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Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 845
12.02.20-18.02.20 Громадянські середи відкриті для всіх.

Щосереди о 19:00 за адресою: 
м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство «Знання» 
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Продовження на стор. 2

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В. ЗЕЛЕНСЬКОГО
Пане Президенте! 

Чому київська податкова пропонує «Поступу» здавати звіти в ЛНР?

Громадянська організація «Поступ» зареєстрована 19 грудня 2001 року. Більше, ніж 
вісімнадцять років тому. Адреса реєстрації – м. Київ, вул. Деревлянська (Якіра), буд. 
16, кв. 29. На податковий облік організація була прийнята Шевченківською район-
ною податковою інспекцією міста Києва 28.03.2002 року . З того моменту організа-
ція «Поступ» жодного разу не змінювала свою адресу реєстрації. Всі 18 років була і є 
зареєстрованою за однією і тою ж адресою – м. Київ, вул. Деревлянська (Якіра), буд. 
16, кв. 29. Адресу обліку  в податковій адміністрації теж ніхто і ніколи не змінював. В 
2016 році, 23 вересня (Рішення №248/26-59-12-25) Шевченківська районна в м. Києві 
податкова інспекція  підтвердила факт обліку організації, як неприбуткової .

Все було банально просто і прозаїчно. За весь зазначений період «Поступ» пере-
давав в Шевченківську районну м. Києва податкову звітність. На даний час передав 

Коли ми показали всі наші оригінали документів, які були з нами в наявності, де 
чітко видно, що у «Поступу» ніколи і нічого не змінювалось, то це ніяк не вплинуло. 
Звітність інспектор «102» відмовився приймати. Вимога позвати керівництво не була 
виконана з мотивуванням, що керівництво відсутнє на робочому місці. Крім того, 
нагадуємо, що за не подачу звіту передбачено штраф. 

Що це було? Така курйозна помилка чи щось інше, більш серйозне?
На всяк випадок ми пішли до державного реєстратора. Мало що, може щось в 

державних реєстрах переплуталось. Прийшли, розповіли про ситуацію яка виникла. 

вже більше 250 різних звітів. І так продовжувалось до лютого 2020 року. Останні 
звіти податкова прийняла в січні, 2020 року. 

І тут банальність і прозаїчніть завершується! В лютому 2020 року, а саме в п’ятницю 
7 лютого в 11 годин 30 хвилин, податковий інспектор  Шевченківської районної в м. 
Києві інспекції під номером «102» відмовився звіт приймати! А далі…. Увага, бо в це 
важко повірити, але це факт. Запропонував організації «Поступ» відвезти свій звіт за 
адресою: Луганська область, Перевальский район, смт. Чорнухине, селище Круглик – 
тобто на територію ЛНР!

Те, що ми оторопіли, то це м’яко сказано. Спочатку подумали, що це так податківець 
шуткує. Але ж ні, не шуткував. Показав базу податкової інспекції, де, дійсно, фігурує 
вказана адреса. 

Ось, будь ласка, скріншот.

Державний реєстратор відповів, що у нас все вірно, по державному реєстру наша 
організація, як і повинно бути, зареєстрована в м. Києві, а не в ніякому ЛНР.

Кожен, хто хоче, може вільно і безкоштовно в будь-який час зайти в державний 
реєстр по інтернету. Треба тільки набрати в Гуглі «державний реєстр». А там набрати 
код ЄДРПОУ «Поступу» 26089233 і побачити цю інформацію. 

Якщо комусь ліньки це робити, наводимо на наступній сторінці скріншот.



Закінчилось опитування яке проводилось на сторінці 
«Поступ» в Facebook. Тема опитування була «Що таке зміна 
системи влади?». Варіантів відповідей було два: 

1 - До влади мають прийти «нові», «чесні» і «порядні», 

2 - Зробити так, щоб перестала діяти формула: «гроші-
вибори-прихід до влади-повернення грошей з прибутком».

Якщо казати мовою цифр то було охоплено 2044 людей/ 
Загально 81.95% голосів було віддано відповіді №2. 

Результати опитування виявились не однозначними. 
Позитивним моментом є те що максимальна кількість рес-
пондентів дала правильну відповідь і в той самий час стає 
зрозумілим що питання виявилось простим. Це потрібно 
буде врахувати при подальших опитуваннях. 
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МФО: 321842

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:

Нас запитують:
Доброго дня. 

