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№ 861
03.06.20-09.06.20 Громадянські середи відкриті для всіх  і проходять 

щотижнево о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 57/3. Товариство «Знання».
Під час психозу Громадянські середи проводяться 
в онлайн-режимі. Посилання на приєднання можна 
дізнатись у адміністратора сторінки «Поступ» в 
Фейсбуці.
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ПРО КАСОВІ АПАРАТИ ДЛЯ БАРИГ5025

Навіщо думати про бариг? Все вірно, нехай платять 
податки. Нічого страшного з ними не станеться, якщо 
будуть запроваджені касові апарати. Держава має 
контролювати цих ФОПників. Ось приблизно такі думки 
іноді можна почути від окремих громадян щодо малих 
підприємців. Це почути. Але так думають набагато 
більше громадян, ніж ми можемо подумати.

І можна сказати, що такі слова не зовсім безпідставні. 
Наприклад, взяти наш поступівський досвід. За майже 
20 років роботи громадянської організації «Поступ» ми 
перезнайомились із великою кількістю людей. З різних 
верств населення. В тому числі і з підприємцями. Що 
каже наш досвід спілкування із підприємцями? Нажаль, 
нічого позитивного щодо самих таких підприємців. Як 
малих, так і не зовсім малих. В своїй більшості, з ким ми 
мали справу, а мали справу, повторюю, із багатьма, всі 
ці підприємці займають позицію «моя хата скраю», коли 
ти їм кажеш, що кожен громадянин має виконувати свій 
громадянській обов’язок. Тобто приймати участь в дер-
жавотворенні. Приймати участь в громадянських рухах, 
які прямують до побудови Великої України. Такі підпри-
ємці зазвичай кажуть, що їм нема коли. Вони сильно 
зайняті своїми справами. Що вони нікому і нічого не 
винні. Іноді кажуть, що їм треба виживати, а не полі-

тикою займатись. А особливо цинічні додають, що вони 
сплачують податки і все. Край. Після цього держава має 
для них щось там зробити. Зрозуміло, що не всі підпри-
ємці такі соціальні дрони. Але, нажаль, таких більшість. 
Більшість! Це наш власний досвід. Може хтось скаже, 
що ми не з тими спілкувались і не там шукали? Якщо 
такий знайдеться, то нехай спочатку сам скаже, що він, 
як громадянин, робить задля України. А потім покаже 
пальцем на тих підприємців, які позитивно відрізня-
ються. Ми зразу ввійдемо з ними в контакт і спробуємо 
налагодити спільну роботу.

Так, в самій організації «Поступ» є підприємці. Але 
їх відносно небагато. І, нажаль, майже всі вони більш 
пасивні в організації, ніж інші члени організації. Тобто 
висновок простий – термін «барига» до підприємців 
народ приліпив не на пустому місці. Підприємці часто 
самі дають для цього привід. Виходить, що все пра-
вильно. І введення касових апаратів, і посилення подат-
кового тиску, і збільшення державного контролю щодо 
ФОПів реально доцільні?

Ні. Висновок невірний.
Ми зараз не будемо вдаватись в дискусії про те, хто 

більший патріот, підприємець чи не підприємець. Не 
будемо тут розводити соплі щодо того, що вони також 
люди і їм також потрібно жити. Чи ще щось подібне.

Але ми маємо всі усвідомити деякі прості речі.
В будь-якій розвинутій економіці малий та серед-

ній бізнес дає не менше 65-75% від всього валового 
національного продукту країни. Це в розвинутих краї-

нах. Таких як США, Німеччина, Японія та ін. Зрозуміло, 
що і в Китаї так само. Тобто чим більше питома вага 
малого те середнього бізнесу – тим більше розвинута 
економіка. Це факт, але про який не всі знають. І, від-
повідно, саме малий та середній бізнес дає в будь-якій 
розвинутій економіці більшу частину податків. В Україні 
цей показник жоден уряд не рахував. Є оціночні показ-
ники експертів, які кажуть, що в Україні це рівень біля 
40-65%. Також необхідно звернути увагу, що виведен-
ням грошей в офшори чи оптимізацією сплати подат-
ків займається саме великий капітал. І майже ніколи 
малий та середній бізнес. Так, малий та середній бізнес 
може бути в тіні і взагалі не платити ніяких податків. 
Але це відбувається тільки за однієї умови. Якщо бути 
в тіні вигідніше, ніж працювати по-білому. Якщо уряд 
хоче, щоб країна розвивалась, то першим чином він має 
дати свободу підприємництву. Зробити так, щоб ввійти 
в бізнес було б дуже легко. Щоб вийти з нього було ще 
легше. Щоб підприємець думав лише про свою справу, а 
не про те, як, де і коли треба податки сплатити. Щоб не 
думати постійно, а чи не прогавив він якусь податкову 
звітність. Підприємець не має читати податкові опуси 
чи постійно розбиратись у всіляких хитрозроблених 
податкових комп’ютерних програмах. Не має стояти в 
чергах в податкових. Він взагалі там не має бути. Ані 
фізично, ані дистанційно онлайн! Не має бути також і 
ніяких касових апаратів для мікробізнесу чи малого 
бізнесу. Ніяких! Так має бути. Наприклад, можна знову 
запровадити підприємницький патент. Патент, який дає 
йому право займатись бізнесом. Сплата за патент і є 
сплатою податків. І все, більше ніякої звітності. Можна 
і інші методи, якщо не патенти, запроваджувати з метою 
абсолютної лібералізації малого бізнесу.  Головне те, що 
уряд це зрозумів і рухався в цьому напрямку.

