Серед інших її талантами зацікавилися 
і провідні українські дизайнери – зокрема Андре Тан, який 
нині швидко стає впізнаваним не лише в Україні, але й в 
усьому світі.    

Лише за кілька років майстерня Катерини перетворилася на 
середніх розмірів компанію з дизайну та виробництва швейних 

виробів, яка нині працює на новому місці, має більше працівни-
ків, нових клієнтів та вищий рівень доходів. 
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 
Dnipropetrovsk 
region

м. Павлоград

Анна Семяниста

Школа англійської мови

Обладнання для навчального класу
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Pavlohrad

Anna Semianysta

English language school

Classroom facilities
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АННА СЕМЯНИСТААННА СЕМЯНИСТА
Anna Semianysta
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Due to the armed conflict in Eastern Ukraine, Anna Semianysta moved from Donetsk to 
Pavlohrad, a small town in Dnipropetrovsk Oblast. In Donetsk, she used to work as an Eng-
lish teacher with some experience in tutoring, group classes and translation. 

“When I moved to Pavlohrad, I learned the town lacked qualified English teachers, so I de-
cided to open a private study center,” Anna shared. Her purpose was to provide services to 
clients with various needs, including the development of basic skills for children, studying 
English for travel and work, and courses for people with a high level of language proficiency. 

Anna understood that if she wanted her new business to be successful, she required new 
skills, including marketing, accounting, taxation, etc. She submitted her application for par-
ticipation in the training course of the USAID Economic Opportunities for People Affected 
by Conflict in Ukraine project. 

After successfully completing the course, Anna registered as an entrepreneur and sub-
mitted her grant application as part of the Economic Opportunities for People Affected by 
Conflict in Ukraine project. As a result, she obtained new equipment to facilitate interactive 
classes with adult students and play study games with children. 

The new marketing skills Anna gained during the training course of the Economic Opportu-
nities for People Affected by Conflict in Ukraine project helped her capture new clients. Two 
large companies in Pavlohrad have already signed long-term contracts with her company: 
a local branch of Danone, and the Olympia shopping mall. 

У зв’язку зі збройним конфліктом на сході України Анна Семяниста переїхала з До-
нецька до Павлограда, невеликого містечка в Дніпропетровській області. У Донецьку 
вона працювала вчителькою англійської мови, мала досвід репетиторської роботи, 
організації групових занять і перекладу. 

“Після переїзду до Павлограда я з’ясувала, що в місті не вистачає кваліфікованих 
вчителів англійської, і вирішила відкрити приватний навчальний центр”, - розповідає 
Анна. Її метою було надання послуг клієнтам із різними потребами: розвитку базових 
навичок у дітей, вивчення англійської для подорожей і роботи, курсів для людей із 
високим рівнем володіння мовою. 

Анна зрозуміла, що для успішного розвитку своєї справи їй потрібно оволодіти но-
вими навиками – маркетингом, веденням бухгалтерського обліку, оподаткуванням 
тощо. І вона подала заявку на участь у навчальному курсі проекту USAID «Економічні 
можливості постраждалим від конфлікту» (EOPAC). 

Після успішного проходження курсу Анна зареєструвалася як приватний підприємець 
і подала заявку на отримання гранту в рамках Проекту. В результаті вона отримала 
нове обладнання, що дозволило їй проводити інтерактивні заняття з дорослими учня-
ми та грати в навчальні ігри з дітьми. 

Нові знання та навички у сфері маркетингу, які Анна отримала під час навчання на 
курсі проекту «Економічні можливості постраждалим від конфлікту», допомогли їй 
збільшити кількість клієнтів. З її компанією підписали довгострокові контракти дві ве-
ликі компанії в Павлограді – місцеве відділення компанії Danone і торговельний центр 
«Олімпія». 
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ДОНЕЦЬКАДОНЕЦЬКА 
Donetsk region

м. Краматорськ

Марина Хрипунова

HMARYNA

Швейне обладнання
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Kramatorsk

Maryna Khrypunova

HMARYNA

Garment manufacture equipment
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МАРИНА ХРИПУНОВАМАРИНА ХРИПУНОВА
Maryna Khrypunova
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Maryna Khrypunova was forced to move to Kramatorsk from the city of Horlivka. In Horliv-
ka, Maryna worked in the heat inspection department of a local company servicing the heat 
network. Making bed linen was a hobby for her that sometimes brought in some additional 
income. However, in 2015, after the move, these skills helped the craftswoman provide for 
herself, as well as her son and grandmother who made the move with her. 

Maryna acquired her first equipment from the international organization and started sewing. 
However, full-time employment required a wider range of clients and more stable inflow of 
orders, so Marina started thinking about establishing a full-scale business. 

Around this time she learned about the opportunity to study business skills at the training 
sessions of the Economic Opportunities for People Affected by Conflict in Ukraine project.

Thanks to the courses, Maryna learned a lot about how to start and grow her business and 
realized that she needed to work on creating her own #hmaryna brand. She also learned 
about how to promote her brand online and on social media. Her new professional sewing 
equipment was also crucial.

Today, Maryna Khrypunova is an officially registered entrepreneur selling her products all 
over Ukraine, she gets invited to events in Kyiv and other regions of the country.

Марина Хрипунова вимушена була переїхати жити до Краматорську з міста Горлівка. 
У Горлівці Марина працювала в тепловій інспекції місцевої компанії, що обслуговувала 
тепломережу. Пошив постільної білизни був для неї хобі, яке надавало додатковий 
заробіток. Однак з 2015 року, після переїзду, саме ці навички допомогли майстрині 
забезпечити себе, а також сина та бабусю, які переїхали разом з нею. 

Від міжнародної організації Марина отримала своє перше обладнання та почала шити. 
Однак повна зайнятість потребувала ширшого кола клієнтів, більш стабільного потоку 
замовлень, тому Марина почала замислюватись над створенням повноцінного бізнесу. 

Саме в цей час вона дізналась про можливість пройти навчання з бізнес-навичок на 
тренінгах проекту «Економічні можливості постраждалим від конфлікту».

Завдяки курсам Марина багато дізналася про створення та розвиток свого біз-
несу і зрозуміла, що потрібно працювати над створенням власної торгової марки 
«#hmaryna», дізналася, як потрібно просувати свою марку за допомогою інтернету, 
соціальних мереж. В нагоді стало також професійне швейне обладнання.

Зараз Марина  Хрипунова – офіційно зареєстрована підприємиця, продає свою про-
дукцію по всій Україні, її запрошують брати участь в ярмарках у Києві та в інших ре-
гіонах країни.
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ДОНЕЦЬКАДОНЕЦЬКА 
Donetsk region

м. Костянтинівка

Анастасія Єрьоменко

Салон краси «Поліна»

Меблі та обладнання для салонних процедур
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Kostiantynivka

Anastasiia Yeriomenko

Polina beauty salon

Furniture and equipment for salon procedures
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АНАСТАСІЯ ЄРЬОМЕНКОАНАСТАСІЯ ЄРЬОМЕНКО
Anastasiia Yeriomenko
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Before the war, Anastasiia Yeriomenko, a beautician,  used to travel from Kostiantynivka 
to Donetsk to her customers, who highly appreciated her professionalism. When Donetsk 
was occupied, this part of her customer base was lost and Anastasiia decided it was time 
to develop her business in Kostiantynivka. 

Anastasiia founded the Polina wellness center, where she provides aesthetic cosmetology, 
massage, and body care services. 

Like many other project participants, Anastasiia Yeriomenko put the skills she obtained 
during the training program into practice. Given that she has no other employees, detailed 
information on the economic side of doing business, including calculating the cost of ser-
vices, price formation, etc. were incredibly useful.

In addition to what she learned, Anastasiia also received a Scrubber & O2xygen cosmetolo-
gy system designed to provide full professional facial care. It can be used for rejuvenation, 
toning, correction of injuries, treatment of greasy and combined skin, and comprehensive 
care for the neck, neckline and other areas on the body.

The use of such a device immediately took the center to a whole new level of providing 
cosmetology services, making her offerings wholly unique. 

Inspired by her success, Anastasiia Yeriomenko, is already thinking about expanding her 
business into a full-fledged cosmetology center, and in the future opening new salons.

До війни косметолог Анастасія Єрьоменко постійно виїжджала з Костянтинівки у До-
нецьк до клієнток, які високо цінували її професіоналізм. З окупацією Донецьку ця 
частина клієнтської бази була втрачена і Анастасія вирішила, що настав час розвивати 
свій бізнес у своєму місті.

Анастасія створила Салон краси і здоров’я «Поліна», в якому сама надає послуги з 
естетичної косметології, масажу, догляду за тілом. 

Як і багато інших учасників та учасниць проекту, Анастасія Єрьоменко на практиці за-
стосувала навички, отримані під час проходження тренінгової програми. Враховуючи, 
що вона працює одна, корисною для неї стала детальна інформація про економічну 
сторону ведення бізнесу – вирахування собівартості послуг, формування цін тощо.

Окрім знань Анастасія отримала ще косметологічний комбайн Scrubber & O2xygen, 
призначений для комплексних професійних доглядів у косметологічному кабінеті. За 
його допомогою можна виконувати процедури з омолодження, тонізаціі, корегування 
пошкоджень, лікування жирної та комбінованої шкіри й комплексний догляд за зона-
ми шиї, декольте та тіла.

Наявність такого апарату одразу вивело салон на якісно новий рівень надання косме-
тологічних послуг, зробивши пропозицію унікальною. 

Анастасія Єрьоменко, натхненна успіхом, вже думає про розширення салону і пере-
творення його на косметологічний центр, а у перспективі і про відкриття нових сало-
нів.
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ДОНЕЦЬКАДОНЕЦЬКА 
Donetsk region

м. Українськ

Олена Німаніхіна

Velna

Обладнання для швейного виробництва
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Ukrayinsk

Olena Nimanikhina

Velna

Apparel production equipment
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ОЛЕНА НІМАНІХІНАОЛЕНА НІМАНІХІНА
Olena Nimanikhina
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Olena Nimanikhina established her business back in 2003, and since then has been man-
ufacturing knitwear, for the most part, women’s clothing. When production was just 
launched, Olena failed to find affordable premises in Donetsk, so she decided to locate her 
production shop in Ukrainsk, about 50 km from the regional center. It all started with two 
employees, but by 2014, Olena had as many as ten and leading Ukrainian designers were 
placing orders with her. However, with the onset of the conflict, many seamstresses left the 
city due to its proximity to the front lines. Moreover, some clients decided not to risk it and 
changed the contractors. 

Olena had to revise her product range and change the company’s development strategy. 
The idea was to start sewing corporate clothing (for cafes, restaurants, hospitals, etc.), 
which required additional equipment and significant funds.

Thanks to the participation in the Economic Opportunities for People Affected by Conflict in 
Ukraine project, Olena and her company Velna received the necessary equipment and were 
able to employ three new skilled employees: a designer and two seamstresses. Svitlana 
Kushtei, the designer, is glad she was able to find a job in the town of Ukrainsk in her field, 
and Olena Nimanikhina still cannot believe they managed to bring her onboard, as outside 
regional centers such professionals are a rarity.

Thanks to the expansion of product range and padded staff, Olena predicts an increase in 
profits by 45-70%, which will allow the company and its employees to feel more confident 
in these difficult times.

Олена Німаніхіна створила свій бізнес ще у 2003 році і з тих пір займається виго-
товленням трикотажних виробів, а саме – жіночого одягу. Коли виробництво лише 
запускалось, Олені не вдалось у Донецьку знайти прийнятне за ціною приміщення, 
тож вирішила розмістити цех у м. Українськ, що на відстані близько 50 км від облас-
ного центру.  Починалося все з 2 працівниць, а в 2014 році у Олени працювало вже 
10 співробітниць, свої замовлення тут розміщували провідні українські дизайнери. 
Але з початком конфлікту, через близькість лінії фронту, чимало майстринь виїхали з 
міста. Більш того, частина замовників вирішили не ризикувати і змінили підрядника. 

