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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

ДАНИЛУ
ГЕТМАНЦЕВА

ГЕТЬ!

Якщо війна Росії проти України затягнеться на 
три-чотири місяці, то уряду доведеться значно підви-
щувати податки і скорочувати видатки. Про це заявив 
міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю The Economist.

Піпець. Приїхали. Пів країни лежить в руїнах, половина 
населення сидить без роботи. Більшість підприємств не 
можуть спокійно працювати. А влада хоче остаточно бізнес 
задушити податками!? Ау, на Банковій, - Ви в своєму розумі? 

Всі тридцять років незалежності влада в Україні навіть не 
дивиться в бік проведення реформи економіки. Вони зна-
ють лише одне правило: отримати гроші - продати державне 
майно або взяти в борг. Зразу чогось на згадку приходить 
геніальна ідея комуністів щодо вирішення економічних 
проблем «забрати і поділити». Ну а що? В Україні ж ще зали-
шилася земля, яку трохи не встигла поточна влада розпро-
дати… 

А тут ще й «геній» економічних реформ пан Гетманцев, 
який вже два роки поспіль прикладає максимум зусиль, 
щоб відбити бажання у громадян займатися бізнесом. Та 
й справді нащо розвивати свою економіку. Краще хай гро-
мадяни не мітингують, а виїджають за кордон і заробляють 
там валюту, а сюди перераховують. І люди при грошах і не 
виказують невдоволення владі. Ну а те, що «Малий і серед-
ній бізнес є основою економіки України, створює 60 % ВВП, 
забезпечує 7 млн робочих місць та 40% податкових над-
ходжень», це цитата з виступу Президента Зеленського на 
форумі «Україна 30. Малий і середній бізнес та держава», то 

це як завжди лише слова. Красиві слова, як і попередників. 
Дехто, особливо ті, хто біля «годівниці», скаже, що за 

дурню автор пише!?
Адже Пан Гетманцев ратує за Україну. Він же точно знає, 

що робить, бо він аж цілий професор кафедри фінансового 
права юридичного факультету КНУ ім. Шевченка та ще й 
має ступінь доктора юридичних наук. А крім того, є членом 
«Європейської асоціації податкових професорів». Ну така 
людина точно не може помилятися. Та і він же впроваджує 
справедливий принцип - податки повинні платити усі без 
виключення! 

Але реальність інша. Закон про переведення на РРО-
апаратів усіх ФОП 2-4 групи створює низку проблем під-
приємцям. Фактично цим законом ФОПи вимушені значну 
частку свого часу приділяти адмініструванню бізнеса, ніж 
зароблянню грошей. Недосконале програмне забезпе-
чення, залежність від стабільного інтернету при передачі 
даних в податкову, відсутність рекомендацій та допомоги з 
боку розробника РРО-софту чи податкової інспекції у разі 
виникнення проблем. А ще обов’язковий контроль наяв-
ності документів на товар, що створює постійний прецедент 
для штрафів бізнесу та корупції. Усе це і багато іншого зму-
шує бізнес або закриватися, або іти в тінь.

І така розумна людина, як Данило Гетманцев, точно 
розуміє, що він робить і нащо він це робить, бо він точно не 
дурень. А оскільки в нас влада олігархічна, то і закони, які 
приймаються, проолігархічні. Великому бізнесу не потрібна 
конкуренція і дуже вигідно мати дешеву робочу силу. Адже 
коли не має роботи, то люди готові працювати більше і за 
менші гроші.

Нещодавно пан Гетманцев в інтерв’ю «Бабель» ска-
зав: «От я теж намагаюсь зрозуміти, що я пропоную 

такого, що йде наперекір здоровому глузду. Тобто 
ви пропонуєте: не брати податки? Ви ж знаєте, що 
податки не беруться зі збитків? Тільки з доходу або 
прибутку. А я вважаю, що ті, хто працюють і отриму-
ють дохід і прибуток, мають з цього доходу платити 
податки. Бюджетоцентричність? Чи що це таке? 
Якщо ви вважаєте, що податки не треба платити 
під час війни взагалі, — давайте подамо відповідний 
законопроєкт, щоб їх дійсно всі не платили, і не будемо 
перекладати обов’язки зі сплати на білий чесний бізнес. 
Інакше це лицемірство».

