ЗА громАдяНсьКу рЕспуБЛіКу!

№ 3 (528) 16.01.2014 – 22.01.2014

Звернення ради громадянської органіЗації
«ПостуП» до членів ПостуПу і наших
однодумців щодо Подій 19 січня 2014 року
Причинами насильства в Києві 19 січня 2014 року є спроби
олігархічної влади втримати статус кво свого панування авторитарними методами. Запалом насильства послужили політична імпотенція об'єднаної опозиції, що обумовлено
відсутністю в неї стратегічного плану розвитку країни та тактичного плану дій. Громадянський сектор за два місяці майдану не
спромігся зорганізуватися в силу, здатну діяти самостійно.
В результаті виникла патова ситуація. Опозиція не змогла
знайти вихід для енергії майдану, завела його в глухий кут. Влада
не розуміє або не хоче розуміти, як вийти із кризи іншим шляхом,
ніж силовим. За два місяці влада не лише не пішла на компроміс
з активною частиною народу, але й запровадила реакційні закони.
На цьому фоні виросло незадоволення активної частини громадянського сектору, який і розпочав неконтрольовані силові дії. Водночас цілком зрозуміло, що громадянський сектор сьогодні не
спроможний бути самостійною силою, тому що не має узгодже-

ної стратегії розвитку країни та спільного тактичного плану дій.
Що робити?
Олігархічний владі й олігархічний опозиції терміново домовитися про скасування репресивних рішень та вихід із політичної кризи.
Громадянам об'єднуватися в громадянські організації, узгоджувати спільне бачення розвитку країни, план проведення
першочергових реформ. Для цього використовувати всі можливі форми і способи дій. Тільки масові ідеологічні громадянські
організації спроможні відстоювати інтереси народу та дати відсіч олігархічний владі та олігархічний псевдоопозиціі.
Максим Твердохліб, Голова Ради організації
«Поступ»; члени Ради організації «Поступ»:
Святослав Стеценко, Ігор Костін, Сергій Солодкий,
Вячеслав Шевченко, Денис Чубко

РЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЙ

Події у центрі столиці 19 січня очіма ПостуПівця
После почти двухмесячного бездеятельного стояния на майдане под руководством оппозиции чаша терпения
у народа переполнилась. Катализатором, конечно же, послужили принятые
16-го января c нарушением всех про-

цедур т.н. «законы диктатуры». После нечеткого плана
действий оппозиции наиболее решительные митингующие решили пикетировать ВР. На Грушевского их не пустил кордон из сил МВД. И тут началось. В сторону
кордона летели булыжники, «коктейли Молотова», были
и прямые столкновения, в результате несколько мили-

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
До лав ГО «Поступ» приєднався Хлиптуна А.А. Станом
на 20 січня 2014 року у складі ГО «Поступ» 223 особи.

громадянські середи
На Громадянській середі, 15 січня, відбулася робоча нарада за темою «Участь ГО «Поступ» в публічних акціях». Вирішили, що ГО «Поступ» завжди підтримує громадянську
ініціативу! ГО «Поступ» завжди повинен бути присутнім
там, де відбуваються публічні акції. Ступінь та форма участі будуть обумовлюватися у кожному окремому випадку.

КАЛЕНдАр поступівсьКих громАдяНсьКих сЕрЕд
У середу, 22 січня, будемо обговорювати організацію роботи з агітації та пропаганди громадянської ідеології в частині «ЯК ПРОПАГУВАТИ».
громадянські середи, які проводить го «поступ»,
відкриті для всіх, кому не байдужа доля україни.
приходьте та приводьте друзів і знайомих!
Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: м. Київ, вул. велика васильківська, буд.
57/3 (біля ст. м. «олімпійська»),
товариство «Знання» україни, кім. 317 або 318.
ционеров оказались выдернутыми из строя и попали к
наступающим, кто-то получил «трофей» в виде резиновой дубинки. В сторону атаковавших летели шумовые
гранаты, применялся газ, стреляли резиновыми пулями.
В результате атаки сгорела абсолютно вся техника МВД,
которая стояла внизу Грушевского.
Особенно бросалось в глаза то, что участие в атаке принимали не какие-то «провокаторы», «титушки», а большое
количество обычных граждан. Булыжники из тротуара выковыривали и передавали на линию огня обычные люди –
мужчины, женщины, молодежь.
Чаша народного терпения переполнилась. То ли еще будет.
Андрей Сивач, член организации «Поступ»

