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

№ 869
29.07.20-04.08.20 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.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

05 
серпня

РОБОТА 
НАПРЯМКУ 
ПРОПАГАНДА

В двадцять першому сторіччі свобода слова досяг-
нула нових вершин. Тепер слово кожного жителя пла-
нети Земля, який має смартфон і доступ до мережі, може 
бути почуто. І інколи такі слова звучать гучніше, ніж 
професійні телеканали, радіостанції та видання. Що 
вже казати, якщо журналісти з великих медіа холдингів 
тікають «на вільні хліба» і розпочинають свої політичні 
проекти. Іноді дуже вдалі, треба сказати. Але ж вини-
кає питання, чи добре це, чи погано, коли традиційні 
медіа втрачають рейтинги, а незалежні блогери гурту-
ють навколо себе величезні аудиторії? Адже не секрет, 
що при демократичній системі влади той, хто контролює 

Внесення змін у 2019 році до Податкового Кодексу 
України «Про застосування реєстраторів розрахункових 
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 
послуг» обурило представників малого бізнесу. Метою 
цієї непопулярної реформи стала нібито «детінізація 
розрахункових операцій». Для того, щоб розібратися, 

медіа, контролює і політичну повістку. З одного боку 
Олігархи поступово втрачають владу, яка переходить до 
лідерів суспільної думки і це скоріш позитивна тенден-
ція. Але з іншого боку, через подібне незалежне поле 
з легкістю можуть заходити носії пропаганди. І це вже 
лякає. Особливо у випадку України. Не просто проро-
сійські блогери, а напряму ворожі спеціалісти у вигляді 
медіа проектів заходять в інформаційне поле України 
і здійснюють доволі вдалі спецоперації. Спочатку це 
були відверто проросійські наративи, потім тонка і 
професійна російська пропаганда, а потім і непоганий 
результат на демократичних виборах до Верховної Ради 
України. Отже, ще раз звертаю вашу увагу, що звичай-
ний блогер – говоряча голова без жодної політичної 
ідеології, програми чи команди, набрав 2% на виборах 
у парламент України. Змагатись за реальну владу такі 
блогери звісно не зможуть, але це і не є їх задачею. Їм 

добре це чи погано для розвитку малого бізнесу Укра-
їни, давайте розглянемо, як приклад, практику розра-
хункових операцій у сфері торгівлі та надання послуг 
серед представників малого бізнесу в США.

США – один із лідерів по дружелюбності до бізнесу, 
який поділяється в цій країні на три основні категорії:

1. Індивідуальний підприємець (Sole Proprietorship)
2. ТОВ (Limited Liability Company LLC)
3. Корпорація (In/Corporation INC). 
У цій статті ми розглянемо першу категорію – Інди-

відуальний підприємець (ІП). Однією із найдивовиж-

замовлено скоріш формування 5-ї колони, пропаганда, 
підрив довіри до інститутів влади в цілому… і вони з 
такими наказами справляються на відмінно. Тож маємо 
дуже неприємний вибір: з одного боку - свобода слова, 
а з іншого - безпека країни. Саме такий вибір перед 
нами ставить демократія у 21-му сторіччі. 

Звісно, логічно було б мобілізувати медіа простір на 
війну з РФ так само, як і народ України. Тимчасово жерт-
вуючи своїми правами, солдат стає до оборони своєї 
держави. Так само і медіа має поступитися свободою 
слова на період небезпеки самого існування країни. 
Але, нажаль, там, де політики вибрані за демократичною 
системою, логіка не патріотична і державницька, а ско-
ріше бізнесова.

________________________________________________

ніших особливостей США по відношенню до малого 
бізнесу є те, що в ІП абсолютно відсутня необхідність 
реєструватися. Індивідуальним підприємцем стають у 
момент здійснення угоди (продажу або надання послуг) 
фізичною особою для іншої фізичної особи або компа-
нії. Єдине, що потрібно для здійснення підприємницької 
діяльності як ІП – це зареєструвати ідентифікаційний 
номер роботодавця (Employer Identification Number, 
EIN). Усі витрати, які пов’язані з веденням бізнесу та 
необхідні для здійснення підприємницької діяльності 
(витрати на пальне, робоча форма, мобільний зв’язок 
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ЗАПОРОЗЬКА СІЧ - ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Запорозька Січ - це один зі світових феноменів, при-
клад реальної та діючої Громадянської Республіки. 