Олені довелося переглянути асортимент своєї продукції та змінити стратегію розвитку 
підприємства. Виникла ідея почати пошив корпоративного одягу (для кафе, рестора-
нів, лікарень тощо), але для цього потрібно було додаткове дороге обладнання, на яке 
потрібно було витратити значні кошти.

Завдяки участі у проекті «Економічні можливості постраждалим від конфлікту» Оле-
на та її компанія Velna отримали необхідне обладнання і змогли працевлаштувати 3 
фахівчинь – модельєра-конструктора та двох швачок. Світлана Куштей, та сама мо-
дельєрка, радіє, що змогла в Українську знайти роботу за фахом, а Олена Німаніхіна, 
в свою чергу, досі не може повірити, що їм вдалося залучити до компанії модельєра 
– за межами обласних центрів такі спеціалістки рідко трапляються.

Завдяки розширенню асортименту та збільшенню штату Олена прогнозує збільшення 
прибутків на 45-70%, що дозволить компанії та її працівницям впевненіше почуватися 
у ці непрості часи.
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ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА 
Zhytomyr region

м. Житомир

Вадим Вікаренко

ZooDecor

Обладнання для деревообробної майстерні
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Zhytomyr

Vadym Vikarenko

ZooDecor

Woodworking studio equipment
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ВАДИМ ВІКАРЕНКОВАДИМ ВІКАРЕНКО
Vadym Vikarenko
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The story of Vadym Vikarenko, an ATO veteran, is well-known all over Ukraine. He was a 
soldier of the 90th separate airborne battalion who served in the Avdiivka industrial area, 
where he sustained a serious injury when small concrete fragments from a sniper’s bullet 
pierced his eyes. 

Thanks to the concern of many Ukrainians and skilled medical care, Vadym’s eyesight was 
restored, and support from the Economic Opportunities for People Affected by Conflict in 
Ukraine project helped him take a step towards his dreams: manufacturing animal-shaped 
furniture. He studied the craft technology by himself, found examples in other countries, 
partnered with a local designer, who transformed Vadym’s ideas into drawings, and started 
making his first models of furniture.

The tools he received from the project enabled him to handle a significant part of the tech-
nological process by himself, therefore Vadym Vikarenko’s offer is unique not only in qual-
ity, but also in price.

Stores and offices in several regions of Ukraine are decorated with Vadym’s fur-
niture, and thanks to the business skills development course, he has been suc-

cessfully promoting his products online and on social media.

In fact, Vadym’s creativity does not limit him to a certain model range; cus-
tomers can express their own ideas to Vadym, and he will come up with dif-
ferent tailored options. He can work with both animals and figures of people 
and he makes fully-functional 3D models that can be placed in the center  of 

a room, as well as more compact models, designed for placement close to 
the wall.

This flexibility makes Vadym’s offer truly unique, and his ZooDecor company may 
soon be a leader in the market.

Історію Вадима Вікаренка – ветерана АТО – знає вся Україна. Боєць 90-го окремого 
десантного батальйону, який ніс службу в Авдіївській промзоні, де і отримав складне 
поранення – від кулі снайпера дрібні друзки бетону прошили його очі. 

Завдяки небайдужості багатьох українців та майстерності лікарів зір Вадиму віднови-
ли, а підтримка проекту «Економічні можливості постраждалим від конфлікту» до-
помогла зробити крок назустріч мрії – Вадим серйозно зацікавився виготовленням 
меблів у вигляді тварин. Самостійно вивчив технологію, знайшов зразки в інших кра-
їнах, налагодив співпрацю з місцевим дизайнером, який перетворює ідеї Вадима на 
креслення і розпочав виготовляти перші свої моделі меблів.

Інструмент, отриманий від проекту, дозволив значну частину технологічного процесу 
робити самому і тому пропозиція Вадима Вікаренка унікальна не лише за якістю, а й 
за ціною.

Меблі, виготовлені Вадимом, вже прикрашають магазини та офіси у декількох об-
ластях України, а завдяки отриманим на курсах з розвитку бізнес-навичок знанням, 
Вадим доволі успішно просуває інформацію про свої меблі за допомогою мережі ін-
тернет та у соціальних мережах.

Важливо відзначити, що Вадим – людина творча і тому його асортимент не обмежу-
ється певним модельним рядом – замовники можуть озвучити Вадиму ідею, а він 
запропонує різні варіанти реалізації. Це можуть бути як різні тварини, так і фігури лю-
дей. Також мова може йти як про повноцінні 3D моделі, які потрібно ставити посеред 
приміщення, так і про більш компактні моделі, розраховані на розміщення впритул 
до стіни.

Така гнучкість робить пропозицію Вадима насправді унікальною і компанія ZooDecor 
вже невдовзі може стати лідером на цьому ринку.



65

ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА 
Zhytomyr region

м. Житомир

Оксана Вахнюк 

Центр дитячого розвитку та дозвілля

Дитячі меблі та ігрові комплекси
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Zhytomyr

Oksana Vakhniuk 

Children’s development and leisure activities center

Kids furniture and play equipment
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ОКСАНА ВАХНЮКОКСАНА ВАХНЮК
Oksana Vakhniuk
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Oksana Vakhniuk is a perfect example of the expression “if you want something done well, 
do it yourself!” When she was on maternity leave, she started looking for a children’s de-
velopment center for her child, but none satisfied her 100%. Moreover, in Zhytomyr, these 
centers were in principle quite limited. Therefore, she wondered if she might create such 
an institution herself. Unfortunately, banks did not rush to grant a business loan to a single 
mother with a disability, so the Economic Opportunities for People Affected by Conflict in 
Ukraine project turned out to be perfect for her. 

Among other things, Oksana had no prior experience in running a business, so the detailed 
10-module training on starting and growing your own business spelled out all the nuances 
she needed to know, from drafting a business plan to expanding her operations. Thanks to 
the project grant, Oksana received part of the play equipment and opened the doors of the 
center. 

The Chado Center for Leisure and Development quickly gained popularity in the city. Thanks 
to Oksana Vakhniuk’s socially-oriented approach, children with disabilities can sign up with 
the center free of charge, and children from low-income families receive a discount for 
center services. 

Oksana’s expansion plans are coming true. Because she works with children and families 
alike, her center was reformatted into the “Summer” Family Hub, and even moved to a 
larger, more convenient venue. Oksana has employed eight people and plans to open an 
additional sensory integration room and Montessori outlet.

Oksana, who did not even consider starting her own business a few years ago, truly be-
lieves that “when you really want something, the opportunities will arise.” 

Оксана Вахнюк є чудовим прикладом вислову «Хочеш, щоб щось було зроблене до-
бре – зроби це сама!» Коли вона перебувала у відпустці по догляду за новонарод-
женою дитиною, підбирала центр розвитку, в якому могла би займатися її дитина і 
жоден не задовольняв її на всі 100 відсотків. Більше того, у Житомирі таких центрів у 
принципі було не дуже багато. Тому вона замислилась над тим, щоб самостійно ство-
рити такий заклад. На жаль, банки не поспішали давати кредит на створення бізнесу 
одинокій мамі з інвалідністю, тож проект «Економічні можливості постраждалим від 
конфлікту» виявився дуже доречним. 

Окрім всього іншого Оксана раніше не мала досвіду ведення бізнесу, тому детальний 
10-модульний тренінг зі створення та ведення бізнесу «розклав за полицями» всі ню-
анси від написання бізнес-плану до розширення вже працюючого бізнесу. За рахунок 
гранту Проекту Оксана отримала частину ігрового обладнання для центру і почала 
роботу. 

Центр дозвілля та розвитку «Чадо» дуже швидко став популярним у місті. А завдяки 
соціальній відповідальності Оксани Вахнюк у центрі мають можливість безкоштовно 
займатися дітки з інвалідністю, а діти з малозабезпечених сімей отримують знижку 
на послуги центру. 

Плани Оксани з розширення вже збуваються. Оскільки існує потреба на роботу не 
лише з дітками, а й із сім’ями в цілому, її Центр переформатувався на Сімейний хаб 
«Літо» і навіть переїхав в інше – більше і зручніше – приміщення. У Оксани працює 
вже 8 людей і вона має у планах обладнати додатково кімнату сенсорної інтеграції та 
кімнату Монтесорі.

Оксана, яка ще декілька років тому навіть не замислювалася над тим, щоб зайнятися 
бізнесом, говорить, що так зазвичай і буває: «Коли ти чогось дуже хочеш – небо ство-
рює для тебе можливості». 
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ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА 
Zhytomyr region

Смт. Пулини

Сергій Лебедь 

Магазин фотоподарунків “Brais”

Обладнання для виробництва сувенірної продукції
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Pulyny

Serhiy Lebed 

Brais photo gifts store

Promotional merchandise production equipment
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СЕРГІЙ ЛЕБЕДЬСЕРГІЙ ЛЕБЕДЬ
Serhiy Lebed
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Serhiy Lebed from the village of Pulyny is proud of his Brais gift shop business. 

For seven years, Sergey led a computer literacy club at a counseling center for children and 
youth with disabilities. As an expert on computers and software to design the printed imag-
es on souvenirs, Serhiy was constantly being asked by his local acquaintances to prepare 
mock-ups and order production at different companies in the regional center. 

Later, Serhiy realized he had all the know-how he needed to make such gifts by himself. He 
only lacked equipment for sublimation printing, which in his opinion is the best technology 
to achieve realistic, long-lasting prints.

Nelia Kovaliuk (coordinator of the Economic Opportunities for People Affected by Conflict 
in Ukraine project) also knew about Serhiy’s willingness to build his own business, and in 
2018, she invited Serhiy to take a course on running your own business, where he learned 
what he never knew before: how to calculate the cost of goods and services, and how to 
draft a business plan and look for sales markets. 

Once he found out there was no other company registered in the district rendering such 
services, Serhiy submitted a business plan and was chosen to receive the necessary equip-
ment. 

Serhiy now runs a family business, where his wife and father work with him at the brand 
new Brais gift shop. Serhiy develops the layouts, promotes the store, works on expanding 
the range and creates unique gift offers for various holidays, and his wife and father help 
him with production.

Serhiy laughs that soon all the residents of Pulyny will have cups with their own portraits, 
but he’s constantly adding new products to the range, from chameleon cups to aprons and 
t-shirts with printed images. In addition, the Brais gift shop already offers delivery all over 
Ukraine, so his reach has expanded throughout the whole country. 

Сергій Лебедь з смт Пулини з гордістю розповідає про свій бізнес – магазин подарун-
ків Brais. 

Протягом 7 років Сергій керував гуртком з комп’ютерної грамотності при консуль-
таційному центрі для дітей та молоді з обмеженими можливостями. Як знавець 
комп’ютера та програм, в  яких розробляється дизайн для нанесення зображень на 
сувенірну продукцію, Сергій неодноразово на прохання знайомих мешканців району 
готував такі макети та замовляв виготовлення на різних фірмах в обласному центрі. 

Згодом Сергій зрозумів, що він сам має всі необхідні знання для того, щоб самостійно 
робити такі сувеніри. Бракувало лише обладнання для сублімаційного друку, а це, на 
думку Сергія, найкраща з міркувань реалістичності друку та стійкості у подальшому 
використанні технологія.

Про готовність Сергія зайнятися власною справою знала і Неля Ковалюк (коорди-
наторка проекту «Економічні можливості постраждалим від конфлікту»), яка у 2018 
році запросила Сергія пройти курс з ведення бізнесу, під час якого Сергій отримав 
знання, яких йому бракувало – як саме вираховувати вартість товарів та послуг, як 
складати бізнес-план та шукати ринки збуту. 

Сергій довідався, що в районі не зареєстровано інших фірм, які надавали б такі послу-
ги, подав бізнес-план на конкурс і отримав необхідне обладнання. 

