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

№ 958
13.04.22-19.04.22 Громадянські середи відкриті для всіх і проходять 

щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  в  Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

27 
квітня

РОБОТА
ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СПРОТИВУ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПРОТИВ

Президент Зеленський у нещодавньому зверненні 
до народу намагався дати відповідь, коли завершиться 
війна. 

Цю відповідь не надав, але сказав, що є три фактори, 
які можуть прискорити мир.

Ось ці три фактори:
- нам треба більше зброї;
- треба введення нафтового ембарго ЄС до Росії;
- треба посилювати дипломатію офіційну і неофі-

ційну.
Так, Президент вказав вірні фактори, але не пояс-

нив, як вони мають діяти і як впливати.

ВІЗЬМЕМО ПЕРШИЙ ФАКТОР: нам потрібно більше 
зброї. Але чим більше зброї, тим більша потужність 
армії. А чим більша потужність армії, тим більше у 
нас буде можливості ковбасити ворога. Це так. Проте, 
це може вести до двох прямо протилежних наслідків 
щодо термінів завершення війни. Перший, коли каца-
пія побачить, що нічого не може зробити із Україною 
військовим шляхом, то вимушена буде швидко піти 
на ті умови договору, які нам потрібні. Щоб вийти з 
війни, «зберігши обличчя» в очах своїх орків. Але є і 
інший варіант - коли ми почнемо наступати і реально 
почнемо звільняти наші території саме військовим 

шляхом. Це також реально і перемога тут буде також 
за нами. Але ця перемога буде через багато часу і після 
тривалої війни. Бо Росія, якщо почне програвати тери-
торії, на яких знаходяться зараз ЛДНР (станом до 24 
лютого), мир зараз не підпише. Адже тоді у самій каца-
пії може бути бунт проти влади, яка програла у війні. 
Значить, вони візьмуть курс на довгу війну. Так, ми все 
одно переможемо, але не скоро і воювати буде треба 
довго і втрати будуть величезні. Треба це всім розуміти 
і готуватись до двох названих варіантів.

ДРУГИЙ ФАКТОР: введення нафтового ембарго. 
Ну, по-перше, за даними західних ЗМІ, це питання 
може бути винесене на огляд країн-членів ЄС не 
раніше 24 квітня, коли пройде другий тур виборів 
Франції. Так, за словами нашого міністра МЗС Кулеби, 
Макрон пообіцяв підтримку ембарго. Але для цього 
він має перемогти на виборах. Зараз його пере-
мога розглядається більш вірогідною, ніж поразка. 
Але, враховуючи пасхальні свята, розгляд ембарго 
скоріш за все не почнеться зразу після 24 квітня. 
Потрібен деякий час. Але є і інше. Справа в тому, що 
введення ембарго на нафту не позбавить Росію від 
нафтових доходів. Бо Росія має можливість її прода-
вати на інших ринках, не ЄС. Так, це, можливо, буде 

в менших обсягах. Але нафта суттєво зросла в ціні і 
тому фактичні доходи Росії навряд чи кардинально 
зменшаться. Але нафтове ембарго є вирішальним 
моментом для США, щоб продовжувати вичавлювати 
Росію з енергетичного ринку ЄС. Ось тому і для нас 
нафтове ембарго в ЄС також вкрай важливе. Бо ми 
від США залежимо на даний момент, як від можли-
вого гаранта. І поки Штати свої питання не вирішать, 
гарантами ставати не будуть і будуть підтримувати 
подальшу війну.

ТРЕТІЙ ФАКТОР: дипломатія. Тут цей фактор також 
має значення. Чим оперативніше наші дипломати 
будуть роздупляти інші країни, і давати їм розуміти, 
що зараз Україна бореться не тільки за себе, а і за них, 
тим скоріше все завершиться. Перемога України в цій 
війні, дійсно робить Україну повністю незалежною 
від оркостану. Але, одночасно, і створює буфер без-
пеки. Росія, як розглядала, так і розглядає зону свого 
впливу території, які були визначені в Ялті в 1945 році 
(колишні країни Варшавського договору). І імперські 
амбіції у кацапурні нікуди не ділись. 

Реальна перешкода для неї -це саме потужна і роз-
винута Україна - Велика Україна!
  _____________________________________________________

СКЛАВСЯ УНІКАЛЬНИЙ ШАНС, ЯКОГО НІЗАЩО НЕ МОЖНА 
УПУСТИТИ!