Так, пане Данило, Ваші слова - це повне лицемірство. 
Великий бізнес звичайно встоїть, бо пролобіює закони, 
отримає фінансування, мінімізує податки, адже має штат 
юристів та бухгалтерів. А от малий і середній бізнес треба 
підтримувати та створювати умови для його розвитку. Крім 
того, не треба людей заплутувати адже те, що бізнесмен 
отримав дохід, не значить, що він отримав прибуток. А в 
період війни можливо і є сенс звільнити малий і серед-
ній бізнес від податку взагалі. Владі наразі треба реально 
підтримати середній і малий бізнес. Я б більше сказав, що 
владі зараз треба молитися на нього, щоб він, бізнес, хоча б 
працював і не закрився. Адже це робочі місця, а значить у 
людей будуть гроші, щоб утримати свою сім’ю та не жебраку-
вати. В свою чергу це зніме з держави частину фінансового 
тягаря. 

Підсумовуючи вищенаведене, пропонуємо терміново 
звільнити Данила Гетманцева з посади голова Комітету ВРУ 
з питань фінансів, податкової та митної політики, як людину, 
яка несе загрозу економіці України та незалежності дер-
жави. 

БУДУЙМО ВЕЛИКУ УКРАЇНУ РАЗОМ! ___________________

Сергій Китаєнко
  член ГО «Поступ»

БО МИ УКРАЇНЦІ!
Я, Китаєнко Сергій, - член «Поступу», зустрів війну 

вдома, у Харкові. Моя донька із зятем мешкали у Києві. 
Зранку 24 лютого ми виїхали забрати доньку, зять ще 
залишався у Києві по роботі, через дві доби зять з 
донькою залишились в Ужгороді, а ми із дружиною у 
Вінниці. 

На четвертий день війни мій зять та його фірма 
почали займатися волонтерством, вони возили допо-
могу в Ірпінь, на блокпости хлопцям у Київ, а ми із 
дружиною допомагали, коли приходила машина з ван-
тажем, я розвантажував, або завантажував, дружина - 

лікар, купувала ліки, шприци, іноді до нас приїздили 
люди, зупинялись, ночували, відпочивали та їхали далі. 

Нічого особливого, нічого героїчного, ми допома-
гали, чим могли, бо ми - Українці, бо це наша Країна. 

Потім дружина стала ходити на створення маску-
вальних сіток, я все також виконував функції прийому 
та обробки транзиту. 

Зараз повернулися у рідне місто, вийшли на роботу.

_____________________________________________________

Дмитро Тацій
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004767123170
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000655761858
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ПРОБЛЕМИ З ПАЛЬНИМ В УКРАЇНІ

НАБЛИЗИЛИСЬ ДО МИРУ

Ніколи не було секретом, що більшість палива ми 
отримували до війни з Білорусі, частково з Литви. Та, як 
би це не ганебно звучало, з Росії. Незважаючи на війну 
в Донбасі. Наразі виникає питання – чому ми купували 
паливо у країни-агресора і чому не знайшли альтерна-
тиви вчасно. Відповідь проста – хтось на цьому заробляв. 
Дуже багато. І міг ділитися з тими, хто міг би заважати 
таким закупкам. Тобто знову ми повертаємося до про-
блеми олігархії у нашій країні. 

По деяким довоєнним даним була інформація про те, 
що Антимонопольний комітет робив те, що не мав робити. 
А саме – винищив усі малі підприємства, що займалися 
паливом і залишив лише великих трейдерів. Саме це, 
частково, і призвело до тих наслідків, що бачимо зараз 
у нашій країні.