Бізнес у Сергія сімейний – разом з ним у новоствореному магазині подарунків Brais 
працюють його дружина та батько. Сергій розробляє макети, займається просуван-
ням магазину, працює над розширенням асортименту, створює унікальні подарункові 
пропозиції до різних свят, а дружина з татом допомагають у виробництві.

Сергій сміється, що скоро всі Пулини матимуть чашки з власними портретами, але він 
постійно додає до асортименту нові цікаві товари: від чашок-хамелеонів, до фартухів 
та футболок з нанесенням. Окрім цього магазин подарунків Brais вже зараз пропонує 
доставку по всій Україні, тому географія бізнесу розширилась на всю країну. 



73

ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИРСЬКА 
Zhytomyr region

м. Житомир

Валентин Венгловський

Майстрове подвір’я

Обладнання для металообробки
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Zhytomyr

Valentyn Venhlovskyi

Craftsman’s courtyard

Metalworking equipment
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ВАЛЕНТИН ВЕНГЛОВСЬКИЙВАЛЕНТИН ВЕНГЛОВСЬКИЙ
Valentyn Venhlovskyi
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Valentyn Venhlovskyi is the perfect example of a Renaissance man. Valentyn worked as 
a hired hand in the metal industry for more than 20 years, gaining his unique experience. 
Several years ago, the craftsman decided to start his own business, especially since he had 
a clear vision that his services would be in high demand. 

According to Valentyn, a significant volume of equipment used by regional businessmen 
and farmers is either imported, which makes it is quite difficult to get spare parts, or outdat-
ed, which means spare parts are no longer produced. When such technology starts having 
issues, owners either have to write it off as scrap due to the lack of a single spare part, or 
look for a specialist who can make that part custom.

Valentyn Venhlovskyi and his company Craftsmen Courtyard specialize in the repair, main-
tenance and modernization of existing equipment, offering a less costly and, therefore, 
more acceptable option for medium-sized businesses. 

The machine purchased through the grant is the most important part of the technological 
process, it enables the cutting of large-sized round metal. Valentyn was not able to process 
such metal before, and had to either turn to other companies, or refused orders of that type 
all together.  

Now thanks to the new machine, Valentyn can repair a wider range of equipment. An in-
crease of the range of his customers is an evidence that the quality of work fully meets the 
requirements of business owners in the region.

Про таких людей, як Валентин Венгловський говорять «людина з золотими руками». 
Валентин понад 20 років працював найманим працівником на підприємствах області, 
займаючись металообробкою, де і здобув свій унікальний досвід. Декілька років тому 
майстер нарешті наважився розпочати власну справу, тим більше, що він бачив – його 
послуги будуть затребувані. 

За словами Валентина, значна кількість техніки у підприємців області та фермерів 
або імпортна, на яку доволі важко дістати запчастини, або ж застаріла, для якої зап-
частини вже не виробляються. І у разі поломки такої техніки виникає дилема – або ж 
списувати на металобрухт через відсутність однієї запчастини, або ж шукати майстра, 
який би виготовив таку запчастину за індивідуальним замовленням.

Менш затратний, а відтак і більш прийнятний для середнього бізнеса варіант, пропо-
нує саме Валентин Венгловський та його компанія «Майстрове подвір’я», які здійсню-
ють ремонт, обслуговування та модернізацію існуючої техніки. 

Станок, придбаний за кошти гранту, закладає початок технологічного процесу і забез-
печує розкрій круглого металу великого розміру. Раніше Валентин не мав можливості 
обробляти такий метал і вимушений був або звертатися на інші підприємства, або ж 
взагалі не брався за виконання таких робіт. 

Тепер же, завдяки отриманому станку, Валентин може ремонтувати ширший спектр 
техніки і збільшення кола його клієнтів є свідченням того, що якість виконання робіт 
повністю задовольняє вимоги підприємців області.
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ЗАПОРІЗЬКАЗАПОРІЗЬКА 
Zaporizhzhia region

м. Запоріжжя

Наталія Семенко

Авторська студія суші

Меблі



80

Zaporizhzhia

Nataliia Semenko

Designer sushi studio

Furniture 
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НАТАЛІЯ СЕМЕНКОНАТАЛІЯ СЕМЕНКО
Nataliia Semenko
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At the beginning of the armed conflict in 2014, Nataliia Semenko moved from Donetsk to 
Zaporizhia with her family. In their native city the family used to own a small business, but 
in their new home they had to start everything from scratch. 

Nataliia completed a training course offered by the Economic Opportunities for People Af-
fected by Conflict in Ukraine project. Afterwards, Nataliia and her husband decided to open 
a restaurant where guests could eat sushi and also learn more about the food culture of Ja-
pan and participate in workshops on the preparation of Japanese food and making origami.

The idea was to hold “Japanese culture sessions” for children and adults, and it was met 
with success. She received funding from the project to buy furniture, kitchenware and the 
necessary equipment for the sushi studio.

Nataliia shared that it was guest feedback that inspired her to provide new services: “many 
clients asked about the possibility to study the culinary traditions of Japan, so I decided to 
arrange a comfortable place where we could hold theme parties and various workshops.”

During the workshops, guests learn more about traditional Japanese recipes, and also pre-
pare them under the supervision of an experienced instructor.

З початку збройного конфлікту в 2014 році Наталія Семенко з родиною переїхала з 
Донецька до Запоріжжя. У рідному місті сім’я володіла невеличким бізнесом, але на 
новому місці їм довелося все починати спочатку. 

Наталія пройшла навчальний курс в рамках проекту «Економічні можливості по-
страждалим від конфлікту». Після навчання Наталія з чоловіком вирішили відкрити 
ресторан, в якому відвідувачі зможуть не лише поїсти суші, а й дізнатися більше про 
гастрономічну культуру Японії та взяти участь в майстер-класах з приготування япон-
ської їжі й орігамі. Ідея була в тому, щоб проводити «вечори японської культури» для 
дорослих і дітей.

Ідея Наталії була успішною. Вона отримала фінансування від Проекту на придбання 
меблів, посуду та необхідного обладнання для суші-студії.

Наталія розповідає, що саме відгуки споживачів надихнули її на надання нових послуг: 
“Багато клієнтів запитували про можливість познайомитися з кулінарними традиці-
ями Японії, тому я вирішила облаштувати затишне місце, де ми могли б проводити 
тематичні японські вечірки і різноманітні майстер-класи”.

Під час майстер-класів гості не лише знайомляться з рецептами приготування япон-
ських страв, а й самі їх готують під керівництвом досвідченого інструктора.
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ЗАПОРІЗЬКАЗАПОРІЗЬКА 
Zaporizhzhia region

м. Приморськ

Людмила Провандовська

ЇЖАчок

Холодильне та хлібопекарське обладнання
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Prymorsk

Liudmyla Provandovska

YIZHAchok

Cooling and bread baking equipment
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ЛЮДМИЛА ПРОВАНДОВСЬКАЛЮДМИЛА ПРОВАНДОВСЬКА
Liudmyla Provandovska
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Before the start of military operations in Eastern Ukraine, Liudmyla Provandovska lived in 
the town of Shakhtarsk, where she owned her own pizzeria. It was a stable business she put 
her heart and soul into together with her two other employees.

Unfortunately, Liudmyla and her family had to leave their hometown and business and 
moved to Prymorsk , a resort town in Zaporizhia Oblast on the shores of the Azov Sea. At 
the new place, Liudmyla landed a job as a saleswoman with a local store, but she never 
forgot the memory of when she owned her own successful business.

Thanks to the Economic Opportunities for People Affected by Conflict in Ukraine project, 
Liudmyla opened the Yizhachok cafe in Prymorsk, which eventually outgrew the pizzeria. 
The cafe offers a variety of food, including pizza, fried pies, baked pies, chebureks, crepes, 
khachapuri, grilled chicken, salads, porridges, and fried and boiled potatoes, as well as tea 
and coffee. At the cafe, Liudmyla is assisted by two employees, a man and a woman who 
are also internally displaced persons. 

With a wide range of affordable and delicious food, as well as a good location, on the road 
from the city to the seacoast, Yizhachok is a popular place for anyone who doesn’t want to 
cook at home, especially for vacationers.

До початку бойових дій на сході України Людмила Провандовська проживала у місті 
Шахтарськ, де мала свою піцерію. Це був стабільний бізнес, який вона активно розви-
вала. У Людмили працювали 2 найманих працівники.

На жаль, Людмилі з сім’єю довелося покинути рідне місто і бізнес – вони переїхали 
до Приморська, курортного містечка у Запорізькій області на березі Азовського моря. 
На новому місці Людмила влаштувалася продавчинею до місцевого магазину, однак 
згадка про часи, коли вона мала свій успішний бізнес не давала спокою.

Завдяки проекту «Економічні можливості постраждалим від конфлікту» Людмила 
вже у Приморську відкрила кафе «ЇЖАчок», яке на новому місці стало більше, аніж 
піцерією. Кафе пропонує різноманітну випічку: піцу, смажені пиріжки, духові пиріжки, 
чебуреки, млинці, хачапурі, кури-гриль, салати, каші, смажену та варену картоплю, 
чай та каву. У кафе Людмилі допомагають працівник і працівниця, які також є вну-
трішньо переміщеними особами. 

Широкий асортимент доступної і смачної їжі, а також вдале розташування – на шляху 
з міста до морського узбережжя – роблять кафе «ЇЖАчок» популярним місцем для 
тих, хто не має бажання готувати собі їжу сам, особливо це стосується відпочиваючих.
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ЗАПОРІЗЬКАЗАПОРІЗЬКА 
Zaporizhzhia region

с. Лукашеве

Олена Щербакова

Сімейна ферма «ГурмеЕко»

Обладнання для виготовлення сирів
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Lukasheve

Olena Shcherbakova

GurmeEco family firm

Cheese production equipment
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ОЛЕНА ЩЕРБАКОВАОЛЕНА ЩЕРБАКОВА
Olena Shcherbakova
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Olena Shcherbakova specializes in the production of cheese. She has 25 goats and five 
cows she milks to make her products. A few years ago, Olena and her family lived in the 
center of Zaporizhia and worked in IT. In 2016, their family decided to move from Zaporizhia 
to the village of Lukashev. They bought a house, got some pets, and unknowingly laid the 
foundations of the story of their fascination with farming. 

The plot is quite simple: they got inspired to make their own cheese. Their friends really 
liked their cheese, and so did they, so Olena came up with the idea to make it their main 
line of business.

Olena learned about the ЕОРАС project from her friends, who also participated in the pro-
ject. Her friends had a positive experience in it and talked about the training sessions they 
attended, and Olena wanted to get involved as well to help grow her business and gain new 
knowledge. As a result, she drafted a business plan, submitted it to the grant competition, 
and won. 

According to Olena, the course featured interesting teachers and coaches, who shared 
motivating and inspiring life stories based on their own experience. 

Olena Shcherbakova: “after the training, I felt a new wave of inspiration and motivation to 
blossom out. I finally understood what to do next. After winning the grant, I got an offer to 
work with a business coach. The coach motivated me and helped find ways to grow my 
business.”

Олена Щербакова займається виробництвом сиру. Вона має 25 кіз та 5 корів, з молока 
яких і робить сир. Ще декілька років тому Олена з родиною жила в центрі Запоріжжя 
та працювала у сфері IT. У 2016 році вони з родиною вирішили переїхати із Запоріж-
жя у село Лукашеве. Придбали тут будинок, завели тварин і з цього почалась історія 
їхнього захоплення фермерством. 

Історія доволі проста – вони мали бажання робити сир. Сир подобався їм самим, по-
добався їхнім друзям, яких вони частували, і так у Олени виникла ідея зробити це 
основним видом діяльності.