А які ваші погляди, окрім боротьби 
з олігархами? соціалізм, лібералізм, 

капіталізм, анархісти?

Відповідаємо:
Сьогодні в світі вже не існує чіткого поділу на якісь 

«ізми». Тобто соціалізм, капіталізм, лебералізм тощо. 
По-перше, ці позиції з розряду ідеології. Але сама ідео-
логія може відноситись як до економічного ладу, так і до 
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ТЕСТ НА ПОЛІТИЧНУ ЗРІЛІСТЬ

Михайло Сімаченко
        член ГО «Поступ»

системи влади. Крім того, може відноситись і до соціаль-
ного устрою. І різні варіанти із собою переплітаються. 
Наприклад, сьогоднішній Китай по факту все-таки більше 
комуністичний, ніж соціалістичний. Але точно не капіта-
лістичний. Проте економіка одночасно і планова (соці-
алістична) і ліберальна. Все залежить від галузей еко-
номіки, регіонів та рівня бізнесу. Політична система має 
ознаки тоталітаризму. Тому чіткої відповіді на поставлене 
питання не існує.

Якщо говорити про те, що будує «Поступ», то коротко 
можна сказати так:

- в економіці має бути градієнтна економіка (про це 
докладно наисано в Доктрині);

- в соціальному житті має бути лібералізм, але із гаран-
тованим соціальним захистом певних категорій населення. 
Якщо можна так сказати, то має бути соціал-лібералізм.

Але це не все. У нас немає мети - боротись із олігархами, 
як було зазначено в запитанні. І ніколи не було. Це тупе 
завдання. Наша мета змінити систему так, щоб олігархії 
взагалі не було. Тобто не боротись із нею, а просто змінити 
систему і олігарїі не стане. А головне завдання, все-таки, 
не систему змінити, а Велику Україну побудувати. Одним 
із необхідних завдянь на цьому шляху є - побудова Грома-
дянської республіки.

Максим Твердохліб
    голова Ради  ГО «Поступ»

Такого роду опитування дають дані для аналізу стану і 
ситуації в будь-якій сфері. Дане опитування показало голо-
вне – це те що розуміння проблеми політичної ситуації яка 
виникла в Україні є вірним. Дійсно, заміна “поганих” на 
”хороших” без зміни системи нічого не дасть і призведе 
лише до подальшої стагнації держави.

Чекаємо нових опитувань та цікавих питань.

________________________________________________

Шановний пане Президенте, 
організація «Поступ» вимагає:

1. Доручити Службі безпеки України, провести розслідування даного факту, щоб 
вияснити, чи не було це просто звичайною помилкою в податкових базах? Якщо вияв-
ляться ознаки політичної провокації проти діяльності нашої громадянської організації 
«Поступ», то негайно відкрити кримінальну справу за ознаками державної зради. Про 
результати вчинених дій повідомити організацію «Поступ».

2. Негайно дати доручення Кабінету Міністрів України та Державній фіскальній 
службі України провести службове розслідування щодо виникнення помилки в подат-
ковій базі даних. Та негайно виправити помилку, привівши дані фіскальної бази у від-
повідність до державного реєстру юридичних осіб. Про виправлення помилки просимо 
нас проінформувати.

3. Дати доручення Державній фіскальній службі України щодо дій податкових інспек-
торів Шевченківської районної в м. Києві податкової інспекції на предмет їх відповідності 
службовим посадам. Як може працювати на державній службі в податковій інспекції 
людина, яка не дружить із розумом? Чому в такій ситуації податковий інспектор не зміг 
втелепати, що виявилась якась помилка, з ознаками кримінальних дій і зразу не повідо-
мив керівництво, щоб на місці розібратись в ситуації? Ми вимагаємо звільнення інспектора, 
який ховається під номером «102», з державної служби! Про результати службового роз-
слідування та відповідних кадрових рішень вимагаємо повідомити організацію «Поступ».

Це відкрите звернення до Президента України та всі відповіді по ньому гро-
мадянська організація «Поступ» буде оприлюднювати через ЗМІ.

Максим Твердохліб, голова Ради  ГО «Поступ»
_________________________________________________________________________
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