На момент розпаду Радянського Союзу в Україні було 
шість нафтопереробних заводів (НПЗ). На даний момент 
працює лише один, що належить групі «Приват». За дея-
кими даними, він використовується лише на 16% своєї 
потужності. Така ситуація склалася з різних причин. 
По-перше, наше паливо не відповідає сучасним екологіч-
ним стандартам, що вимагають сучасні автомобілі. І вихо-
дить, що треба модернізувати виробництво, а це великі 
інвестиції. А в нашій країні будь-які інвестиції, термін 
повернення яких більше ніж 3-4 роки,  ризиковані. Бо 
прийде нова влада і бізнесу може не стати. Тому віддають 
перевагу: там дешевше купив, тут дорожче продав. 

Що ми маємо? Значна  більшість палива йде до нас 
зараз з країн ЄС. Звичайно, ціна на нього дуже піднялась. 
Якщо сильно виросте ціна пального безпосередньо у 
країні, то автоматично виростуть усі ціни, як на харчові 

продукти, так і на усі інші. А в нас вже більше 40 відсотків 
безробітних. І приведе це нас туди, куди нам зовсім не 
треба. Тому держава намагається вирішувати це питання, 
виставивши граничні ціни на пальне для продажу на АЗС. 
Ще пару тижнів тому це становило приблизно 39-39,5 грн 
за літр. За паливом стоять черги. Відповідно,  відпуска-
ють лише по 10 літрів в одні руки. Точніше, в 1 бак. Але є 
деякі моменти, що хотілося би прояснити. 

Неодноразово люди, що стоять у чергах, бачили, як 
перед ними хтось заправляє не 10, а 150 літрів чи близько 
до того. Частково це можуть робити воїни ТРО або ЗСУ. 
Для них ще з 24 лютого було встановлено ліміт не більше 
20 літрів. Але, найчастіше, є й таке, що люди бачать, як 
покупець тицяє гроші безпосередньо продавцю. І це вже 
незрозуміло. І бісить. А трапляється це тому, що хтось, 
зазвичай, хоче заробити. І є ще одна ціна, що відрізня-
ється від офіційної. На момент написання матеріалу  це 
приблизно 57 грн (бо ціна постійно змінюється). І усі-
лякі мажори, для яких це не гроші, купують рівно стільки, 
скільки забажають. І ніхто їм нічого не може сказати. Бо 
закон не забороняє. 

А буває ще й таке. Деякі компанії пропонують своїм 
співробітникам, в зв’язку з відсутністю талонів на пальне, 
придбати його самостійно, а потім пред’явити чеки у бух-
галтерії і їх оплатять. Люди приїздять на АЗС, сплачують за 
30-40 літрів по 57 грн, їм видають чек. Але у чеку стоїть 
гранична вартість, тобто 39,5 грн. Тому що ніяка АЗС не 
може продавати бензин дорожче, ніж ціна, вказана дер-
жавою. З цієї різниці податки не сплачуються. Всі ці гроші 
йдуть до когось у кишеню. І робиться це відкрито. 

Є також замовлені статті, немов би трейдери купували 
паливо по цінах ще з ПДВ та з акцизами. А зараз, коли їх 
зняли, вони продають по врегульованій ціні, що нижче, ніж 
були закупівлі. І продажом в 57 грн вони перекривають 
свої збитки.  Але ж це, вибачте, схоже на брехню. Закон 
про відміну акцизу та зниження ставки ПДВ на паливо 

Продавили нафтове ембарго. Тепер питання щодо 
газового ембарго. Якщо також будуть продавлювати, то 
це може бути довше, ніж по нафті. Але поки газ не розгля-
дається. Якщо так і буде, то залишається питання надання 
Україні статусу кандидата в ЄС. Такий статус змінює умови 
війни. Бо тоді війна вже буде не між Росією і Україною, а 
між Росією та потенційним членом ЄС. Що може вплинути 
і на умови миру, і на терміни продовження війни.

Питання надання статусу кандидата в ЄС має розгляда-
тись в кінці червня. Але вже є заяви окремих країн проти.

Італія сказала, що є великі країни, які проти, але сама 
вона - за. Під великими країнами мається на увазі Німеч-
чина і Франція. Самі вони про це також казали. Франція 
чітко проти, а Німеччина нібито коливається. 