Про проект «Економічні можливості постраждалим від конфлікту» Олена дізналася 
від друзів, які також брали участь у проекті. Друзям дуже сподобалось, вони розпо-
відали про тренінги, які вони відвідували, і Олена також захотіла долучитись, щоб от-
римати якийсь новий імпульс для свого бізнесу, отримати нові знання. Як результат, 
вона написала бізнес-план, подала його на грантовий конкурс і виграла. 

За словами Олени, під час навчання були цікаві викладачі та тренери, які на своєму 
досвіді розповідали життєві історії, що мотивували і надихали. 

Олена Щербакова: «Після навчання з’явився новий поштовх і бажання розвиватися. 
З’явилося розуміння, що робити далі. Також я отримала пропозицію попрацювати з 
бізнес-коучем. Коуч мотивував і допомагав разом зі мною знайти шляхи, як розвива-
ти мій бізнес.»
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ЗАПОРІЗЬКАЗАПОРІЗЬКА 
Zaporizhzhia region

м. Запоріжжя

Оксана Русанова

Дитячий науковий клуб

Конструктори та набори з робототехніки
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Zaporizhzhia

Oksana Rusanova

Children’s scientist club

Construction and robotics sets
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ОКСАНА РУСАНОВАОКСАНА РУСАНОВА
Oksana Rusanova
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Oksana Rusanova is the mind behind Children’s Scientific Club DNA, where technical pro-
ject teams are already hard at work. This is a place where young men and women who 
like to make things with their hands, create, invent, and study various natural sciences, 
can come together. Here they make absolutely extraordinary things. Robotics, technical 
creativity, a scientific project team, chess, and the Young Engineer project team (where 
children build all kinds of engineering structures) are all currently represented at Children’s 
Scientific Club. 

It all started with the Fun Science project, where holiday events were held in a scientific 
style. During Fun Science performances, exciting physics and chemistry experiments are 
held to help combine entertainment with learning. 

But Oksana, a college graduate who had worked in this field all her life, wanted to do 
even greater things. Finally, thanks to support from the Economic Opportunities for People 
Affected by Conflict in Ukraine project, Oksana’s dream came true and she launched the 
Children’s Scientific Club.

The Club received from the project, among other things, professional Lego Mindstorms 
sets for kids to build robots according to instructions, or on their own. For example, Club 
students built what they called a “Spinners factory,” where the robot chooses the right 
colored spinner and starts it.

Thanks to an expansion of the range of courses, the Club was able to create new jobs and 
now five new staff members and specialists in various technical disciplines work at DNA.

Оксана Русанова – авторка ідеї Дитячого Наукового Клубу, скорочено ДНК. ДНК – це 
місце, де зараз працюють гуртки технічного спрямування. Це місце, куди приходять 
юнаки і юнки, які люблять майструвати, вигадувати, винаходити, вивчати різні при-
родні науки. Тут вони роблять просто шедевральні речі. Зараз у Клубі ДНК представ-
лені робототехніка, технічна творчість, науковий гурток, шахи, гурток «Юний інже-
нер», де діти конструюють різні інженерні споруди. 

Починалося все з «Веселої науки» - проекту, який проводить свята у науковому стилі. 
Під час виступів «Веселої науки» використовуються яскраві фізичні та хімічні досліди 
для того, щоб поєднати розваги з навчанням. 

Але Оксані, як людині, яка має вищу освіту і все життя працювала в цій сфері, хоті-
лося значно більшого. І ось завдяки підтримці проекту «Економічні можливості по-
страждалим від конфлікту» мрія Оксани збулася і відкрився Дитячий Науковий Клуб.

Від проекту Клуб отримав, серед іншого, професійні набори Lego Mindstorms – це 
конструктори, за допомогою яких можна збирати як стандартних роботів, так і інди-
відуальні проекти. Наприклад, учні Клубу змайстрували, так звану, «Фабрику спінне-
рів» - робот здатен сам обрати спіннер потрібного кольору і запустити його.

Завдяки розширенню асортименту курсів Клуб зміг створити нові робочі місця, і у 
ДНК тепер 5 нових співробітників – спеціалістів з різних технічних дисциплін. 
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ЗАПОРІЗЬКАЗАПОРІЗЬКА 
Zaporizhzhia region

м. Запоріжжя

Руслан Венжега

KozakFood

Для хлібопекарського виробництва
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Zaporizhzhia

Ruslan Venzheha

KozakFood

Bread baking production equipment
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РУСЛАН ВЕНЖЕГАРУСЛАН ВЕНЖЕГА
Ruslan Venzheha
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Ruslan Venzheha had a dream of starting his own business. In the 1990’s, he and his 
friends even had the experience of owning a small sales point. 

After completing his military service in the ranks of the ATO, Ruslan got interested in the 
Economic Opportunities for People Affected by Conflict in Ukraine project and went on to 
participate in the project. Ruslan finished the training, drafted a business plan and suc-
cessfully defended it. The grant provided the necessary equipment based on his business 
plan, and Ruslan opened a street food cafe specializing in tasty baked and fried foods, from 
croissants to pizza. 

The concept of the cafe is that it offers quality products, not just in terms of taste, but in 
terms of service. This keeps customers coming back for what they enjoy most. 

Ruslan loves his business and does everything he can to create a cozy atmosphere. Feed-
back from his guests confirms he is on the right track: he already has regulars who love to 
start every morning with a cup of coffee and fresh pastry at Kozak Food.

Ruslan is strict in terms of maintaining the quality of his product range. One of the indi-
cators of this approach is that he never keeps pastries for more than a day. This would go 
against sanitary norms and Ruslan’s philosophy alike. 

Ruslan Venzheha: “all the food I didn’t sell today, my wife and I gladly take home. My cus-
tomers can rest assured that next morning I’ll welcome them with something fresh.”

Руслан Венжега давно мав мрію зайнятися власною справою – ще у 90-х роках він мав 
з друзями невеликий досвід утримання кіоску. 

Тому, після завершення військової служби у лавах АТО Руслана зацікавив проект 
«Економічні можливості постраждалим від конфлікту» і він подався на участь у ньо-
му. Руслан пройшов навчання, написав бізнес-план і успішно його захистив. Відповід-
но до бізнес-плану проект за кошти гранту закупив необхідне обладнання – Руслан 
вирішив створювати заклад вуличної їжі зі смачною випічкою від круасанів до піци. 

Концепція закладу полягає в тому, що він пропонує якісний продукт не лише у значен-
ні продукту харчування, а й весь комплекс подачі. Щоб людям було цікаво і приємно.

Ця власна справа дуже подобається Руслану і він докладає всіх зусиль, щоб створити 
затишну атмосферу. І відгуки відвідувачів підтримують його намагання – вже є по-
стійні клієнти, які залюбки кожен ранок починають з кави і свіжої випічки у закладі 
Kozak Food.

Руслан дуже суворо дбає про якість асортименту. Одним зі свідчень такого підходу є 
те, що він ніколи не залишає випічку на наступний день. Це суперечить як санітарним 
нормам, так і філософії закладу.

Руслан Венжега: «Всю продукцію, яку не вийшло продати сьогодні, ми з дружиною 
із задоволенням використовуємо вдома. Тому мої гості можуть бути впевненими, що 
наступного ранку я зустрічатиму їх зі свіжою випічкою».
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ЛУГАНСЬКА ЛУГАНСЬКА 
Luhansk region

м. Сєвєродонецьк

Юлія Кисловська

Арт-студія Пісочниця

Меблі, мольберти, набори для творчості
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Severodonetsk

Yuliia Kyslovska

Pisochnytsia art studio

Furniture, drawing easels, arts & crafts sets



103

ЮЛІЯ КИСЛОВСЬКАЮЛІЯ КИСЛОВСЬКА
Yuliia Kyslovska
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Yuliia Kyslovska was born and raised in Severodonetsk. After high-school, she earned a 
degree in Economics, and worked as a merchandiser and sales representative for a compa-
ny in Luhansk. After the events of 2014, the company went out of business and Yuliia was 
unemployed for almost a year. During this time, she earned a second degree in Psychology. 

Yuliia’s new degree made her more employable, and she landed a job with a local organi-
zation, started working with internally displaced people, and realized art therapy was one 
of the most efficient ways of working with people affected by conflict. Thanks to the grants 
program, she was able to implement her idea and began helping people.

One of the best features of the grants program from the Economic Opportunities for People 
Affected by Conflict in Ukraine project for Yuliia was the opportunity to get support from 
a professional business coach. The opportunity to consult with him, and get explanations, 
tips and even moral support very often came in handy.  

Yuliia emphasizes that she started her business from scratch because it was her passion, 
and thanks to the support she was able to build it into something sustainable. It still seems 
weird to Yuliia, however, to refer to her Sandbox art studio as a business. She says she’s 
only doing what she loves, so it’s more a “business combined with pleasure.” 

Юлія Кисловська народилася і виросла у Сєвєродонецьку. Після школи вона отримала 
економічну освіту, працювала мерчендайзером, торговим представником у компанії 
з Луганська. Коли події 2014 року почали набирати обертів, фірма припинила свою 
діяльність і Юлія майже рік була безробітною. За цей час вона отримала другу вищу 
освіту за фахом психолога. 

З новою освітою Юлія стала затребуваною. Влаштувавшись на роботу в одну з місце-
вих організацій, вона почала працювати з внутрішньо переміщеними особами і зро-
зуміла, що в роботі з людьми, які постраждали від конфлікту, арт-терапія є одним з 
найдієвіших засобів. Завдяки грантовій програмі вона змогла реалізувати свою ідею 
та почала допомагати людям.

Однією з особливостей саме цієї грантової програми від проекту «Економічні можли-
вості постраждалим від конфлікту» була можливість отримати підтримку з боку коу-
ча, чим Юлія і скористалася. Можливість порадитись з коучем, отримати роз’яснення, 
підказку і навіть моральну підтримку дуже часто ставала у нагоді.  

Юлія підкреслює, що вона створила бізнес з нуля, адже це було її захоплення, яке 
завдяки підтримці змогло перетворитися на власну справу. Хоча, здається, Юлії досі 
незвично називати свою арт-студію «Пісочниця» - бізнесом. Вона говорить, що за-
ймається своєю улюбленою справою, тому – це «бізнес із задоволенням». 
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ЛУГАНСЬКА ЛУГАНСЬКА 
Luhansk region

м. Лисичанськ

Юлія Рубан

FOXPRINT

Обладнання для поліграфічного виробництва
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Lysychansk

Yuliia Ruban

FOXPRINT

Printing machinery



107

ЮЛІЯ РУБАНЮЛІЯ РУБАН
Yuliia Ruban
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Yuliia Ruban lived all her life in the town of Lysychansk. She says that after the events of 
2014, nobody could stay behind, indifferent or just lazy. Everyone understood that it was 
necessary to be both socially active and professional. Those capable of defending their 
country joined the military. Yuliia decided it was “now or never,” and founded her own 
business, the Foxprint printing company, as she had 15 years of experience in the printing 
industry.

Together with other like-minded individuals, she began to seek resources to implement her 
idea. That is how Yuliia Ruban and her team joined the Economic Opportunities for People 
Affected by Conflict in Ukraine project.

The purpose of writing a grant proposal, according to Julia, was to develop her own busi-
ness by expanding the range of printing products. Thanks to the equipment they received, 
Foxprint was able to employ people affected by conflict and people with disabilities.

Yuliia is also thankful to the Severodonetsk Microbusiness Support Center, where the com-
pany repeatedly went for legal support.

Thanks to its fast growth, Foxprint increased its revenue, and Yuliia has already announced 
plans in the future to develop publishing and print books. She also dreams of opening a 
packaging and label production line.

