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ЄВРОДЕБАТИ – ЩО ЦЕ ТАКЕ?
Одним з головних завданнь громадської організації «Поступ» є побудова
Сильної Економіки, орієнтованої на мале та середнє підприємництво.
Активна громадянська
позиція та зацікавленість у
подальшому розвитку політичних та економічних подій в Україні дає певні
результати. Все частіше представники громадянської організації "Поступ" з’являються на комітетських та парламентських слуханнях, на заходах,
що організовуються органами законодавчої та виконавчої влади, як-то форуми, конференції, наради, зустрічі з представниками влади.
Цього разу мені вдалося стати учасником "ЕвроДебатів", які відбулися 28 травня 2008 року у Софіївській залі готелю „Прем’єр Палац”. Цей захід
відрізняється від багатьох інших атмосферою проведення. З одного боку, є представники влади та
почесні гості, з іншого – загалом керівники різноманітних компаній, політологи та преса. Є і керівник

ції не змогли взяти участь у заході. Запрошення
були також відправлені Мірошниченку Ю.Р., Ляпіній К.М., Бондарю О.М., Акімовій І.М., Пинзенику В.М., Балозі В.І. Чому відмовились
вищевказані люди, мені невідомо.
Учасниками "ЄвроДебатів" були почуті результати
та перспективи майже шести місяців діяльності
Уряду України, а також коментарі бізнес-спільноти
та незалежного експерта щодо цього.
У Софіївській залі готелю „Прем’єр Палац”
зібрались приблизно 80 чоловік різних поглядів
та структур суспільства. Серед яких: державні
службовці, представники дипломатичного корпусу, міжнародних та вітчизняних бізнес-структур, що працюють в Україні, та засоби масової
інформації. Більшість з них – люди, яким не
байдуже ні політична ситуація у країні, ні економічна, хоча на думку багатьох (Немиря, Доній,
Медведєв та інші) саме економічної кризи як
такої в країні немає. Є політична криза, яка заважає всім без винятку.
Але ж хочу повернутись до основної теми дебатів: “Півріччя уряду Демократичної коаліції:

Мудрый человек не выставляет себя на свет, поэтому блестит; он не говорит о
себе, поэтому он славен; он не прославляет себя, поэтому он заслужен; он не
возвышает себя, поэтому он является старшим среди других. Лао-Цзы
програми, який моніторить запитання і відповіді та
слідкує за лімітом часу. Від свого початку, навесні
2007, до сьогодні ведучим "ЄвроДебатів" є Людмила Немиря. Єдиним організатором таких дебатів
є Європейська Бізнес Асоціація, яка запрошує гостей, обирає тему дискусії та організовує зустріч.
Публічні "ЄвроДебати" 28 травня 2008 року
були присвячені першим шести місяцям діяльності Уряду Юлії Тимошенко: “Півріччя уряду Демократичної коаліції: результати та перспективи”.
Почесними гостями заходу стали:
- Григорій НЕМИРЯ, Віце-прем'єр-міністр
України у справах європейської та міжнародної
інтеграції ;
- Олесь ДОНІЙ, Депутат Верховної Ради
України, фракція Блоку "Наша Україна – Народна Самооборона";
- Олег МЕДВЕДЄВ, політолог;
- Тронд МОЕ, Голова представництва Telenor
в Україні;
- Анна ДЕРЕВ’ЯНКО, Виконавчий директор
Європейської Бізнес Асоціації.
Оскільки я власноруч направляла запрошення
і була зацікавлена у присутності різних "кольорів" влади у дебатах, хочу окремо сказати, що
заздалегідь підтверджені представники Опози-