Якщо ми хочемо, щоб країна розвивалась, то маємо 
сповідувати саме такий принцип по відношенню до 
малого та середнього бізнесу. Бариги вони чи не бариги, 
це не має значення. Вони є локомотивом економіки. Хоч 
і працюють вони, дійсно, не задля розвитку країни, а для 
самозбагачення. 

Це як бджоли. Бджоли роблять мед не для того, щоб 
ми його в них потім забирали. А для себе. Можна ска-
зати, що бджоли теж бариги по відношенню до нас. Але 
законопатьте вулики і поставте їх в задимленому місці - 
і все. Вони подохнуть, а ви залишитесь без меду.

А щодо бариг, то, на щастя, ми поступово бачимо тен-
денцію, коли підприємці починають розуміти, що Укра-
їна сама собою сильною не стане. Над цим треба пра-
цювати. Все більше підприємців після подій 2014 року 
починають це усвідомлювати. Також рік царювання 
народного й дотепного Президента Зеленського, який 
проводить політику знищення малого та середнього біз-
несу, також спонукає до відповідних висновків. 

Свобода малого підприємництва потрібна в першу 
чергу не самим підприємцям, бо вони можуть і в тіні 
працювати. А в першу чергу тим, хто живе за держав-
ний рахунок, за рахунок бюджету. Бо бюджет цей напо-
внюють саме ці «бариги». Це прості речі, але, як бачимо, 
навіть, і Президент Зеленський цього не розуміє або 
робить вигляд, що не розуміє, не кажучи вже про пере-
січних громадян.

_____________________________________________________

До організації «Поступ» приєднався Олег 
Валерійович Мельниченко.

Станом на 3 червня в ГО «Поступ» 159 членів.членів.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

Максим Твердохліб
  голова Ради  ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2829797-pid-radou-fopi-znovu-mitinguut-proti-kasovih-aparativ.html#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850


Кожна людина в середньому за рік створює 350 кг 
сміття. Помножити на тридцять мільйонів, або скільки 
нас там є, вилітає загрозлива цифра, - більше десяти 
мільярдів кілограм сміття. Плюс відходи виробництва. 
Приблизно п’ять відсотків відходів, відсортовується 
та переробляється, як вторинна сировина. Все решта 
потрапляє на сміттєзвалища!

Сумна картина, навіть, дуже. З таким ставленням 
Україна швидкими темпами перетворюється на велику 
помийку!

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
08.11.2017р. №820-р прийнято Національну стратегію 
управління відходами.

Метою Стратегії є впровадження системного підходу до 
поводження з відходами на державному та регіональному 
рівні, зменшення обсягів утворення відходів та збіль-
шення обсягу їх переробки та повторного використання.

Документ в цілому потрібний і важливий. Проте після 
його прийняття за два з половиною роки мало що змі-
нилось.

Загальне правило говорить про наступне. Якщо до 
влади приходить новий уряд і не має попереднього 
плану реформ та команди реформаторів у своєму 
складі, то такий уряд, швидше за все, буде проваль-
ним. Реформи повинні бути розроблені ще до приходу 
до влади. Команда реформаторів також повинна бути 
сформована заздалегідь.

Україна продовжує збільшувати кількість сміття на 
полігонах, засмічувати свою землю.

Не хочеться вірити, що робота над виконанням Стра-
тегії завершилася після її прийняття.

Дуже шкода, що такий прогресивний і важливий 
документ показав такий слабкий рівень виконання. 
Вочевидь, що без нової відповідної законодавчої бази 
в сфері управління відходами, цей документ так і 
залишиться лише на папері. Всі спроби прийняти нові 
профільні закони наразі залишились без результатів, 
а внесена поправка в Закон «Про відходи» щодо забо-
рони вивозити на сміттєполігони несортоване сміття на 
практиці явно не працює.

Мало того, з моменту прийняття Стратегії ситуація 
сильно погіршилась. Європейські сусіди почали масово 
завозити в Україну свої відходи, як вторинну сировину, 
що поставило всю діяльність українських комунальних 
і комерційних підприємств у вкрай невигідні умови. 
Справа в тому, що в Європі діє інша модель поводження 
з відходами. Збір та утилізація відходів компенсується 
за рахунок спеціальних екологічних фондів, що напо-
внюються за рахунок виробників, і тому їм вигідно про-
дати в Україну свою вторинну сировину. А ми опинились 
в неконкурентних умовах. Є великі ризики перетвори-
тись на європейський смітник. До речі, в розвинутих 

В Україні вже більше, ніж рік - нова влада, але гро-
мадяни до цих пір так і не почули план реформ ані від 
Президента України, ані від депутатів, ані від нового 
переобраного Кабінету Міністрів. Мабуть, якби такий 
план був, то вони б про це говорили з усіх доступних 
засобів масмедіа. 