Юлія Рубан все своє життя жила у місті Лисичанськ. Вона говорить, що після подій 
2014 року не залишилось байдужих чи навіть просто лінивих людей. Всі розуміли, що 
потрібно мати активну як громадянську, так і професійну життєву позицію. Хто міг 
захищати свою землю, пішов в лави армії. Юлія ж вирішила, що «зараз або ніколи» і 
створила свій власний бізнес – поліграфічну компанію «Фокспринт», адже сама Юлія 
мала 15-річний досвід роботи саме у поліграфічній галузі.

Разом з однодумцями вона почала шукати ресурси для втілення ідеї в життя. Таким 
чином Юлія Рубан та її компанія потрапили до проекту «Економічні можливості по-
страждалим від конфлікту».

Метою написання грантового проекту, за словами Юлії, був розвиток власної справи 
за рахунок розширення асортименту поліграфічної продукції. Завдяки отриманому 
обладнанню, компанія «Фокспринт» змогла працевлаштувати осіб, постраждалих від 
конфлікту, та людину з інвалідністю.

Також Юлія високо оцінює діяльність Сєвєродонецького центру підтримки мікробіз-
несу, до якого компанія неодноразово зверталася за юридичною підтримкою.

В результаті розвитку, який стався з компанією «Фокспринт» в рамках проекту, дохід 
компанії збільшився, і Юлія вже озвучує плани на майбутнє – компанія планує роз-
вивати видавничу діяльність і друкувати книжки, а також мріють про відкриття лінії з 
виробництва упаковки та етикетки.
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ЛУГАНСЬКА ЛУГАНСЬКА 
Luhansk region

м. Лисичанськ

Ганна Молодих

Fayna Lady

Обладнання для швейного виробництва
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Lysychansk

Hanna Molodykh

Fayna Lady

Apparel production equipment



111

ГАННА МОЛОДИХГАННА МОЛОДИХ
Hanna Molodykh
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Hanna Molodykh, from the town of Lysychansk, designs women’s clothing of large sizes 
under the Fine Lady brand name. Before 2014, Hanna worked in a fabrics and accessories 
sales department, and also ran a tailor shop for a long time. 

But today, as part of her brand development, Hanna collaborates with several large clients, 
including a chain of stores for large size women’s clothing. You can meet Hanna in Kiev, as 
she is a regular participant in the Made in Ukraine festival.

Hanna says that she has always wanted to start her own business: “after all, I’m a creative 
person and blue-collar work is boring to me. But when I create clothes, I’m com-

bining what I love with bringing joy to people.”

Hanna learned about the Economic Opportunities for People Affected 
by Conflict in Ukraine project, submitted an application, completed 

training, drafted and defended her business plan, and received 
her equipment in a month. 

Hanna emphasizes that during the training she learned a lot 
of useful information, which she applied every day, and as a 
result, her business continues to grow. Thanks to the support 
from a Business Arena coach, Hanna was able to find her larg-

est customer to date.

Hanna has always had the dream of designing clothes under her 
own brand. Now this dream has come true, but she’s not stopping 

here: she wants to launch full-scale production and enter the interna-
tional market.

Ганна Молодих з міста Лисичанськ створює під торговою маркою «Файна Леді» жіно-
чий одяг великих розмірів. До 2014 року Ганна працювала у відділі з продажу тканини 
та фурнітури, а також тривалий час займалася індивідуальним пошиттям одягу. 

Вже зараз, в рамках роботи під своїм брендом, Ганна співпрацює з декількома велики-
ми клієнтами, зокрема, мережею магазинів жіночого одягу великих розмірів. Зустріти 
Ганну можна і в столиці, вона є незмінною учасницею фестивалю “Made in Ukraine”.

Ганна говорить, що завжди прагнула розпочати власну справу: «Адже я людина твор-
ча і робота на виробництві для мене є нудною. А коли я створюю одяг, я добре само-
реалізовуюсь і несу радість людям».

Ганна дізналася про проект «Економічні можливості постраждалим від конфлікту», 
подала заявку, пройшла навчання, написала і захистила бізнес-план та вже через мі-
сяць отримала обладнання. 

Ганна наголошує, що під час тренінгу отримала багато корисної інформації, якою ко-
ристається кожного дня і завдяки цьому її бізнес продовжує зростати. Завдяки під-
тримці з боку коуча від «Бізнес Арени» Ганна змогла знайти свого найбільшого на 
даний момент замовника.

Раніше у Ганни була мрія створювати одяг під власним брендом. Тепер ця мрія справ-
дилася і Ганна не зупиняється – вона прагне розгорнути повномасштабне виробни-
цтво і вийти на ринки інших країн.
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ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКА 
Kharkiv region

м. Харків

Катерина Самарська-Сагайдаченко

Sugar & Canela

Обладнання для виробництва пряників
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Kharkiv

Kateryna Samarska-Sahaidachenko

Sugar & Canela

Spice cakes production equipment
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КАТЕРИНА КАТЕРИНА 

САМАРСЬКА-САГАЙДАЧЕНКОСАМАРСЬКА-САГАЙДАЧЕНКО
Kateryna Samarska-Sahaidachenko
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Kateryna Samarska-Sahaidachenko and her sister opened the Sugar & Canela workshop. 
This business started with a small batch of gingerbread cakes baked in the winter of 2015 
in a rented apartment. It was not until later the sisters rented a workspace, and in addition 
to gingerbread cakes, also began to make cream cakes, desserts and other kinds of sweets. 

Together with Kateryna, her sister Hanna, who handles administrative functions dealing 
with sales, communication with customers, and finding suppliers, works to ensure all prod-
ucts procured by the workshop are certified. Thanks to her efforts, Kateryna has the oppor-
tunity to focus on the creative side of their business, as the face and taste of their products 
depend on her inspiration.

Provided that at the time the sisters learned about the opportunities the project had for their 
business it was already open, they took advantage of the job creation component for people 
affected by conflict. 

Hanna says that thanks to the equipment received and staff expansion, her employees 
were given the opportunity to optimize operations and free up time to develop a new line of 
business: cream cake production.

Thanks to the project and mentorship support, the sisters are already aware of the need to 
create a separate sales department, as they have ambitious plans to scale up production 
and enter new markets. Thus, the studio hired a designated sales manager, who is currently 
working with large companies that may be interested in branded sweets and gifts. The sis-
ters’ plans also include a franchise and the export of gingerbread cakes. 

Катерина Самарська-Сагайдаченко разом з сестрою створила майстерню під назвою 
«Sugar & Canela». Бізнес починався з невеликої партії пряників, випеченої взимку 2015 
року на орендованій квартирі. Вже потім сестри орендували приміщення під вироб-
ництво і окрім пряників почали виготовляти також торти, десерти та інші солодощі. 

Разом з Катериною працює її сестра Ганна, яка виконує адміністративні функції: за-
ймається продажами, спілкується з клієнтами, добирає постачальників, пильно слід-
кує, щоб всі продукти, які закупає майстерня, були сертифікованими. Завдяки цьому 
Катерина має можливість зосередитися на творчій стороні бізнесу – від її натхнення 
залежить зовнішній вигляд та смакові якості продукції.

Враховуючи, що на момент, коли сестри дізналися про можливості Проекту, бізнес 
вже працював, вони подалися на компонент зі створення робочих місць для людей, 
які постраждали від конфлікту. 

Ганна говорить, що завдяки отриманому обладнанню та розширенню штату, праців-
ниці отримали можливість оптимізувати власний час і вивільнити його для розвитку 
нового напрямку – виготовлення тортів.

Завдяки підтримці зі сторони проекту та отриманій менторській підтримці, сестри вже 
усвідомлюють потребу створити окремий відділ продажів, адже вони мають амбітні 
плани масштабувати виробництво та виходити на нові ринки. Таким чином у майстер-
ні з’явився окремий менеджер з продажів, який наразі працює з великими компані-
ями, що можуть бути зацікавлені у брендованих солодких сувенірах та подарунках. 
Серед планів сестер – робота за принципом франшизи та продаж пряників за кордон. 
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ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКА 
Kharkiv region

м. Харків

Ольга Скорова

Виробництво меблів

Деревообробне обладнання



120

Kharkiv

Olha Skorova

Furniture production

Woodworking equipment
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ОЛЬГА СКОРОВАОЛЬГА СКОРОВА
Olha Skorova
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Olha Skorova moved to Kharkiv from Luhansk, where she worked as a commercial director 
for a furniture manufacturing company for more than a decade. In 2017, Olha opened her 
own furniture manufacturing business in Kharkiv.

Olha rate the training program of the Economic Opportunities for People Affected by Con-
flict in Ukraine project extremely high: “everything was so useful! The coaches we worked 
with were highly motivational professionals. Plus when you open your own business, you 
have to know all the ins and outs, from orders to legislation, and we were provided with all 
that information.”

Tetiana Isaieva, Project Coordinator in Kharkiv Oblast, confirms Olha Skorova attended all 
10 sessions of the course.

Olha drafted and defended her business plan, received the equipment she needed from the 
project, and became an employer: now she not only has a job for herself, but has employees 
who were also displaced from Luhansk. 

Olha and her company offer bright and functional furniture solutions for apartments and 
offices, and also recently completed a unique order for a foreign company.

Ольга Скорова переїхала до Харкова з Луганська, де понад 10 років працювала комер-
ційною директоркою на підприємстві, що виробляло меблі. У 2017 році, вже у Харкові, 
Ольга створила власний бізнес з виготовлення меблів.

Тренінговій програмі проекту «Економічні можливості постраждалим від конфлікту» 
Ольга дає надзвичайно високу оцінку: «Корисним було абсолютно все! Дуже грамотні 
тренери, які нас мотивували. Окрім цього, коли ти запускаєш власний бізнес, ти маєш 
орієнтуватися в усьому – від замовлень до законодавства – і всю цю інформацію нам 
викладали».

Координаторка проекту у Харківській області Тетяна Ісаєва підтверджує, що Ольга 
Скорова відвідала всі без виключення 10 занять курсу.

Ольга написала і захистила бізнес-план, отримала від проекту потрібне обладнання та 
стала роботодавцем. Тепер вона не лише має роботу сама, а й працевлаштовує інших 
– всі її працівники також переїхали з Луганську. 

Ольга та її компанія пропонують яскраві й функціональні меблеві рішення не лише 
для квартир, а також і для офісів, а нещодавно вони виконали унікальне замовлення 
для іноземної компанії. 
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ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКА 
Kharkiv region

м. Харків

Олена Петрущенко

Білошвейка

Швейне обладнання
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Kharkiv

Olena Petrushchenko

Biloshveika

Garment manufacture equipment
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ОЛЕНА ПЕТРУЩЕНКООЛЕНА ПЕТРУЩЕНКО
Olena Petrushchenko
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Olena Petrushchenko lived in Makiyivka, Donetsk Oblast, before the conflict broke out in the 
East. In 2014, she and her family had to leave their homes and relocate to Kharkiv.

Olena is a professional seamstress who first took up the craft at the age of 17. Olena worked 
at a tailor’s shop for a while, but soon realized she wanted to work for herself, and since 
1995 has run her own business. 

In Kharkiv, Olena tried work at a factory, but to no avail, as the craftswoman was not ready 
to work under someone else’s leadership. After having worked as her own boss for such 
a long period, she had a hard time functioning otherwise, so Olena began to consider 
re-starting her business in Kharkiv Oblast.

She learned about opportunities in the Economic Opportunities for People Affected by Con-
flict in Ukraine project on social media and started her training soon afterwards. Olena 
Petrushchenko says that after two and a half months of training, her concept of running a 
business changed. She won a grant that provided her with the necessary equipment, and 
she opened her own Biloshviyka tailor’s shop located in the Trade Center.

Olena says now she once again has the opportunity to do her own thing and make a living 
at the same time, so she is very happy!

Олена Петрущенко до конфлікту на сході жила у Макіївці Донецької області. Але у 
2014 році їй з сім’єю довелося залишити рідну домівку і вони опинилися у Харкові.

