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За Громадянську Державу!

КАК Я ПОНИМАЮ «ПОСТУП»
В течение последнего года деятельность «Поступа» приобретает масштабы,
в
которых
сложно
ориентироваться не только нашим участникам, но и
всем тем, кто хочет знакомиться с нашими материалами
извне, не являясь активным членом организации. Причин для этого, как минимум, две. Первая – это наш
выход в информационное пространство социальных
сетей и необходимость просто, емко и доступно изложить нашим оппонентам, кто мы и чего мы хотим. Вторая причина – это наше участие в выборах в местные
советы, где на встрече с избирателями, которые могут
быть далеки от Интернет-пространства, нужно «на пальцах» объяснить, чем мы отличаемся от всех остальных
и почему на нас стоит обратить внимание. Именно обратить внимание, а не «верить», так как мы не претендуем на роль мессии в государстве.
Я хочу изложить два основных тезиса, вокруг которых вращается все наше движение.
1. Любое нормальное развитое государство может
быть основано только на среднем классе.
2. На сегодня только «Поступ» может объединить
средний класс и реально это делает.
Первый тезис любой из читателей может и должен
проверить и перепроверить самостоятельно, пользуясь любыми доступными источниками информации:
книги, мемуары мировых лидеров, интернет, диссертации и рефераты на тему идеологии, просто беседы с умными людьми и т.д.
Второй тезис выверяется изучением материалов
нашего Интернет-Портала, сравнением нашей орга-

низации с другими общественными объединениями,
посещением наших собраний в среду, постановкой
едких и провокационных вопросов ведущим этих собраний и прочими индивидуальными методами работы с нашими материалами и наработками.
Обращаю внимание наших читателей на то, что мы
заинтересованы только в информированных, социально
активных участниках, то есть в тех, кто способен изучать, формировать и менять действительность вокруг
себя в соответствии со своими целями.
Итак, как я понимаю «Поступ».
• «Поступ» – это Гражданское Движение за объединение среднего класса в стране.
• Наша цель – построение Гражданского Государства – государства, где власть принадлежит
среднему классу.
• Олигархия – наш враг. Мы ЗА то, чтобы были и
богатые и предприимчивые, но ПРОТИВ КАПИТАЛА
ВО ВЛАСТИ.
• Мы за социальные гарантии достойной жизни
тем, кто не рожден быть предприимчивым.
• Мы ЗА сильную экономику на основе малого и
среднего бизнеса.
• Мы ЗА диктатуру справедливых законов в
стране.
• Мы ищем активных людей для создания и построения новой страны – НАШЕЙ СТРАНЫ!
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ!

Инна Малиночка,
член Исполкома «Поступа»

Девяносто восемь процентов взрослого населения нашей страны — честные, порядочные люди, живущие своим трудом. Однако у всех на виду два процента
оставшихся. И мы избираем именно их. (Лили Томлин, американская актриса,
сценарист и продюсер, род. в 1939 г.)
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Новини «Поступу»
У середу, 6 жовтня було проведено чергову зустріч членів «Поступу» М. Твердохліба та Д. Чубка з
головою ГО «Українська громада» В. Чеповим,
представником ВГО «Наш захист» А. Панаетовим,
головою київського осередка ВГО «Громадянська
позиція» О. Соповим та представником об’єднання
«Співвітчизник». На зустрічі також був присутній
представник оргкомітету Мерітократичної партії
України О. Лотош.
Обговорювалися ідеологічні засади захисту громадянських прав членів організацій. Наступну зустріч заплановано провести рівно через тиждень.
***
На черговому засіданні членів громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося 14
жовтня 2010 року, розглянули положення та опис
символіки ДСУ; вирішили прийняти участь у мітингу
проти прийняття Податкового Кодексу, який відбудеться 21 жовтня п.р. о 10:00 біля центрального
входу Верховної Ради (від ГО «Діловий союз
України» висловили бажання бути присутніми Когут
Л., Лисаченко А., Єременко О.). Запрошуються всі
бажаючі члени ДСУ.
Наступне засідання відбудеться 21.10.2010 о
19:00, за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.
1216. Запрошуються всі зацікавлені особи.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Костіна Ігоря Олександровича (15 жовтня)
Хараїм Наталію Миколаївну (16 жовтня)
Дмитраша Володимира Васильовича (20 жовтня)

