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З історії становлення України: 
Міхновський про Емський указ.

«Коли доводиться нам іти на свої збори під допитливими поглядами цілої 
фалянґи правительственних шпіонів, коли українцеві не вільно признаватись до 
своєї національності, і коли любити вітчизну рівнозначно, що бути державним 
зрадником, тоді зовсім до речі виникає повне обурення питання, яким правом 
російське царське правительство поводиться з нами на нашій власній території, 
наче з своїми рабами? Яким правом відносно нас, тубільців своєї країни, видано 
закон з 17 травня 1876 року*, що засуджує нашу національність на смерть? На 
підставі якого права на всіх урядах нашої країни урядовцями призначено 
виключно росіян (москалів) або змоскалізованих ренеґатів? На ґрунті якого 
права з наших дітей готують по школах заклятих ворогів і ненависників нашому 
народові? Через що навіть у церкві панує мова наших гнобителів? Яким правом 
правительство російське здерті з нас гроші витрачає на користь російської нації, 
плекаючи і підтримуючи її науку, літературу, промисловість і так далі? І нарешті 
найголовніше, чи має право царське правительство взагалі видавати для нас 
закони, універсали та адміністраційні засади?».

(Микола Міхновський, з книги «Самостійна Україна», 1900)

*Довідка: 17 травня 1876 року було підписано Емський указ — розпорядження 
російського імператора Олександра II , підписане в Бад-Емсі (Німеччина) і спрямоване 
на витіснення української мови з культурної сфери (церква, музика, книгодрукування 
(заборона ввезення на територію імперії книг, що надруковані українською мовою)) 
і обмеження її лише побутовим вжитком, призвів до тимчасової дезорганізації 
українського руху в Наддніпрянщині.

Емський указ не був скасований офіційно, однак втратив чинність 17 жовтня 1905 року 
з виданням так званого «Маніфеста громадянських свобод» імператором Миколою II.

Микола Іванович Міхновський
український політичний і громадський діяч, 

перший ідеолог українського націоналізму,
діяч Української Республіки і організатор її війська, збройних сил

31.03.1873-03.05.1924

Вчора повертався з дружиною від свого побра-
тима по ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС з Косівщини. При виїзді з Надвірної зупиняє 
молодий хлопець з рюкзаком, одягнений у захисну 
форму, яку носять переважно ветерани АТО.

Ми зупинилися. Хлопець сів у машину і ми розгово-
рилися.

Він розмовляв чистою українською мовою, і я зрозу-
мів , що не місцевий.

Під час розмови Олександр (так він представився) 
розповідав, що родом з Луганщини, де тепер керують 
росіяни та їхні ставленики. Пішов у «Правий сектор», 
щоб захищати незалежність України. Декілька років 
воював разом з хлопцями з Західної України.

Я уважно слухав подорожнього і про різне думав, 
адже є багато людей, які говорять неправду, припису-

З НАДІЄЮ НА КРАЩЕ
ючи собі і подвиги, і дещо ще...

Однак, Олександр почав називати прізвища ветера-
нів з нашого району, яких я добре знаю або чув про 
них.

Сумнівів не було, що він говорить правду.
На запитання , куди і звідки їде, він відповів , що їде 

від товариша з Делятина , в якого був на протязі тижня, 
в Горохолино, Пороги або до Івано-Франківська...

На вулиці йшов дощ. І він вирішив їхати до Івано-
Франківська.

- А чому аж  на три адреси можеш їхати?,- запитав я.
- Бо я так живу, ночую в друзів, перебуваю по 

декілька днів і їду далі.
Звичайно, що я запитався, а як же з рідним домом.
І тут я почув страшну новину. Виявляється, що рідні 

сказали не повертатися додому, коли дізналися, що 
воює за Україну... А тому нема, куди повертатися.

У зв’язку з тим, що був у добровольчому батальйоні, 
важко домогтися отримання посвідчення...

- Але справа просувається, є добрі люди, які допо-
магають, - з сумом у серці сказав він.