Олена є професійною швачкою, яка вперше взялася до цієї справи ще у 17-річному 
віці. Якийсь час Олена працювала в ательє, але швидко зрозуміла, що хоче працювати 
на себе і тому з 1995 року вона займається підприємницькою діяльністю. 

У Харкові Олена також спробувала працювати на фабриці, але цей досвід не був вда-
лим – все ж майстриня не готова працювати під чиїмось керівництвом. Після такого 
тривалого періоду роботи на себе вже було важко працювати інакше, і тому Олена 
почала думати про те, як же їй відродити бізнес вже на Харківщині.

У соцмережах вона дізналася про можливості від проекту «Економічні можливості по-
страждалим від конфлікту» і вже невдовзі потрапила на навчання. Олена Петрущенко 
говорить, що за 2,5 місяці, під час яких тривало навчання, в неї змінилося уявлення 
про ведення бізнесу. Отриманий грант забезпечив Олену потрібним обладнанням і 
вона створила свою швацьку майстерню «Білошвейка», яка знаходиться у «Будинку 
торгівлі».

Олена говорить, що вона знову має можливість займатися улюбленою справою, має 
можливість заробляти на життя і тому вона щаслива!
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ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКА 
Kharkiv region

м. Харків

Мільнер Медікал

Медична клініка

Обладнання для гінекологічного кабінету



128

Kharkiv

Milner Medical

Medical clinic

Gynecologist office equipment
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МІЛЬНЕР МЕДІКАЛМІЛЬНЕР МЕДІКАЛ
Milner Medical
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Nataliia Dernova, Deputy Director General of the clinic,  says that the Milner Medical medi-
cal center was established to provide outpatient clinic care in Kharkiv. The center has a staff 
of multidisciplinary specialists for adults and children, laboratory diagnostics, a day care 
facility, and a house call doctor service. There is also an area for the treatment of cervical 
pathologies, and programs are in operation to prevent cancer among the population (cervi-
cal cancer, breast cancer, melanoma).

Nataliia Dernova: “more than 50% of the medical center’s staff are IDP’s from Donetsk and 
Luhansk. Our medical center has provided free medical assistance to locally displaced per-
sons throughout the year. We do everything we can to help people affected by the conflict 
in Donbass.”

The leading gynecologist of the clinic, a gynecologist and endocrinologist who moved to 
Kharkiv from Donetsk after the conflict broke out, is a unique specialist in her field, and 
the management of the medical center considers themselves extremely lucky to have her 
on their team. However, unfortunately, she did not have her own office, so Milner Medical 
applied for a grant through the Economic Opportunities for People Affected by Conflict in 
Ukraine project.

Thanks to the grant funds they received, the center expanded its gynecological department, 
formed an on-site day-care gynecological hospital, and expanded its range of services.

Five new employees, all of whom are internally displaced persons, were also hired.

Заступниця генерального директора клініки Наталія Дернова розповідає, що медич-
ний центр «Milner Medical» був створений для надання амбулаторно-поліклінічної 
допомоги населенню міста Харків. У центрі працюють багатопрофільні спеціалісти 
для дорослих та дітей, є лабораторна діагностика, денний стаціонар, послуга виклику 
лікарів до дому. Функціонує кабінет лікування патологій шийки матки, проводяться 
програми профілактики онкологічних захворювань у населення (рак шийки матки, 
молочної залози, меланоми).

Наталія Дернова: «В медичному центрі більше 50% персоналу ВПО з Донецька та Лу-
ганська. Наш медичний центр протягом року надавав безоплатно медичну допомогу 
переселенцям. Наразі ми теж активно допомагаємо людям, які постраждали від кон-
флікту на Донбасі.»

Провідна фахівчиня гінекологічного відділення клініки – лікарка гінеколог-ендокри-
нолог, яка переїхала до Харкова з Донецька після початку конфлікту на сході країни, 
є унікальною спеціалісткою у своїй сфері і керівництво медичного центру вважає, що 
їм надзвичайно пощастило мати її у своїй команді. Однак, на жаль, свого окремого 
кабінету вона не мала і тому «Мільнер Медікал» подали заявку на отримання гранту 
від проекту «Економічні можливості постраждалим від конфлікту».

За рахунок гранта Центру вдалось розширити гінекологічне відділення, створити при 
медцентрі денний гінекологічний стаціонар та розширити спектр послуг.

Загалом, завдяки гранту вдалося працевлаштувати 5 людей – всі внутрішньо перемі-
щені особи. 
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ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКА 
Kharkiv region

м. Харків

Тетяна Корнієнко

Експрес стрижка

Меблі та перукарське обладнання
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Kharkiv

Tetiana Kornienko

Express haircut

Furniture and hairdressing equipment
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ТЕТЯНА КОРНІЄНКОТЕТЯНА КОРНІЄНКО
Tetiana Kornienko
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In 2013, Tetiana Kornienko, who was previously involved in large-sized linen sales, was 
forced to shut down her business due to the birth of her second child. However, in 2015, 
she wanted to return to the workforce, and decided to open her own Express Haircuts fran-
chise, and hired three stylists. 

As early as the following year, Tetiana learned about the Economic Opportunities for People 
Affected by Conflict in Ukraine project and applied for a grant. Her business plan was sup-
ported by the selection committee and she received a grant. Her studio purchased a credit 
card terminal, furniture for clients to make waiting more comfortable, and hairdressing 
equipment to optimize employee operations.

Thanks to the purchased equipment, the salon created new jobs, the range of services 
increased, and hairdresser efficiency also went up. 

Tetiana says that as part of her cooperation with the project, her salon employed three peo-
ple: two internally displaced persons, and one person with disabilities. She also has plans 
to expand staff in the future. 

Tetiana Kornienko: “my motto is: people who want to work look for opportunities, and peo-
ple who do not want to work look for excuses.”

У 2013 році Тетяна Корнієнко, яка до того займалася продажем білизни великих роз-
мірів, вимушена була закрити свій бізнес у зв’язку із народженням другої дитини. 
Однак вже  у 2015 вона захотіла повернутися до активного підприємництва і відкрила 
за франшизою першу свою перукарню «Експрес стрижка» та працевлаштувала 3 осіб. 

Вже наступного року Тетяна дізнається про проект «Економічні можливості постраж-
далим від конфлікту» і подає заявку на грант. Її бізнес-план отримав підтримку кон-
курсної комісії і вона отримала фінансування. За кошти гранта в салон був куплений 
термінал для оплати послуг, меблі для клієнтів, щоб зробити очікування комфортні-
шим, а також перукарське обладнання, яке оптимізує використання часу майстрами.

Завдяки придбаному обладнанню в салоні з’явились нові робочі місця, розширився 
асортимент послуг та підвищилась ефективність роботи майстрів. 

Тетяна говорить, що в рамках співпраці з проектом, її перукарнею було працевлашто-
вано вже 3 людини – 2 внутрішньо переміщені особи та одна людина з інвалідністю, і 
вона планує розширяти штат і надалі. 

Тетяна Корнієнко: «Мій девіз: хто хоче працювати – той шукає можливості, а ті, хто не 
хочуть -шукають виправдання».
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ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКА 
Kharkiv region

м. Харків

Ольга Аверіна

Термодім

Обладнання для виробництва термоплитки
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Kharkiv

Olha Averina

Thermodim

Thermotile production equipment
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ОЛЬГА АВЕРІНАОЛЬГА АВЕРІНА
Olha Averina
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For more than 10 years, Olha Averina has owned Thermodim, a company specializing in the 
production of plastic steel windows and general construction works.

Since the conflict began in the eastern part of the country, internally displaced persons and 
demobilized ATO members began to become a part of Olha’s staff. 

Production of thermo panels is a relatively new business area for the company. Initially, 
the company tried to establish production using their own resources without specialized 
equipment. They understood the benefits of the tile type and their ability to work with the 
technology. Then they began to look for opportunities to purchase professional equipment. 

Olha’s employees came across an ad for the Economic Opportunities for People Affected 
by Conflict in Ukraine project grants competition and suggested she submit an application. 
Her application was approved, and Olha Averina and her team began full-scale production 
of thermo panels, which helped create four more jobs.

Olha says they are glad they have clients from the Ukraine-controlled areas of Donetsk and 
Luhansk regions, and clients who are internally displaced persons or ATO veterans enjoy 
permanent discounts.

Вже більше 10 років Ольга Аверіна є підприємицею, а її компанія «Термодім» займа-
ється виробництвом металопластикових вікон та здійснює загальнобудівельні роботи.

Відколи почався конфлікт на сході країни, серед працівників Ольги почали з’являтися 
внутрішньо переміщені особи та демобілізовані учасники АТО. 

Відносно новим напрямом діяльності компанії є виробництво термофасадної плитки. 
Спочатку у компанії спробували виробництво власними силами без спеціалізованого 
обладнання. Зрозуміли переваги цієї плитки та свою спроможність працювати з цією 
технологією. Тоді почали шукати можливості придбати професійне обладнання. 

Співробітникам Ольги трапилося на очі оголошення про грантовий конкурс проекту 
«Економічні можливості постраждалим від конфлікту» і вони запропонували взяти 
участь. Заявка була підтримана і Ольга Аверіна з командою розгорнули повноцінне 
виробництво термофасадної плитки, для чого було створено ще 4 робочих місця.

Ольга говорить, що вони раді тому, що мають клієнтів з підконтрольних територій 
Донецької та Луганської областей, а клієнти, які є внутрішньо переміщеними особами 
чи учасниками АТО, користуються постійною системою знижок.
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ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКА 
Kharkiv region

м. Харків

Оксана Бородачова

Cool School

Обладнання для класу іноземної мови
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Kharkiv

Oksana Borodachova

Cool School

Foreign language classroom equipment
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ОКСАНА БОРОДАЧОВАОКСАНА БОРОДАЧОВА
Oksana Borodachova
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Oksana Borodachova, an English teacher from Luhansk, could never imagine her life out-
side the classroom. In 2015, when the conflict in Eastern Ukraine forced her and her family 
to move to Kharkiv, Oksana believed the relocation was temporary and that soon enough 
she would be back home doing what she loved most. But six months later, it became clear 
she would have to stay with her family in Kharkiv for much longer than she expected. Mrs. 
Borodachova found a job as an English teacher at Luhansk National Agrarian University 
(which also relocated to Kharkiv), but she never abandoned her lifelong dream of creat-
ing her own foreign language school where she could freely implement her own vision of 
teaching English.  

In the autumn of 2016, she took a decisive step by renting a two-room venue and founding 
the Cool School, which offered English language courses. There was considerable demand 
for such services in the city, and soon enough the school proved successful. But due to the 
limited resources, Oksana could only properly furnish a single classroom. In addition, there 
was no option to increase the number of students, as the space of the premises did not 
allow expansion and she lacked the funds to hire more teachers.

In February 2017, Oksana Borodachova learned about the USAID Economic Opportunities 
for People Affected by Conflict in Ukraine project and received a grant to purchase equip-
ment for the second classroom (a computer, blackboard, learning materials for new teach-
ers, etc.). She was able to hire an additional two teachers who were also forced to move 
from Luhansk. By the beginning of September 2017, the new room had all the necessary 
equipment and four new student groups could start their lessons.     

Today, the school provides a living wage to both Oksana and her other teachers. She is 
extremely pleased with the fact she managed to turn a hobby into a private business, and is 
excited about her plans for the future. 

Оксана Бородачова, викладачка англійської мови з Луганська, не уявляла свого життя 
без педагогічної праці. У 2015 році, коли конфлікт на сході України змусив її разом з 
родиною перебратися до Харкова, Оксана думала, що переїзд буде тимчасовим, і що 
невдовзі вона повернеться додому, до улюбленої роботи. Але за півроку стало зро-
зуміло, що разом із сім’єю їй доведеться пробути у Харкові довше, ніж очікувалося. 
Оксана знайшла роботу викладача англійської у Луганському національному аграр-
ному університеті (який також переїхав до Харкова), але її не полишала давня мрія 
створити власну школу іноземних мов, де вона могла б вільно втілити своє бачення 
того, як викладати англійську.  