Так, ми почули про ідею «держава у смартфоні», 
але що воно таке, нам не озвучили. Під шумок каран-
тину  протягли закон про продаж землі та розпродають 
держпідприємства, які ще залишилися в державній 
власності. Так, вони щось роблять, і тут, мабуть, голо-
вне слово «ЩОСЬ», бо це ж не реформи, які так потрібні 

Як бачимо – дівчинка дала правильну відповідь – 
вона вибрала дачу))).

Знайома історія? Я не про кіно, я про вибори при 
Демократії.

Начебто, і вибір є, але його наслідки очевидні.
А давайте розберемося, що таке вибори взагалі?
Адже це ніщо інше, як селекційний відбір саме тих 

людей, які будуть здійснювати владні повноваження, і 
визначати, як нам з вами далі жити. Та й чи жити вза-
галі!

Наприклад, вирішили, що простий киянин може 
купити спиртне тільки з 10:00 і до 23:00 і все!

Вирішили і підняли ціни в транспорті; вирішили, 
що потрібно ходити в масках; вирішили, що потрібно 
і можна їздити по поганих дорогах; вирішили, що 
потрібно вмирати з голоду і сидіти на «самоізоляції»... 
І так далі...

Якщо Вам подобається таке життя, коли за Вас ВСЕ 
вирішують – можете далі не читати! 

Вітаю – Ваше життя вдалося! Все йде за планом... 
Але, чи надовго, не знаю...

Але, якщо Вас щось бентежить в цьому ланцюжку, то 
раджу задуматися, а чи може бути по-іншому?
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ЩОДО СИТУАЦІЇ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

ЩО МИ ОЧІКУЄМО ВІД ВЛАДИ?

ДЕМОКРАТІЯ?! ТА НУ НАХ…

SOS

європейських державах давно відмовились від захоро-
нення відходів на полігонах.

Який вихід в цій ситуації?
В першу чергу питання поводження з відходами 

потребує чіткого та відповідального ставлення зі сто-
рони держави. Має бути розроблена та запроваджена 
єдина модель поводження з відходами на теренах Укра-
їни, з однозначно виробленими рішеннями та механіз-
мами їх реалізації: як сортувати, хто платить, хто відпо-
відальний, як розподіляються кошти за надані послуги, 
тощо. Після того мають бути підготовлені і прийняті 
нові закони. Потрібно припинити ввезення відходів в 
Україну, натомість всіляко розвивати роздільний збір 
відходів. Виховання правильного поводження з від-
ходами має починатись з дитячого садочку, а інфор-
маційна кампанія пропаганди чистоти та нової моделі 
поводження з відходами носити постійний, системний 
характер на рівні державного забезпечення.

Ресурси нашої землі обмежені, час також. Ми маємо 
швидко сформувати якісно інше ставлення, стати госпо-
дарями, відповідальними громадянами і разом навести 
порядок.

Настає час Громадянської Республіки !
_____________________________________________________

Україні. Так, від продажу наповниться бюджет, але ці 
гроші можна дуже швидко проїсти або розтринькати, як 
це було не одноразово. Яскравий приклад – друга при-
ватизація «Криворіжсталі».

Україні не достатньо щось продати та навести «поря-
док». Україні потрібні кардинальні реформи в еконо-
мічній, правоохоронній сфері та реформа армії. Адже 
ми або станемо Великою Україною, або нас поглинуть 
сусідні держави.

_____________________________________________________

Наприклад, що немає ніяких таємних виборів. Є деле-
гування, яке є відкритим і кожен може бачити, хто кому 
делегував повноваження (простою мовою «кожен від-
повідає за свій базар»).

Немає ніякого поділу на законодавчу, виконавчу і 
судову владу.

Влада єдина і перебуває в руках... УВАГА!!!... в руках 
ГРОМАДЯН!!!

Так-так, не помилились, – саме ГРОМАДЯН а не 
абстрактного НАРОДУ!

Не вірите? А ось і ТАК! Влада в Громадянській рес-
публіці (про яку ми з Вами тут фантазуємо) дійсно 
належить ГРОМАДЯНАМ, а не НАРОДУ!!! Чому? Та все 
просто – тому, що ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА – це 
влада ДОСТОЙНИХ, бо давайте будемо чесними самі з 
собою, – влада народу – це ніщо інше, як просто фікція 
і обман!

А більш детально про ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ 
можна прочитати тут.

_____________________________________________________

Олег Шушпанніков
     член ГО «Поступ»

кандидат політичних наук

Володимир Воловодюк
              член ГО «Поступ»

Дмитрий Таций
  член Исполкома ГО «Поступ»

Питання до маленької дівчинки: «Скажи маленька, 
що ти хочеш? Поїхати з нами на дачу або щоб тобі 
відірвали голову? »

х/ф «Підкидиш» 
(«Мосфільм», режисер Тетяна Лукашевич, 1939р.)
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