-Прикро ще й те,- продовжив розмову, що і у вас тут, 
на Західній Україні, яку я вважав справжнім патріотич-
ним краєм,- є водії маршруток, які просто ігнорують 
мої прохання про поїздку безкоштовно...І трохи поду-
мавши ,- Та я вже і не сідаю з ними їхати. Бо соромно 
від людей...На війні простіше. Там бачиш ворога 
перед собою, а тут пихаті дяді вирішують про те, чи 
заслужив я деяких пільг, чи ні...

За розмовою швидко проминув час...
В Богородчанах він почав збирати свої речі.
- А дальше як?,-запитався я.
- А дальше йтиму пішки, можливо, хтось зупи-

ниться...
- Давай чимсь допоможемо йому - на вухо прошеп-

тала дружина,- адже він і за нас воював.
- Звичайно, - підтримав я.
Не міг віддячитися нам Олександр за те, що ми йому 

зупинилися, чимсь трішки допомогли...

Він пішов упевнено, немов би за спиною немає три-
валих походів з доказами того, що захищав Україну на 

Нестор Мартинець
          член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/nestormartynec


Ні для кого не секрет, що бюджет країни насичується 
через податки, значну частину котрих платять підпри-
ємці. Ці кошти, в ідеальних умовах, наповнюють міські 
та обласні бюджети, з них проводиться фінансування 
державних та соціальних програм, освіта, наука, оборона, 
тощо. Але, як відомо, значна частина бізнесу знаходиться 
в сірій зоні, внаслідок чого страждають вище вказані 
статті витрат. Що необхідно знати не підприємцю. 

Насамперед, це комплексна проблема, отже для 
початку потрібно розділити платників по типу бізнесу на 
три категорії: малий, середній та великий бізнес.

Ухилення від сплати податків великим бізнесом - це 
вже, можна сказати, традиція, так само, як і постійні 
перевірки. Тому з точки зору керівника підприємства це 
виглядає як підтримка балансу сил добра і зла.

З малим та середнім бізнесом ситуація зовсім інша, 
тому доречно буде розібрати еволюцію підприємця. 
Отже, на перших кроках він стикається з податковим 
тиском, необхідністю платити різні податки (навіть, ЄСВ 
та Єдиний податок), слідкувати за змінами в реквізитах, 
заповнювати декларації. І це все без касового апарату 
чи книги ОРО. Це змушує найняти юриста чи бухгалтера, 
котрий цим буде займатися, заробітна плата котрого може 
бути на рівні, або вища податку. Тому дуже популярним 
та вигідним рішенням є подавати нульові звіти або вза-
галі працювати нелегально, адже це банально дешевше, 
збільшує ймовірність та швидкість переходу в середній 
бізнес і не відбирає купу часу та нервів. Звісно, можна 
згадати про електронний кабінет платника податку, це 
все чудово, але для “молодого” підприємця він не надто 
зручний. Наприклад, є цілий розділ “Календар”, в якому 
було б логічно відмітити основні дати, наприклад дер-
жавні вихідні, періоди приймання квартальної та річної 
звітності, періоди сплати ЄСВ чи Єдиного податку, нага-
дування та ін., а що ми маємо? Тупо календар на всю сто-
рінку, навіть, без можливості додавання власних записів. 
Звідси і питання : “На хіба воно потрібно?!” Навіть якщо 

підприємець хоче чесно та “за законом” вести справи, 
він банально стикається з ситуацією, що має в перший 
час працювати в дуже жорсткий мінус, щоб надавати 
послуги або продавати товари за конкурентною ціною 
та набирати клієнтську базу. І на фоні цього всього Він 
ще повинен за це сплачувати податки, що призведе або 
до банкрутства, або до підвищення ціни, та в будь-якому 
випадку додасть кілька нервових зривів. Якщо враху-
вати все це після декількох сплат податку та подивитися 
на “нелегалів”, котрі себе добре почувають та не мають 
“зайвого геморою”, складається враження, що працювати 
“в білу” - це лише набрати собі геморою.