результати та перспективи”. Що саме було
зроблено? Що ні? Які перспективи?
Олег Медведєв, незалежний політолог, вважає, що "позитивні зрушення в роботі уряду
могли бути більшими".
Григорій Немиря, в свою чергу, сподівається
на зміну програми, яка була прийнята ще у січні
і по якій сьогодні працює уряд, адже в ній є багато неточностей та нюансів. Він каже, що "Гарантією роботи уряду є зміни у Конституції".
Олесь Доній вважає, що "уряд є, але він стриножений і можливості для його діяльності дуже
обмежені". І дійсно, від цього в багатьох людей
України вже є певна психологічна втома. Він
також бачить позитивні моменти:
- реформування системи освіти – радикальне, але цікаве;
- виплати Ощадбанку населенню способом,
який не несе інфляційної загрози;
- зміна бази Чорноморського Флоту завдяки
діям МЗС;
Аудиторія також додала, що позитивним є:
- перехід від слів до діла у приватизації:
Одеський припортовий завод, Укртелеком та ін.
- видиме зростання заробітної платні у порів(Продовження на стор. 2)
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Новини «Поступу»
• У середу 28 травня 2008 року в офісі організації "Поступ" відбулося обговорення питання щодо
створення Громадянського руху України. У заході
взяло участь 18 членів організації та гостей.
Перед обміном думками з основного питання,
учасники зустрічі коротко обговорили шлях розвитку напрямку "Захист". Так, зокрема, обсудили
ситуацію, що відбулася з одним із членів організації при вирішенні питань стосовно нерухомості. З метою захисту інтересів цього члена
організації було запропоновано відкрити Громадянську справу. Для цього вирішено винести
дане питання на розгляд Виконкому організації.
По створенню Громадянського руху України були
обговорені основні питання.
• На середу 11 червня заплановане розглянути питання створення Громадянського руху
(об'єднання об'єднань), зокрема обговорення
питань управління рухом. Початок о 19:00 в
офісі організації. Запрошуються всі бажаючі.
• На середу 25 червня призначені Загальні
збори громадської організації "Поступ". Присутність всіх членів організації особисто є
ОБОВ'ЯЗКОВОЮ.
• На другу половину червня планується щорічна колективна поїздка з наметами. Бажаючим приєднатися пропонується звернутися в
офіс організації.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Коваленко Олександр Костянтинович (29 травня)
Соколов Кирил Анатолійович (31 травня)
Єлісеєва Олена Валеріївна (04 червня)
Для себя сниму 2-комнатную квартиру или
часть дома в любом районе Киева. Порядок и чистоту гарантирую. Рассмотрю все
варианты. Член Поступа – Сивач Андрей,
м.т. (067) 756 4814, (066) 684 3515

Продається приватизований садовий
участок площею 6 соток поблизу села
Мотовилівка. Їхати 40 хвилин електричкою. На участок підведений газ.
Ціна договірна. Контактна особа:
Наталія Воронцова. Тел.: 8 (097) 196-14-95

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ЄВРОДЕБАТИ – ЩО ЦЕ ТАКЕ?
нянні з 2007 роком (хоча тут, на мій погляд, потрібно враховувати інфляційні процеси, які лише
упродовж 2008 року дійшли до 30% і наразі призупинились)
Я також дізналась про деякі цікаві факти з роботи
уряду, отже, хочу ними поділитись: розуміння урядом змін у країні стало наслідком потреби внесення
швидких змін до законів України.
Протягом майже шести місяців було висунуто
109 законопроектів. З них:
- 7 - були прийняті повністю;
- 12 – були прийняті на 80%;
- 2 – не прийняті;
- 88 – не пішли в роботу взагалі.

(Початок на стор. 1)

Отже, якими є перспективи роботи уряду –
кожен з вас має відповісти сам собі, чи є ці
перспективи взагалі, чи довго ще буде існувати
"Уряд Тимошенко" – все покаже історія. (Присутні в залі проголосували за 1 місяць подальшої роботи Тимошенко – 20%, за 3 місяці –
30%, за 6 місяців – 30%, інші утримались від голосування). Але приємно було б самим її створювати і замислюватись над тим, що ми –
представники громадянського руху – самі впливаємо на цей процес!