Восени 2016 року жінка зробила рішучий крок – винайняла приміщення з двох кімнат 
та заснувала школу під назвою Cool School, яка пропонує вивчення англійської мови.  
У місті існував значний попит на такі послуги, тож школа швидко стала популярною, 
але обмежені ресурси дозволяли Оксані як слід обладнати лише одну класну кімнату. 
Збільшити кількість учнів також не було змоги – не дозволяли розміри приміщення та 
брак коштів для того, щоб залучити додаткових викладачів.

У лютому 2017 року Оксана Бородачова дізналася про проект USAID «Економічні мож-
ливості постраждалим від конфлікту» і отримала грант, за який придбала обладнання 
для другої класної кімнати (комп’ютер, дошку, навчальні матеріали для нових викла-
дачів тощо), та змогла взяти на роботу ще двох педагогів, також вимушених пересе-
ленців з Луганщини. До початку вересня 2017 року нова кімната мала все необхідне 
приладдя, і в ній розпочали своє навчання чотири нові учбові групи.     

Сьогодні  діяльність школи дозволяє утримувати власну сім’ю не лише Оксані, але 
й тим викладачам, які з нею працюють. Вона надзвичай задоволена тим, що змогла 
перетворити своє захоплення на власну справу, та розповідає про плани на майбутнє. 
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ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКА 
Kharkiv region

м. Харків

Анна Твердоступ

Магазин Cheese please

Обладнання для міні-кав’ярні
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Kharkiv

Anna Tverdostup

Cheese Please

Mini coffeehouse equipment
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АННА ТВЕРДОСТУПАННА ТВЕРДОСТУП
Anna Tverdostup
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In Donetsk, Anna Tverdostup and her husband owned a company selling automotive parts. 
In 2015, they moved to Kharkiv and realized there were too many competitors working in 
the city. The couple decided they would not be able to continue their business successfully. 
Later, Anna and her husband decided to turn their love for cheese into a business.

“I adore cheese! And I wanted to open a place where people would be able to study cheese 
eating culture, learn about its various types and try out different samples. I know quite a lot 
about cheese and I want other people to love it as much as I do,” Anna shared.

Anna opened her shop called Cheese, Please! offering a wide choice of cheeses 
and cheese products for any taste. Anna knows the story behind every 

cheese sold in her shop, including its origins, production technology, 
rules of storage and consumption, etc.

The cheese shop quickly became popular among district res-
idents where it was located, and Anna began thinking of ex-
panding her business. She wanted to create a space where 
guests could buy various kinds of cheese and also have a 
cup of coffee or tea. In the end, Anna decided to open a 
small coffee area in her shop. Anna submitted her applica-
tion for a grant from the Economic Opportunities for People 
Affected by Conflict in Ukraine project and received the fund-

ing she needed.

Anna can now brew genuine coffee with her new professional 
coffee machine. Her guests can now enjoy a new service: cheese 

tasting with a cup of rich coffee. Сoffee or tea “to go” is also avail-
able.

У Донецьку Анна Твердоступ з чоловіком володіли компанією з продажу автозап-
частин. У 2015 році вони переїхали до Харкова і побачили, що в місті працює надто 
багато конкурентів. Подружжя зрозуміло, що вони не зможуть успішно працювати в 
цій сфері. Згодом Анна з чоловіком вирішили перетворити на бізнес свою любов до 
сиру.

“Я страшенно люблю сир! І мені хотілося відкрити місце, в якому люди могли б вивча-
ти культуру споживання сиру, знайомитися з різними його різновидами та куштувати 
різні зразки сиру. Я дуже багато знаю про сир і хочу, щоб інші люди теж полюбили 
його так само сильно, як і я”, - говорить Анна.

Анна відкрила крамницю з назвою “Cheese, Please!”. У ній представлений широкий 
вибір сирів та сирних продуктів на будь-який смак. Анна може розповісти історію 
кожного сиру, що продається в її магазині: звідки він походить, яка технологія його 
виробництва, як правильно зберігати і споживати різні сири тощо.

Сирна крамниця швидко стала популярною серед жителів району, де вона розташо-
вана, і Анна почала думати про розширення бізнесу. Вона хотіла створити місце, де 
можна не лише придбати різні види сирів, а й випити кави або чаю. В результаті Анна 
вирішила відкрити в своєму магазині невеличкий куточок-кав’ярню. Вона подала за-
явку на отримання гранту в рамках проекту USAID “Економічні можливості для по-
страждалих від конфлікту» і отримала необхідне фінансування.

З новим професійним кавовим автоматом Анна може готувати смачну каву. Тепер 
вона має можливість запропонувати своїм клієнтам нову послугу – дегустацію сиру з 
чашкою ароматної кави. У кавовому куточку також можна замовити каву або чай «із 
собою».
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ХЕРСОНСЬКА ХЕРСОНСЬКА 
Kherson region

м. Станіслав

Олена Скворцова

Aneles

Обладнання для швейної фабрики
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Stanislav

Olena Skvortsova

Aneles Textile

Textile production equipment
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ОЛЕНА СКВОРЦОВАОЛЕНА СКВОРЦОВА
Olena Skvortsova
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In Luhansk, Olena Skvortsova used to work at a garment workshop managing the development of 
new models. When in 2014 armed military personnel started showing up in the city, Olena decided 
to leave and take her child to Kherson Oblast in the hopes the conflict would soon be over. But after 
a month when nothing improved, they realized they had to start a new life in Kherson. She enrolled 
her son in school, and found a job at a tailoring company as first managing production, and later as 
director of the entire enterprise. However, the thought that she was ready to work for herself rather 
than somebody else started recurring increasingly often. 
Inna, her colleague, started telling her about different grant opportunities for internally displaced 
persons from international organizations, and Olena decided it was high time to start planning her 
own business.  
Olena had experience managing a business, but she lacked knowledge on how to calculate her future 
expenses and income, and how to draft a business plan. This is where the entrepreneureal skills 
courses from the USAID Economic Opportunities for People Affected by Conflict in Ukraine project 
came in handy. Olena completed the training and, as the saying goes, everything just fell into place: 
she had a clear understanding what needed to be taken into account, how it should be planned and 
which risks should be calculated. In addition, Olena’s business plan won the competition and she 
received 3 pieces of new modern equipment. 
Olena completed a mini-study of the industry in Kherson Oblast and learned that Stanislav village, 
40 km from Kherson, had just what she needed for her workshop: experienced tailors and a need for 
new jobs. She also learned which products were most popular on the market. 
At the start, Olena received the equipment from a grant provided by the Economic Opportunities 
for People Affected by Conflict in Ukraine project implemented by the Ukrainian Women’s Fund. 
Olena already had some of her own sewing machines, rented several more and bought others sec-
ond-hand. In March 2018, her workshop for the manufacture of corporate clothes with space for 35 
employee was officially opened. 
At the moment, Olena provides jobs to 24 people from 3 nearby villages: Stanislav, Oleksandrivka 
and Shyroka Balka. The owner of the tailoring business cooperates with the employment center, and 
eagerly provides internships and offers full-time work to the best workers. 
Thanks to her professional connections, she managed to fill her enterprise with orders rather quick-
ly. The assortment of products includes specialized and uniform clothes, and among her clients are 
representatives of railway personnel, the defense industry and police. 

У Луганську Олена Скворцова працювала на фабриці з пошиття одягу і керувала напрямом 
розробки нових моделей. Коли у 2014 році у місті почали з’являтися люди зі зброєю, Олена ви-
рішила взяти відпустку та повезти дитину до Херсонської області, сподіваючись, що за місяць 
все закінчиться. Але за місяць краще не стало і довелося починати нове життя у Херсоні. Син 
пішов у школу, Олена знайшла собі роботу на швацькому підприємстві – спочатку керувала 
виробництвом, згодом стала директоркою всього підприємства. Однак думка про те, що вже 
готова працювати не на когось, а мати власний бізнес, все частіше з’являлася у Олени. 
Її колега Інна почала розповідати про ті чи інші можливості, що відкриваються для внутрішньо 
переміщених осіб у вигляді грантів від міжнародних організацій і Олена вирішила, що настав 
час планувати створення бізнесу.  
Досвід керування бізнесом у Олени був, втім бракувало знань стосовно того, як прорахувати 
наперед свої витрати і прибутки, скласти бізнес-план. Тут у нагоді стали курси з підприємниць-
ких навичок в рамках проекту USAID «Економічні можливості постраждалим від конфлікту». 
Олена пройшла навчання на курсах і, як говорять, «пазл склався» – Олена мала чітке уявлення, 
що варто врахувати, як планувати і які ризики закладати. Окрім цього бізнес-план Олени ви-
грав у конкурсі і вона отримала 3 одиниці нового сучасного обладнання. 
Олена провела міні-дослідження ситуації у Херсонській області і дізналася, що в селищі Ста-
ніслав, яке розташовано в 40 км від Херсона є передумови для створення цеху: наявні фахівчи-
ні швацької справи, є потреба у створенні робочих місць. 
На початку Олена мала обладнання, отримане в якості гранта від проекту «Економічні можли-
вості постраждалим від конфлікту», що впроваджується Українським жіночим фондом. Ще 
деякі машинки Олена вже мала у власності, дещо взяла в оренду або ж придбала вже вживане 
– таким чином у березні 2018 у селі Станіслав запустився цех з пошиття корпоративного одягу, 
який розрахований на 35 робочих місць. 
Наразі у Олени працює 24 людини з 3 навколишніх сіл – Станіслава, Олександрівки та Широкої 
Балки. Власниця швацького бізнесу співпрацює з Центром зайнятості і тому охоче бере на 
стажування, а найбільш старанних працівників зараховує до штату на постійну роботу. 
Завдяки професійним зв’язкам їй вдалося доволі швидко заповнити своє підприємство за-
мовленнями. В асортименті – спеціальний та формений одяг, серед замовників – представни-
ки залізничників, оборонна сфера, патрульна поліція. 
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ХЕРСОНСЬКА ХЕРСОНСЬКА 
Kherson region

м. Херсон

Віталій Лелюк

Sale e Pepe

Обладнання для піцерії
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Kherson

Vitalii Leliuk

Sale e Pepe

Pizzeria equipment
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ВІТАЛІЙ ЛЕЛЮКВІТАЛІЙ ЛЕЛЮК
Vitalii Leliuk



156

In the spring of 2015 Vitalii Leliuk returned from the army and started looking for a job.  

When the USAID Economic Opportunities for People Affected by Conflict in Ukraine project 
announced its business skills training program in Kherson, Vitalii Leliuk and his friend 
agreed to take the course. They had cooking skills and a general vision of how a restaurant 
operates, but the veterans understood that in order to open a business, they needed to have 
a business plan. The young men completed training at the Micro Business and Self-Em-
ployment support Center in Kherson, and gained the knowledge they felt they were lacking.  

Vitalii and his close friends Viktor and Serhii pooled their own savings and started making 
and delivering Sale e Pepe pizza, as they lacked the money for an eatery with a dining area.  

The city quickly became aware of the new pizza, and taking into account they made it with 
corn flour, which is unique for Kherson, soon enough they could hardly cope with the flow 
of orders. They had to increase their staff, so they brought on another veteran of the armed 
forces as the fourth member of their team. The time had come to make their dream come 
true: open a new pizzeria! The premises where the Sale e Pepe kitchen was located (“Salt 
and Pepper” in Italian) was rearranged into a small dining area for 7-8 guests. Now you can 
choose your pizza yourself and drink a cup of coffee while waiting, as the Economic Op-
portunities for People Affected by Conflict in Ukraine project provided a grant for a display 
refrigerator and coffee machine.  

The veterans are planning to launch their own website to automatically process orders, and 
have plans to expand by opening new restaurants.  