ТОЧКА ЗОРУ

Починаємо економічну дискусію: Про Податки в україні
Податки є необхідною і важливою умовою існування держави. Для громадян
важливо і те, яку частину доходів вони
віддають в загальну скарбницю, і те, як
саме ці спільні кошти витрачати. Інструментом наповнення загальної скарбниці
є податки і збори. Скільки ж треба податків? Загальне правило для республіки: необхідний мінімум для задоволення
спільних потреб. Тобто чим менше, тим краще. Громадянська
республіка встановлює ще одне важливе правило: прозорість податків і державних та місцевих бюджетів цілому.
Перед тим, як розглядати податкову систему Громадянської республіки, потрібно визначити, чому нас не влаштовує існуюча.
C моменту оголошення незалежності в Україні виник віль-

ний ринок праці. Відразу почалася «прихована війна» держави проти народу.
Одразу ж народні обранці стали думу думати, як стягнути з
народу побільше податків и розділити спільні кошти серед
«обраних». Їх дія викликала протидію. Підприємці придумали
систему «уходу в тінь». Олігархи звіріли (дуже хочеться їсти хліб
з чорною ікоркою) і придумували більш жорсткі фіскальні закони. Народ теж тихо озлоблювалася (теж хоче хліб насущний
хоча б маслом намазувати) і придумував нові хитрощі. Спіраль
прихованої війни закручувалася і стискалася все тугіше.
У 2010 році був прийнятий новий Податковий Кодекс. Підприємці вийшли на вулиці з плакатами «вітати» новий подарунок від слуг народу. Багато обурювалися, кричали і з тієї
та іншої сторони, але почути один одного ніхто не побажав,
а значить і не почули. Війна триває!

За що воює влада відомо – щоб підвищити добробут олігархії. За що «воює » народ? Давайте розбиратися.
Наші обранці кажуть, що податків ми платимо мало, і
найчастіше приводять в приклад співвідношення податків
із зарплатами. Вони дійсно невеликі. Можна сказати, одні з
найменших в Європі.
Із зарплати сплачується 15% податок на прибуток працівника
(фізособи), від 2% внесок на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до Пенсійного фонду), 0,6% внесок до Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття, 0,5-1% внесок, пов'язаний із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності.
(Продовження на стор. 2)

всЕуКрАЇНсьКА ЩотиЖНЕвА громАдяНсьКА гАЗЕтА го “поступ”
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ТОЧКА ЗОРУ