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДОСЯГНЕННЯ МИРУ

Ймовірно, до 24.02.22 хтось виключав можливість 
масштабної війни з РФ, сподівався (на що?). Для мене 
війна не припинялася з 2014, і щодо вторгнення - лиша-
лося лише питання «коли?» Відповідною була особиста 
стратегія: на момент Z я вже 5 років проходив військовий 
вишкіл в «Українському Легіоні», мав кілька спеціальнос-
тей, «бойовий» транспорт, запас пального, форму та осо-
бисте спорядження. 24.02 зранку родина з дітьми виру-
шила в евакуацію, а я - до військкомату. Звідти, як і багато 
добровольців, був направлений в центр комплектації 112 
окремої бригади ТРО, і з 25.02 приступив до служби на 
захисті столиці від окупаційних військ Росії. За 50 воєн-

них діб довелося виконувати різні завдання: організація 
блокпоста на в’їзді в місто, обладнання опорного пункту 
на одному з вірогідних напрямків наступу противника, 
мінування небезпечних ділянок, контрдиверсійні дії, 
прикриття нашої артилерії, яка працювала по скупченню 
РОВ (російських окупаційних військ), плюс постійна 
підготовка особового складу до бойових дій. Після від-
ходу частин РОВ від Києва разом з колегами подав пару 
рапортів про перевід в інші в/ч, які задіяні в бойо-
вих діях в Харківській та Луганській областях. Наразі 
чекаю переводу. Чому? Бо особисто мені не хочеться 
лишати справу незакінченою, коли доведеться воювати/

Дмитро 
Стефановський

                 член ГО «Поступ»

Організація «Поступ» щоденно готує випуск ІНФОРМАЦІЙНОГО СПРОТИВУ. Це робиться з першого дня війни.
Пропонуємо долучитись до боротьби.

Для цього ми пропонуємо:
1. Долучитись до телеграм каналу «За Велику Україну!».
2. Долучити до зазначеного каналу інші свої знайомі контакти.
3. Поширювати інформацію інформаційного спротиву через різні можливі інструменти.
4. Приймати участь в створенні контенту шляхом зворотнього зв’язку через внесення пропозицій та коментів.

Приєднуйтесь  за посиланнями:
1. У фейсбуці - https://www.facebook.com/PostupUA                                        2. У телеграмі -  https://t.me/zavelykuukrainu



Газета «Громадянська республіка». Реєстраційне свідоцтво: серія КВ №22202-12102ПР від 19.07.16р.
Засновник та видавець: Громадська організація «Поступ». Головний редактор: Тацій Д. М.
Редакція може не поділяти точку зору автора статті. Авторський стиль статей максимально збережений. 
Відповідальність за зміст та достовірність наданої інформації несе автор. Редакція дозволяє передрук і 
розповсюдження будь-яких матеріалів газети, але з обов’язковим посиланням на ГО «Поступ».
Тираж: 2493 примірників. 
З питань розміщення інформації та розповсюдження звертатись на e-mail: gazeta@postup.org.ua

ПЛАТНИК: ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ: ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА ________ 202__ Р.
ОДЕРЖУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Поступ» 
ЄДРПОУ: 26089233, Р/Р UA213052990000026001000105037
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» № 958
13.04.22-19.04.22 

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ОПОДАТКУВАННЯ ФОПІВ - ЩО НЕ ТАК З ІНІЦІАТИВАМИ ВЛАДИ?5025

Останнім часом дуже багато розмов, конфліктів та 
іншого щодо роботи ФОПів. Так, основною причиною 
для бажання держави якимось чином контролювати 
роботу ФОПів є, ясна річ, ухилення від сплати податків, 
а мета – збільшити збори до бюджету. Як відбувається 
ухилення від сплати податків?

Звісно, не йдеться про бабусь, що продають насіння 
на ринках, і не ФОПи з ПДВ. А тих, на нашу думку, що 
супроводжують великі компанії, і служать у 99 відсотках 
випадків для виведення готівки. В даний момент дер-
жава не контролює прихід і витрати ФОПів, тому можна 
теоретично ФОПу, навіть, продати космічний корабель 
NASA, і не потрібно доводити про джерело походження 
товару.

З іншого боку, звичайний ФОП, який чесно веде 
діяльність, повинен стикатися з необхідністю вести 
повноцінний бухгалтерський облік, що далеко не кож-
ному по кишені в плані наймання бухгалтера, купувати 
та обслуговувати касові апарати. Бо ж насправді обіг 
готівки у ФОПів просто величезний.  А тому не врахову-
вати це не по-хазяйськи))).

Також великі компанії, щоб не платити податки із 
зарплати працівникам, приймаючи людей на роботу, 
змушують (чому змушують, тому що у вас вибір: або ви 
робите, що вам кажуть і отримуєте велику зарплату, або 
йдіть шукайте далі роботу) відкривати ФОП. Співробіт-
ника оформляють як ФОП, і укладають договір з ним, 
як із юридичною особою, переводячи зарплатні кошти 
у вигляді платежів за товар чи послугу на розрахунко-

вий рахунок ФОП, при цьому ФОП сплачує залежно від 
системи податкового оподаткування 1% або 5% від обо-
роту.