Ідеалами життя і побуту козацтва були принципи 
братерства, свободи та рівності. 

Значно пізніше ці принципи були проголошені у 
Франції під час Великої французької революції.

В умовах частих військових походів, в стані постійної 
небезпеки і боротьби на Січі склались вражаючі тради-
ції січового побратимства, почуття дружби, взаємодопо-
моги й самопожертви.

Тож на запорозьких степових просторах, де не було 
панів та королівських прислужників, козаки організу-
вали своє життя, військовий устрій, управління та побут 
так, як самі того хотіли. В той час, коли в світі правили 
монархії, принциповою відмінністю козацького устрою 
стала виборність та підзвітність отамана і старшини. 
Влада – це, в першу чергу, була відповідальність. У разі 
обрання отаманом, козак не міг відмовитись від такого 
рішення своїх побратимів та мав сумлінно виконувати 
обов’язки отамана. Всі інші козаки підпорядковувались 
йому беззаперечно.

Проте, якщо керування отамана призвело до важ-
ких для товариства наслідків, його могли покарати на 
смерть (раніше казали на горло). 

Задля врегулювання складних випадків, існувала 

КОНТРОЛЬ І ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В США
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

А

ПРИВІТ ВІД БОЖЕВІЛЬНИХ!
Знайомтесь, це Olha Tovt-Korshynska. 

Надаємо свіжий приклад соціального дрону. Ми 
періодично публікуємо матеріали, які пояснюють, 
що таке є соціальний дрон. Але побачили, що у нас 
виявилась якась гендерна нерівність. В основному 
публікуємо чоловіків. Але ж трапляються і жінки. 
Виправляємо помилку.

Ось, вашій увазі такий приклад.
Ми не будемо давати тут ніяких коментарів. 

Даємо просто сам діалог. Всі, мабуть все зрозумі-
ють і без коментарів.

Твердохліб Максим
Добрий день, Ольга. У нас залишилась незаверше-

ною наша розмова щодо діяльності нашого грома-
дянського руху (організація «Поступ»). Скажіть, будь 

ласка, у Вас є бажання продовжити цю розмову, щоб 
довести її до логічного завершення?

Olha Tovt-Korshynska
Доброго дня, ні.
Твердохліб Максим
Ок. Раз Україна не цікавить. То питань нема. До 

побачення.
Olha Tovt-Korshynska
Ок. Скільки років існує Ваша організація, що кон-

кретно для України Ви зробили? Відповідей на ці 
питання на вашій сторінці немає. Як і виховання. То ж 
і справді, до побачення. 

Твердохліб Максим
Нашій організації майже 20 років. Так, Ви праві, ми 

ще НІЧОГО не зробили, бо поки не досягнули мети. Але 
ми КОЖЕН день працюємо. Не має значення, як довго 
ти йдеш, поки йдеш (Конфуцій). А щодо виховання Ви 
праві. В наступний раз треба бути більш брутальним 
по відношенню до соціальних дронів. До побачення.

Olha Tovt-Korshynska
Божевільний, я Вас не знаю. Ви пишете незнайомій 

людині, грубите їй, і так хочете збільшувати свій полі-
тичний вплив.

Твердохліб Максим
Якщо турбота про Україну це божевілля, то згоден. 

Божевільний, і не один такий.   Але виникла думка. 
Я запропоную нашим товаришам опублікувати наш 
з Вами діалог в нашій газеті. Газету розповсюдимо 
ширше, ніж звичайно. Нехай люди побачать і самі 
зроблять висновки щодо Вас і мого божевілля. Фотку 
візьмемо ту, що Ваша заглавна на профілі. Сподіваюсь, 
на цьому і завершимо. До побачення!
________________________________________________

СОЦІАЛЬНИЙ 
ДРОН - ДРУГ ЧИ 
ВОРОГ «ПОСТУПУ»?