Починаємо економічну дискусію: Про Податки в україні
(Початок на стор. 1)
Перший податок йде в бюджет і витрачається начебто на
поліпшення нашого життя. А три останні – це цільові збори,
які повинні спрямовуватися на виплати пенсіонерам і безробітним. Разом з нашої зарплати перераховується ще від
17,5% до 18,6% на користь держави.
Припустимо, що ваша зарплата по документах – 3000 гривень. Має бути, на руки отримаєте 2460 гривні, а 540 піде в
бюджет. Але давайте копнемо глибше...
Роботодавець з вашої офіційно нарахованої зарплати відраховує приблизно 37% до скарбниці у вигляді єдиного соціального внеску ( ЄСВ ). Це прихований податок. Начебто до
зарплати це не відноситься, це нарахування на фонд оплати
праці. Для того і придумані ці нарахування, що б всю правду
про реальні податки від народу приховати.
Ми розуміємо, пенсіонерів потрібно годувати. Вони заслужили пенсію. З 2011р. на одного офіційно працюючого у нас один
пенсіонер. Далі буде й того менше. Сергій Леонідович Тигіпко так
про це з «блакитного екрану» і заявляв. Дерти з чесного трудівника половину зарплати, що б і «того хлопця» (пенсіонера) нагодувати і в казну укотити нібито не демократично. Ось і
придумані різні там нарахування, щоб замилити нам очі.
Але це прихований податок на нашу зарплату! Держава
розуміє, що покажи нам весь розклад скільки реально ми
заробили і скільки повинні віддати, то мало знайдеться бажаючих чесно віддавати комусь потом і кров'ю зароблене.
Цей обов'язок покладено на роботодавців. Це їм «підклали
свиню». Тепер роботодавець (найбільше це відноситься до приватних підприємців) має мучитися муками совісті: заплатити
державі цей податок або піти в тінь. Адже він формулювання «з
фонду оплати праці» розуміє як «з власної кишені». Ось і з'являються конверти. Знаю, сам підприємець, грішний, каюсь.
Однак, це інша тема, ми про це поговоримо пізніше.
40% з реальної зарплати це не всі податки, які ми платимо державі. Практично щодня ми ходимо в магазин за покупками. Купуючи будь-який товар, 20% від його вартості
ми віддаємо державі. Це горезвісний ПДВ, або, як він називається в інших країнах, «податок з продажу». Він входить в
ціну практично всіх товарів і послуг, якими ми користуємося.

У Законі сказано, що продавець віддає ці 20% державі. До речі
держава потім йому їх повертає (не всім правда, але олігархам
точно). Однак, платимо то продавцю гроші ми! За що ми платимо
– незрозуміло. І чому саме ми, покупці повинен платити податок на додану вартість? Адже це ж не ми, а шановний продавець
(підприємець або держава) нарахував на товар додану вартість
щоб отримати прибуток. І чому ці 20% нараховуються на всю вартість товару а не конкретно на величину вартості додану до закупівельної ціни – теж не розумію. Фіскальні органи тихо але
непохитно нам заявляють – так потрібно!
Напевно, комусь так і потрібно. Із зарплати ми сплатили в
казну 40%, а тепер ще й з більшості покупок по 20%. Давайте
порахуємо. Якщо припустити, що 60% всіх грошей, що отримали на руки (2460 грн.), ми відносимо в магазин, то 20%
ПДВ становитиме 290 грн. Це теж прихований податок. Загальна сума податків тепер від реальної зарплати 4110 грн.
складе 47%. Але, і це ще не все!
Як мінімум дві третини населення вживає в тій чи іншій
кількості алкоголь. Багато хто курять. Це, звичайно, не зовсім
добре впливає на здоров'я нації. Тому держава вирішила з цим
злом «боротися». Робиться це шляхом введення різних податків для торговців цими товарами – акцизні збори. А то наживаються тут на здоров'я народу. Але справа то в тому, що
заплативши акцизний збір за вказану продукцію, торговці тут
же додають свої втрати в ціну товару. Реально акцизний збір в
казну платить народ, а не торговці. Пам'ятаєте, як за останні
роки подорожчали сигарети і спиртне?
Оцінити ці податки можна лише опосередковано. У 2010
році з акцизів на алкоголь і тютюн в казну надійшло 16,5
млрд. гривень. Припустимо, що кожен українець у віці від
15 і до 100 років вживає алкоголь і палить. Тоді виходить, що
додатково на акцизах ми платимо по 550 гривень з кожного
українця на рік, або 45 грн. на місяць.
Акцизний збір стягується також при продажу пального.
Стосується він не тільки автоаматорів або тих, хто постійно
роз'їжджає на таксі. У вартість проїзду у звичайній маршрутці теж входить акцизний збір.
Таким чином, ми віддаємо державі вже 2055 грн. При
цьому ми ще не врахували податки і збори, які бюджет отримує від імпорту. Адже за цитрусові та інші заморські про-
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го «поступ» З НАйКрАЩими
поБАЖАННями вітАЄ
з днем народження і зичить, щоб ви поважали в собі те
неординарне, що не розуміє конформістська більшість!
Плосконосова Ігоря Івановича – 21 січня
Довгого Володимира Петровича – 22 січня
Бажаємо усім читачам «поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!
дукти, які в Україні не ростуть, на митниці стягують пристойні
суми, а компенсуємо втрати торговцям ми.
З кожним дзвінком з мобільному телефону ви платите 7,5
відсотка від суми витрачених на розмови грошей до Пенсійного
фонду. У яку це суму виллється в місяць на людину важко порахувати, але я думаю, що не менше 1% від зарплати на місяць.
Багатьом потрібен автомобіль. Хочете купити – сплатите до
Пенсійного фонду 3 відсотки від його вартості. При продажу машини теж потрібно заплатити 1 відсоток від отриманої суми, а
при повторному продажі з вас візьмуть вже 15 відсотків. Хоча це
нелогічно, адже ви продаєте машину дешевше, ніж купували і
ніякого прибутку не одержуєте, держава і тут знімає свої «п'ять
копійок». А тут з'явився ще й утилізаційний збір!
Також ви оплачуєте держмито, якщо звертаєтеся до державних органів за отриманням дозволів або документів у
нотаріуса, в суді і навіть у РАЦСі. Всі ці проплати, незважаючи
на те, що вони здійснюються нерегулярно, виливаються ще
як мінімум в 1 відсоток від ваших доходів, адже податки з
продажу і купівлі квартири – це пристойні суми.
Можна і далі продовжувати, але й без того видно, що держава
обдирає своїх громадян як липку, не забуваючи стверджувати, що
податків ми платимо менше за всіх у світі... Чого ображатися? Нам
залишається – 2055 грн. Чесно? Чесно! Рівно навпіл.
А вам це подобається? Думаю, є нагальна потреба вже
зараз серйозно замислитися, чи потрібна нам така податкова система.
Те, яка податкова система потрібна, розглянемо в наступних статтях.
Віталій Мельник, член ГО «Поступ»