Ірина Ткаченко,
член Виконкому «Поступу»

ЦЕРКВА
Єдина помісна Православна Церква є для
України життєвою необхідністю. Адже саме
Церква протягом століть
не тільки духовно напучувала своїх вірних, але й
об’єднувала народ в
єдину державу. Це добре

розуміють противники церковної єдності та автокефалії, тому РПЦ на території України веде
таку непримиренну боротьбу проти українського
православ’я. Не буде єдності духу – не буде єдності народу і держави.

Петро Циганко,
член «Поступа», лідер ЛПУ

КОММЕНТАРИИ К «ПОСТУПИНФОРМУ» №230
Статья Т. Ивановой «О патриотизме и не направляемых на решение проблем бытовых оттолько» как никогда показывает что есть место ходов.
для патриотизма, главное понимать что происВ результате обработки мусора по методике
ходит у тебя "под ногами"?!
BALA PRESS сбросы, отходы, другие материалы
превращаются в круглые тюки, покрытые герДмитрий Орлов,
метичной
член Совета «Поступа»
оболочкой.
Проблему с мусорными свалками стоит осве- Подобная сищать подробнее, и таки начинать действовать стема упаковки мусора
(статья «Докі не запізнилися назавжди...»).
позволяет не
Наталия Малош,
только в 3-6
член «Поступа»
раз (в зависимости от прессуемого материала)
уменьшить объёмы обработанного мусора, но и
В продолжение статьи об экологии «Докі не осуществлять его длительное экологически безапізнилися назавжди...». Понравилось реше- зопасное хранение либо временное складироние шведских ученых по решению проблемы вание перед последующей переработкой.
мусорных свалок.
Преимущества такого складирования: чистый
Уникальная шведская технология упаковки и опрятный вид; отсутствие неприятных запамусора BALA PRESS, применение которой в хов; значительное снижение пожароопастности;
Украине могло бы значительно улучшить эколо- фильтрат не образуется, что предупреждает загическую ситуацию, а также обеспечить замет- грязнение поверхностных и грунтовых вод;
ную экономию средств местных бюджетов, резко снижается степень загрязнения атмос-

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ № 11 ГО
«ПОСТУП», ЩО ВІДБУЛОСЯ 26 ТРАВНЯ
2008 РОКУ

На засіданні було присутньо 19 членів Виконкому (при кворумі 13).
Були відсутні за об'єктивними обставинами:
Когут Р., Гацюк Ю., Замурий Л., Доненко Т. та
Шевченко В.
Був відсутній без пояснення причин Антонюк Ю.
Секретар засідання: Слипак Н.
Ведучий засідання: Твердохліб М.
На засіданні Виконкому були присутні: лідер
Ліберальної партії України П. Циганко та лідер
партії Патріотичних сил України В.Палій.
На засіданні Виконкому було вирішено:
1. Обговорили питання якості роботи члена
Виконкому Косарева В. в якості Представника.
Було звернено його увагу на те, що дана робота проводиться ним недостатньо.
2. Обговорили основні принципи взаємин при
створенні Громадянського руху України.
Наступне засідання Виконкому призначене на
понеділок 2 червня 2008 року.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
ферного воздуха газовыми выделениями; исключается развеивание ветром лёгких фракций
мусора (плёнки, бумаги и т.д.); габариты складируемого мусора уменьшаются в 8-14 раз; отсутствует риск возникновения эпидемий; мусор
в тюках не привлекателен и не доступен для насекомых,
птиц, грызунов. Кроме
того метод
экономичен.
Хотелось
бы,
чтобы
местные власти города Киева занимались в
первую очередь этой проблемой, а не тратили
деньги налогоплательщиков на многочисленные
РR акции по копеечным доплатам пенсионерам
и т.д. Тем более, что эта проблема касается абсолютно всех жителей города и прилегающих
территорий, а не только малоимущих.

Светлана Беднаж,
член «Поступа»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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