Чому вони проти нас в ЄС?
Відповідь зрозуміла. Кому потрібна в співтоваристві 

проблемна країна? Україна буде мати постійні проблеми 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
СПРОТИВ

Долучайтесь до інформаційного спро-
тиву разом з громадянською організацією 

«Поступ»!

Головна зброя інфоспротиву - 
громадянин, який розуміє те, що 
відбувається, і розуміє, що треба 

робити, щоб перемогти!

Посилання до приєднання 
до Телеграм-каналу:

https://t.me/zavelykuukrainu

із Росією. Хто захоче через Україну також отримати про-
блеми із Росією?

Україна розвалена економічно і корумпована. Наш 
вступ в ЄС дасть Європі додаткового клопоту. Але це не 
все. Коли у нас нарешті підуть реформи і почнеться еко-
номічний розвиток, що буде, рано чи пізно, то ми станемо 
претендентом на лідерство в Європі. Якщо не на перших 
ролях, то точно не на останніх. Конкуренція зайва нікому 
не потрібна.

Але є і країни, які за приєднання України до ЄС. Ті, які 
хочуть протистояти гегемонії Німеччини і Франції. 

США також бажають нашого приєднання до ЄС. Бо це 
дасть додаткові важелі впливу на європейські справи. 

Самій Україні вступ до ЄС не потрібен. Але тут у нас 
ніхто нічого особливо не запитує. До війни ми були під 
впливом США, а тепер потрапили в залежність від них. 
Ідеальним для нас буде інтеграція з Польщею та реаліза-
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ція проекту Міжмор’я (Intermarium).
Поки США розбирається із Європою, використовуючи 

нашу війну, у нас щоденно вбивають біля 100 військових. 
Таку цифру назвав Зеленський. 

Ми зараз воюємо не тільки за себе, а і за інтереси 
інших. Це плата за правління олігархії. За наш занедба-
ний стан. А ще це плата громадян України за те, що багато 
хто з них займав позицію «мене політика не цікавить». 
Всі тепер реально побачили, що за це буває, коли від-
сутня громадянська відповідальність. Коли, наприклад, 
на пропозицію приєднатись до розбудови країни, знахо-
дились громадяни, які відповідали: «Я сплачую податки, 
інше мене не цікавить»!

Переможемо!
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

з 20% до 7% було прийнято ще 15 березня. На той час з 
пальним було дуже скрутно і постачалося його досить 
мало. Все те, що було придбане до прийняття закону, 
давно вже реалізовано. І зараз це просто чорна каса. 

Також дехто пише, що у країнах ЄС бензин коштує 
від 2,17 євро у Німеччині до, приблизно, 1,6 євро у 
Польщі. Тобто, якщо брати крупним оптом, з урахуванням 
доставки, ціни мають бути десь 53-55 грн. Такі статті дис-
кредитують нашу владу, яка, мабуть, не з пальця висмок-
тала цифру в 39,5 грн за літр. Може, по закупівлі у уряду 
інша інформація, ніж у проплачених авторів?

Але це все не міняє ситуації. Ми розуміємо, що влада 
бачить, що коїться, але, чомусь, нічого не робить. Може 
тому, що ті, хто заробляють на цьому, заспокоюють усіх 
навколо, що це ненадовго і ринок сам себе урегулює? 
Організація «Поступ» вважає за необхідне запропону-
вати уряду уважніше придивитися до цих схем. Це зараз 
люди лише скрегочуть зубами і цідять прокльони та 
матюки, коли перед ними заливають всі каністри з багаж-
нику. Але ж це з часом може перерости в щось інше. Ситу-
ація в країні вже зовсім не та, що була до 24 лютого. А 
нам зараз це не потрібно.

Якщо відпускати енергетичний ринок у вільне пла-
вання, то треба для цього створити умови. Потрібні середні 
та малі трейдери. На які не будуть, як це було раніше, тис-
нути місцеві та інші органи влади з метою власного збага-
чення. Конкуруючи між собою, вони зможуть забезпечити 
попит максимальної кількості населення. Це і приведе в 
подальшому до зниження цін. Нашій країні вкрай необ-
хідні економічні реформи, і ця ситуація показує актуаль-
ність їх швидкого прийняття. __________________________

Валентин К.
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