ТОЧКА ЗОРУ

на чем основывается мотивация. ПринциПы и виды мотивации
АНдрЕй сивАч,
член организации «поступ»
По поводу мотивации. Гораздо более
личной корыстной мотивации, мотивирует идея. Ею заражаются массы и за
идею готовы терпеть длительное время
лишения, и даже идти на амбразуру. Корыстная мотивация
– она более ситуативная и человек легко может из сторонника стать противником.

Первый тип мотивации, более примитивный – потребительская. Это тогда, когда люди вступают в организацию
чтобы что-то взять. А процесс насыщения, как известно, не
имеет предела. Это значит, что человек рано или поздно пресыщается тем, что есть и будет требовать большего. Это явление называется наркотизмом. И если организация
потребительского свойства, то она должна все время заботиться, чтобы постоянно удовлетворять потребности своих
членов, чтобы те не разбежались. По этой причине на основе
потребительской мотивации массовую организацию создать
невозможно.
мАКсим твЕрдохЛЕБ ,
Второй тип мотивации – идеологический. Естественно, он
председатель организации
недоступен примитивным людям. Но при такой мотивации
«поступ»
Есть принципиальная разница между человек вступает в организацию не для того, чтобы что-то
двумя типами мотивации, с помощью ко- взять, а для того, чтобы что-то ОТДАТЬ! Отдать свое время,
торых создается массовая организация. энергию, свой интеллектуальный потенциал (если он есть,
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конечно), свои деньги и, возможно, и жизнь ради достижения какой-то благородной цели. При такой мотивации тоже
нет предела насыщения. Но насыщения не получения, а отдачи. Чем больше человек отдает, тем более удовлетворенным становится. Именно при таком типе мотивации и
создаются массовые организации, которые ВСЕГДА побеждают!
Причем, весь фокус оказывается в том, что при втором
типе мотивации, люди, которые отдают, в итоге, и получают
в материальном плане гораздо больше, чем те примитивные людишки, которые мотивированны только на потребление.
Понятное дело, людей со вторым типом мотивации
меньше, чем с первым. И наша задача искать именно таких.
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