Нагадаю вам, що платежі до бюджету із зарплати 
середньостатистичного громадянина України станов-
лять не менше 42%. Економіка, думаємо, зрозуміла. Як 
наслідок, виникають законопроекти, які намагаються 
охопити всю діяльність ФОПа і не дати можливості 
для тіньового виведення грошей і ухилення від сплати 
податків громадянина.

У цій статті хочу звернутися до тих, хто зараз зна-
ходиться при владі. Коли громадяни країни бачать, як 
жирують депутати та чиновники; коли корупційні скан-
дали спускають на тормозах, і люди, що вкрали мільйони 
гривень, отримують умовні терміни, а то й просто звіль-
няються з роботи або переводяться на інші посади; 
коли монополії на ринку (електрика і газ) просто гра-
бують бюджет у відкриту - задайте собі просте питання: 
чому ці ФОПи постійно страйкують під ВР??? 

Прості люди з боку бачать те, що ті, хто прийшов за 
гроші до влади, займаються зароблянням грошей за 
допомогою оподаткування простих громадян. Я думаю, 
коли громадянин Ахметов (ДТЕК) за один рік збільшує 
свій статок у 1,5 (!) рази в Україні, у мене виникає одне 
питання: а чи там ви шукаєте?

Цитуємо уривок з Доктринии 
«ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА»

РОЗДІЛ V. ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ 
Економічна реформа має бути спрямована на 

встановлення Градієнтної економіки. Градієнтна 
економіка - це економічна платформа, згідно з якою 
чим вищий рівень підприємництва (капіталу) — тим 

більший контроль із боку держави. І навпаки — чим 
менший рівень підприємництва (капіталу) — тим мен-
ший контроль.

Кит перший. 
Лібералізація економіки (першочергові дії)

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

настільки простою, щоб у ній зміг би розібратися, 
навіть, випускник школи не більше ніж за годину. 
Прикладом такої простоти може слугувати пропози-
ція Всеукраїнської спілки вчених-економістів Укра-
їни щодо ліквідації всіх податків та впровадження 
єдиного 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 
звикли.

• 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.

Ознайомитися з першочерговими реформами 
можна за посиланням.

_____________________________________________________

СКЛАВСЯ УНІКАЛЬНИЙ ШАНС, ЯКОГО НІЗАЩО НЕ МОЖНА 
УПУСТИТИ! ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

тікати від обстрілів моїм дітям. Ніяка мирна угода мене 
не влаштовує. Поки існуватиме загроза вторгнення з 
боку федерації, я буду сприяти її знищенню. Усі боєз-
датні військові частини мають бути розбиті/роззброєні, 
літаки/гелікоптери збиті, а кораблі потоплені. Після 

цього федерація позбавлена ядерного арсеналу та роз-
ділена на декілька демілітаризованих суб’єктів. От тоді і 
я повернуся додому, доглядати сад та виховувати дітей.

Здається, декілька впливових світових лідерів 
в цьому питанні готові мене підтримати (і підтри-

мують вже). Тож склався унікальний шанс, якого 
нізащо не можна упустити! Маємо якісно вико-
нати цю роботу, панове, кожен на своєму місці.

   _____________________________________________________

Андрій Погиба
член ГО «Поступ»

«ВІЙНА». Ніколи не любив це слово. Але, зараз в моїй країні йде саме ВІЙНА, справжня 
ВІЙНА! Війна на знищення...

І не дивлячись на моє негативне ставлення до цього не тільки слова, але й явища взагалі, - слід 
зазначити, що наразі відбувається один із найважливіших моментів у житті кожного пересічного 
громадянина України.

Бо зараз кожний українець не має змоги та часу брехати собі та називає речі своїми власними 
іменами, якщо не вголос, то хоча б «про себе». Йде справжня жорстока війна, яка тотально вби-
ває брехню в собі, але залишається щось справжнє. 

Тому, будь ласка, шановні, не гайте часу, а просто запам’ятовуйте та записуйте свої мрії. 
Можливо, це звучить дуже дико, але саме зараз, як ніколи раніше, кожний з нас проявляє 

власну сутність, і в ті часи, коли є можливість помріяти про те «як все буде потім, після війни», 
Ви є максимально наближеними до себе та своєї сутності.

Тож обов’язково запам’ятовуйте та записуйте свої думки та мрії. А коли все закінчиться - а 
воно обов’язково закінчиться - Ви просто зобов’язані їх реалізувати. Заради тих, хто віддав у 
цій війні своє життя. 

Не зраджуйте себе, просто реалізуйте те, про що ви мрієте саме зараз...
Олег Шушпанніков

     член ГО «Поступ», кандидат політичних наук

Ця стаття була написана ще перед війною. Почалася війна. Автор приєднався до територіальної оборони. Сама стаття стала не на часі. Але ми вважаємо, що вже 
настає час для цього матеріалу і аналогічних.
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