Восени 2015-го  Віталій Лелюк повернувся з армії і почав шукати роботу.  

Коли у Херсоні Проект USAID «Економічні можливості постраждалим від конфлікту» 
оголосив про проведення тренінгової програми з навчання бізнес-навичкам, Віталій 
Лелюк і разом з другом негайно зголосилися пройти навчання, адже вміння готувати 
вони мали, і загальне уявлення про роботу закладу харчування також, але ветера-
ни розуміли, що для відкриття бізнесу обов’язково потрібен детальний бізнес-план. 
Хлопці пройшли навчання у Центрі підтримки мікробізнесу і самозайнятості у м. Хер-
сон і отримали саме ті знання, брак яких відчували.  

Віталій з побратимами Віктором та Сергієм зібрали особисті накопичення і розпочали 
з виготовлення та доставки піци «Sale e Pepe» («Сіль і перець» у перекладі з італій-
ської), оскільки на заклад із місцем для прийому відвідувачів не було грошей.  

Про нову піцу у місті дізналися дуже швидко, а враховуючи, що піцу вони виготовля-
ли з кукурудзяного борошна, що для Херсону є унікальним, вже невдовзі вони ледь 
справлялися з потоком замовлень. Довелося збільшувати кількість рук – ще один 
ветеран збройних сил Андрій став четвертим членом команди. Прийшов час для вті-
лення мрії – відкриття справжньої піцерії! У приміщенні, де розташована кухня «Sale 
e Pepe», хлопці облаштували невеличку залу на 7-8 місць. Тепер піцу можна забирати 
самим, а поки чекаєш – випити кави, тому що проект «Економічні можливості по-
страждалим від конфлікту» у якості гранта надав холодильник-вітрину та каво-ма-
шину.  

У планах ветеранів запуск власного сайту для автоматичної обробки замовлень і, 
можливо, розширення шляхом відкриття нових закладів. 



157

ХЕРСОНСЬКА ХЕРСОНСЬКА 
Kherson region

м. Каховка

Ірина Мамроцька

Кримські чебуреки

Обладнання для хлібопекарського виробництва 
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Kakhovka

Iryna Mamrotska

Krymski Chebureky

Bread baking production equipment 
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ІРИНА МАМРОЦЬКАІРИНА МАМРОЦЬКА
Iryna Mamrotska
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In 2014, after the annexation of Crimea, Iryna and her family moved to the city of Nova 
Kakhovka in Kherson Oblast.  

Iryna used to work as a researcher at the Crimean Institute of Natural Resources, but it was 
impossible to find a similar job in Kherson Oblast. As far as Iryna liked to cook, she decided 
to turn her hobby into a new business. She opened a kiosk to cook the traditional Crimean 
Tatar dish Chebureki, together with Olena, her colleague from the Institute, who had also 
moved to Nova Kakhovka. The women pooled their savings and purchased the minimum 
required set of equipment. They risked everything they had and there was no way back.  

Soon enough, Nova Kakhovka knew all about their Chebureki because 
they were of a very high quality and quite delicious. The two women 

worked day and night: kneading dough, preparing minced meat 
with a hand-powered mincer and frying Chebureki.   

Iryna started thinking about new types of food to offer, but 
they required additional equipment. When she learned about 
the USAID Economic Opportunities for People Affected 
by Conflict in Ukraine project, she completed the train-
ing course, submitted an application and was chosen as 
a grant recipient. Now their new dough-making machine, 
electric mincer and exhaust hood allow them to cook more 
Chebureki, as well as other kinds of tasty treats, with less 

effort.  

“A new life means new dreams. And new dreams mean new op-
portunities. The USAID project helped us make our dreams come 

true! USAID helped us more than we could ever imagine. We’re so 
grateful for their help!” Iryna shares.

У 2014 році після анексії Криму Ірина з сім’єю переїхала до м. Нова Каховка в Херсон-
ській області.  

Раніше Ірина працювала дослідницею у Кримському інституті природних ресурсів, 
але в Херсонській області знайти подібну роботу було неможливо. Оскільки Ірина лю-
била куховарити, вона вирішила перетворити своє захоплення на нову справу. Разом 
із Оленою, колегою з інституту, яка також переїхала до Нової Каховки, вона обладна-
ла кіоск із приготування традиційної кримсько-татарської страви – чебуреків. Жінки 
зібрали всі свої заощадження і придбали мінімальний необхідний набір обладнання. 
Вони ризикнули всім, що мали, і назад шляху вже не було.  

 Дуже скоро про чебуреки дізналися всі жителі Нової Каховки, адже вони були смач-
ними та якісними. Двоє жінок працювали з ранку до ночі, вручну замішували тісто, 
готували фарш ручною м’ясорубкою та смажили чебуреки.  

 Ірина почала думати про інші сорти випічки, а для цього потрібне було додаткове об-
ладнання. Коли вона дізналася про проект USAID «Економічні можливості постражда-
лим від конфлікту», то пройшла навчальний курс, взяла участь у грантовому конкурсі 
та отримала грант. Тепер нова машина для виготовлення тіста, електрична м’ясорубка 
і кухонна витяжка дозволяють з меншими зусиллями смажити більше чебуреків, а 
також готувати інші види випічки.  

“Нове життя породжує нові мрії. Нові мрії відкривають нові можливості. Проект USAID 
допоміг нам втілити наші мрії! USAID став для нас справжнім чарівником. Ми дуже 
вдячні за допомогу!” – говорить Ірина.
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ВІННИЦЬКА 1

Олександр Пчелинцев 3
Виробництво сувенірної продукції
Обладнання для деревообробної 
майстерні
Oleksandr Pchelintsev
Promotional merchandise production
Woodworking studio equipment

Тетяна Вакулич 7
Wellbags
Обладнання для виробництва шкіряних 
сумок
Tetiana Vakulych
Wellbags
Leather bag production equipment

Наталя Железняк 11
Виробництва меду та бджолопродуктів
Обладнання для пасіки
Nataliia Zhelezniak
Honey and apicultural products 
production
Apiary equipment

Інна Шавернєва 15
Студія краси
Перукарські меблі та обладнання
Inna Shavernieva
Beauty salon
Hairdressing salon furniture and 
equipment

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 19

Іван Казаєв 21
Кабінет оздоровчих методів фізичного 
лікування
Обладнання для лікувального масажу 
та фізіопроцедур
Ivan Kazaiev
Physical treatment clinic
Equipment for massage therapy and 
physiotherapeutic procedures

ТОВ «Система-груп» 25
Виробництво фланців сталевих
Обладнання для виробництва деталей 
трубопроводів
Systema-group LLC 
Steel flanges production
Pipeline joint production equipment

Ольга Бобровська 29
Салон краси
Косметологічне та перукарське 
обладнання
Olha Bobrovska
Beauty salon
Cosmetological and hairdressing 
equipment

Надія Лінивенко 33
Мережа математичних студій 2х2
Комп’ютери та обладнання для дитячої 
технічної творчості 
Nadiia Linyvenko
2х2 mathematic studios chain
Computers and facilities for children’s 
technical skills 

Катерина Кисельова 37
Fashion Inc 1
Швейне обладнання
Kateryna Kyseliova
Fashion Inc 1
Garment manufacture equipment

Анна Семяниста 41
Школа англійської мови
Обладнання для навчального класу
Anna Semianysta
English language school
Classroom facilities

ДОНЕЦЬКА 45

Марина Хрипунова 47
HMARYNA
Швейне обладнання
Maryna Khrypunova
HMARYNA
Garment manufacture equipment
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Анастасія Єрьоменко 51
Салон краси «Поліна»
Меблі та обладнання для салонних 
процедур
Anastasiia Yeriomenko
Polina beauty salon
Furniture and equipment for salon 
procedures

Олена Німаніхіна 55
Velna
Обладнання для швейного виробництва
Olena Nimanikhi na
Velna
Apparel production equipment

ЖИТОМИРСЬКА 59

Вадим Вікаренко 61
ZooDecor
Обладнання для деревообробної 
майстерні
Vadym Vikarenko
ZooDecor
Woodworking studio equipment

Оксана Вахнюк 65
Центр дитячого розвитку та дозвілля
Дитячі меблі та ігрові комплекси
Oksana Vakhniuk 
Children’s development and leisure 
activities center
Kids furniture and play equipment

Сергій Лебедь 69
Магазин фотоподарунків “Brais”
Обладнання для виробництва 
сувенірної продукції
Serhiy Lebed 
Brais photo gifts store
Promotional merchandise production 
equipment

Валентин Венгловський 73
Майстрове подвір’я
Обладнання для металообробки
Valentyn Venhlovskyi
Craftsman’s courtyard
Metalworking equipment

ЗАПОРІЗЬКА 77

Наталія Семенко 79
Авторська студія суші
Меблі
Nataliia Semenko
Designer sushi studio
Furniture 

Людмила Провандовська 83
ЇЖАчок
Холодильне та хлібопекарське 
обладнання
Liudmyla Provandovska
YIZHAchok
Cooling and bread baking equipment

Олена Щербакова 87
Сімейна ферма «ГурмеЕко»
Обладнання для виготовлення сирів
Olena Shcherbakova
GurmeEco family firm
Cheese production equipment

Оксана Русанова 91
Дитячий науковий клуб
Конструктори та набори з 
робототехніки
Oksana Rusanova
Children’s scientist club
Construction and robotics sets

Руслан Венжега 95
KozakFood
Для хлібопекарського виробництва
Ruslan Venzheha
KozakFood
Bread baking production equipment

ЛУГАНСЬКА 99

Юлія Кисловська 101
Арт-студія Пісочниця
Меблі, мольберти, набори для 
творчості
Yuliia Kyslovska
Pisochnytsia art studio
Furniture, drawing easels, arts & crafts 
sets



Юлія Рубан 105
FOXPRINT
Обладнання для поліграфічного 
виробництва
Yuliia Ruban
FOXPRINT
Printing machinery

Ганна Молодих 109
Fayna Lady
Обладнання для швейного виробництва
Hanna Molodykh
Fayna Lady
Apparel production equipment

ХАРКІВСЬКА 113

Катерина Самарська-
Сагайдаченко

115

Sugar & Canela
Обладнання для виробництва пряників
Kateryna Samarska-

Sahaidachenko
Sugar & Canela
Spice cakes production equipment

Ольга Скорова 119
Виробництво меблів
Деревообробне обладнання
Olha Skorova
Furniture production
Woodworking equipment

Олена Петрущенко 123
Білошвейка
Швейне обладнання
Olena Petrushchenko
Biloshveika
Garment manufacture equipment

Мільнер Медікал 127
Медична клініка
Обладнання для гінекологічного 
кабінету
Milner Medical
Medical clinic
Gynecologist office equipment

Тетяна Корнієнко 131
Експрес стрижка

Меблі та перукарське обладнання
Tetiana Kornienko
Express haircut
Furniture and hairdressing equipment

Ольга Аверіна 135
Термодім
Обладнання для виробництва 
термоплитки
Olha Averina
Thermodim
Thermotile production equipment

Оксана Бородачова 139
Cool School
Обладнання для класу іноземної мови
Oksana Borodachova
Cool School
Foreign language classroom equipment

Анна Твердоступ 143
Магазин Cheese please
Обладнання для міні-кав’ярні
Anna Tverdostup
Cheese Please
Mini coffeehouse equipment

ХЕРСОНСЬКА 147

Олена Скворцова 149
Aneles
Обладнання для швейної фабрики
Olena Skvortsova
Aneles Textile
Textile production equipment

Віталій Лелюк 153
Sale e Pepe
Обладнання для піцерії
Vitalii Leliuk
Sale e Pepe
Pizzeria equipment

Ірина Мамроцька 157
Кримські чебуреки
Обладнання для хлібопекарського 
виробництва 
Iryna Mamrotska
Krymski Chebureky
Bread baking production equipment 