З середнім бізнесом справи полягають трохи краще, 
там всі співробітники офіційно оформлені, є юрист та 
бухгалтер. Це призводить до збільшення податкового 
навантаження, а з ростом обороту зростає інтерес і фіс-
кальної служби, що за давньою Українською традицією, 
нічого доброго не приносить. Отже, знову маємо два варі-
анти: очікувати страждань чи приховати частину обігу, а 
як відомо грошей не завжди вистачає….

Розібравшись з причинами, можна і поговорити про 
шляхи вирішення даної проблеми. Необхідно насампе-
ред створити умови, при яких сплачувати податки буде 
вигідно. Наприклад, державний займ, максимальний 
розмір котрого буде залежати від розміру вже сплачених 
податків, гнучкі податкові пільги та канікули. Лише після 
створення привабливих умов для роботи “в білу”, можна 
починати переслідування сірих підприємців. 

Якщо звернутися до доктрини ГО “Поступ”, в ній 
описані першочергові реформи, в тому числі і еко-
номічна. Першочерговим кроком в цій реформі є 
лібералізація економіки. Нижче наведена цитата з 
Доктрини:

“Ліквідація усіх перевіряючих та контролюючих орга-
нів. Залишаються лише ті, без яких не можна обійтися. 
Бізнесмен має займатися своєю справою, а не «відбива-
тися» від перевірок.

Проведення податкової реформи, яка має грунтува-
тися на таких принципах:
• Принцип простоти. Податкова система має бути 

настільки простою, щоб у ній зміг розібратися, 

навіть, випускник школи не довше, ніж за годину. 
Прикладом такої простоти може слугувати пропози-
ція Всеукраїнської спілки вчених-економістів України 
щодо ліквідації всіх податків та впровадження єди-
ного податок на покупку 5%.

• Принцип стабільності. Будь-які зміни в податкове 
законодавство мають сприйматися, як надзвичайна 
ситуація. Найкращий податок — це старий податок, 
до якого всі звикли. Найгірший податок — це новий 
податок, який заважає справі, бо до нього ще не зви-
кли.

• Принцип збалансованості. Загальне податкове 
навантаження по країні має наближатися до 30%.

• Принцип прозорості. Кожен громадянин повинен 
мати можливість легко дізнатися, куди пішла кожна 
гривня особисто його податків.

• Принцип справедливості. Розмір податків має зале-
жати від рівня статків Громадян. Чим вищі статки 
— тим більші податки.”

Підсумовуючи, можна сказати, що при певній політич-
ній волі та проведенні насправді дієвих реформ, мож-
ливо не лише вивести сірий бізнес в правове русло, а і 
створити певну культуру підприємницької діяльності, що 
сприятиме побудові Великої України. 
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БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:

Насамперед потрібно створити 
умови, при яких сплачувати 
податки буде вигідно.

Дуже популярним та вигідним 
рішенням є подавати нульові звіти 
або взагалі працювати нелегально, 
адже це банально дешевше.

Нас запитують:
А що у вас про роль держави 
в життi людини?

Відповідаємо:
«В Громадянській республіці 
держава є не «надбудовою», а 
основою усіх видів суспільних 
відносин. І якість цієї основи 
цілковито залежить від 
громадян.» 
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ПРО ТІНЬОВИЙ БІЗНЕС5025

фронті, яка через своїх чиновників робить все мож-
ливе, щоб не визнати його таким...

А в мене на душі залишився біль та смуток за 
наших чиновників. А взагалі, чи наші вони...

А ще нагадався, як у свій час та і тепер чиновники 
різного рангу знущаються над ліквідаторами наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС, над всім україн-
ським народом, підвищуючи тарифи на газ, світло, 
воду, встановлюючи нові виплати та податки...

З-за хмар виглянуло Сонечко...І на душі знову 
стало світло і тепло...Надіюся, що і хмари, які зави-
сли над Україною, розійдуться...Але нам потрібно 
щось робити для цього...

З НАДІЄЮ НА 
КРАЩЕ 
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Воладимир Пелих
    член Виконкому ГО «Поступ»
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