Завдячуючи демократичній, точніше олігар-
хічно-демократичній системі влади, в нашій країні 
набуло великого поширення явище « соціальний 
дрон». Утворився великий прошарок людей, яким все 
«по-барабану», «какая разніца», «пофіг», і їхня «хата» 
завжди «скраю».. Їх абсолютно не хвилює становище 
в країні, натомість держава й усі співвітчизники їм 
забагато, як на їхню думку, заборгували. Й дарма, що 
вони нічого путнього в житті не зробили ні для блага 
країни, ні для ближнього. Зате прекрасно знають свої 
права, забуваючи про обов’язки. І що характерно, 
чим більший майновий ценз, тим більше прав, і менше 
обов’язків. Кредо їхнього існування -- «что я с етого 
буду імєть?», й ніяк не піклуючись про свій особистий 
вклад у суспільний розвиток. Завдяки таким настроям у 
нас панує клептократична олігархія, процвітає коруп-
ція, казнокрадство, імпотентність суспільних інститу-
тів, зростає злочинність, постійно падає рівень життя. 
Одним словом панує хаос і апатія.

Отож, як ми бачимо, що соціальні дрони - вороги 
будь-якого здорового суспільства, тим більше Грома-
дянської Республіки, де вся структура влади побу-
дована на громадських радах, й прямо залежить від 
активності громадян! Тому потрібно нещадно викорі-
нювати це негативне явище з людського середовища!

Володимир Воловодюк
              член ГО «Поступ»

можливість проведення Чорної ради. За дотриманням 
Звичаю пильнувала Рада Старійшин.

Запорозька Січ, або Козацька республіка, служить 
яскравим прикладом досконалої моделі суспільного і 
державного устрою, устрою, при якому управління є не 
тільки правом, але й обов’язком. Такий устрій в сучас-
ному світі називають - Громадянська Республіка.

Завершую свою публікацію цитатою з ДОКТРИНИ 
«ПОСТУПУ»:

«Демократичну форму правління, яку нам так напо-
легливо намагаються прищепити, потрібно ліквідувати! 
Потрібно її замінити на іншу систему влади ! Таку, яка 
буде відповідати духу й історичним традиціям нашого 
народу, а саме - Громадянську республіку».
________________________________________________

тощо), можна вносити в декларацію про витрати. Біль-
шість або всі ці витрати будуть відмінусовані від загаль-
ної суми доходу, що зменшить суму податку. 

Система оподаткування в США досить складна, але 
завдяки стабільній системі податкового управління, яку 
було оновлено в 2019 році, на збір 100 доларів податків 
в США витрачається всього 48 центів. Податкова декла-
рація оформлюється 1 раз на рік. Це можна зробити, 
навіть, у торгівельному центрі за допомогою фірми-
посередника. Для ІП оформлення декларації коштува-
тиме приблизно 150-250$. 

Ведення підприємницької діяльності в США не вима-

гає проведення аудиту або бухгалтерських перевірок. 
Прибутки підлягають оподаткуванню за тими ж став-
ками, що і прибутки фізичних осіб, а їхній відсоток зале-
жить від штату та міста реєстрації ІП. У деяких штатах ІП 
взагалі звільнені від оподаткування на місцевому рівні. 

Таким чином, в ІП не має необхідності в реєстраторі 
розрахункових операцій. Втім, якщо ІП обслуговує 
велику кількість клієнтів, то ведення реєстрації роз-
рахункових операцій полегшить декларування доходів.

Малий бізнес в США працює на дуже спрощених і 
приємних умовах, що в свою чергу сприяє розвитку еко-
номіки.

В українського підприємництва ще довгий шлях роз-
витку попереду, який треба будувати зважено та від-
повідально. Замість проведення непопулярних реформ 
для детінізація розрахункових операцій, в Україні треба 
створювати сприятливі умови для розвитку малого біз-
несу шляхом подолання корупції, розробки та налаго-
дження ефективної системи податкового управління 
для спрощення декларування доходів підприємців.

________________________________________________

Володимир Антонюк
          член ГО «Поступ»
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