ІНТЕРВ’Ю СЕРГІЯ СОЛОДКОГО (ЧЛЕНА РАДИ «ПОСТУПУ»), КАНДИДАТА НА ПОСАДУ БРОВАРСЬКОГО
МІСЬКОГО ГОЛОВИ ВІД ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» ТА ЛІБЕРАЛЬНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
Як відомо на 31 жовтня
2010 року призначені місцеві вибори депутатів різних
рівнів, крім виборів Київського міського голови,
Київської міськради і Тернопільської облради. Бо у цих
двох містах відбулися дострокові вибори, і термін по-

вноважень даних органів влади ще не завершився.
Чому «Поступ» вирішив взяти участь у виборчому
процесі на місцевому рівні, і саме у м. Бровари?
«Поступ» другий раз в своїй історії приймає участь
у виборчому процесі. Перший раз для нас це було
тренування, а сьогодні це вже реальна спроба вклинитися в місцеву владу. Ці вибори для «Поступа» повинні стати випробуванням на міцність та зрілість,
першим екзаменом нашої 9-ти річної ходи до досяг-

нення нашої головної мети – побудови Громадянської
держави. Участь у виборчих перегонах в Броварах не
випадкова, раз в Києві відмінили вибори, то другим
містом за найбільшою кількістю представників в «Поступі» є саме місто Бровари, і воно повинно стати
певним плацдармом для майбутніх виборів до Верховної Ради України.

(Продовження на стор. 2)

рення шляхів розвитку поступівського магістрального
напрямку «Активна життєва позиція».
• На 24 листопада (середа) намічено обговорення
ками щодо розвитку організації «Поступ» у регіонах
подальшого розвитку напрямку «Активна ГромадянУкраїни.
• На 10 листопада (середа) планується обгово- ська Позиція».
Громадянські середи «Поступу» відкріті для
рення подальшого розвитку напрямку «Сильна Еконоусіх. Запрошуємо всіх зацікавлених.
міка».
• На 17 листопада (середа) заплановано обгово-

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 20 жовтня (середа) заплановано обговорення
подальшого розвитку напрямку «Диктатура Закону».
• На 27 жовтня (середа) заплановано обговорення
шляхів розвитку поступівського магістрального напрямку «Захист».
• На 3 листопада (середа) планується обмін дум-

Заходи по середах відбуваються о 19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3, товариство «Знання», кімн. 317 або 318 (біля
ст. м. «Республіканський стадіон»)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”

2
ІНТЕРВ’Ю СЕРГІЯ СОЛОДКОГО (ЧЛЕНА РАДИ «ПОСТУПУ»), КАНДИДАТА НА ПОСАДУ БРОВАРСЬКОГО
МІСЬКОГО ГОЛОВИ ВІД ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» ТА ЛІБЕРАЛЬНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

(Початок на стор. 1)

більним Інтернетом за безлімітним зв’язком. Була проведена велика робота із збирання інформації щодо можливості розміщення зовнішньої реклами (бігборди,
лайтбокси і т.д.), щодо виготовлення та друку агітаційних матеріалів. Також силами Виконкому «Поступу» було
проведено опитування серед членів організації щодо їх
можливої участі в тій чи іншій формі у виборчому процесі
в Броварах. Результати опитування показали, що особисто взяти участь в агітаційній компанії може не більше 10
чоловік (не враховуючи самих кандидатів), до проведення
роботи в віртуальному просторі готові приєднатися трохи
більше 20 чоловік, а от надати фінансову допомогу погодилися майже чверть поступівців. Можливо це не так багато людей, як мені хотілося б, але причину такої
пасивності наших членів організації для мене зрозуміла –
багато хто вважає, що вибори в Броварах це справа виключно броварських поступівців. А раз так, то нехай вони
там самі і крутяться, але ці люди не розуміють, що броварські вибори це перша сходинка до нашого входження
до влади для досягнення нашої спільної мети, а значить
це повинно бути справою всіх.
Був у мене такий повчальний випадок. Коли я звернувся до одного нашого поступівця з пропозицією приЗ якими позитивними чи негативними фактами єднатися до виборчого процесу, то я отримав відповідь,
зіткнулась поступівська команда в процесі проход- що він може допомогти тільки грошима, бо на інше нема
ження реєстрації кандидатів?
ОГОЛОШЕННЯ ВІД
Позитиву ніякого, один суцільний негатив. ТВК зробила
«СЛОВ’ЯНСЬКОГО КУПОЛУ»
все, щоб кандидати в депутати похвилювались за себе. Не
Благодійний фонд «Слов’янський купол» щиро
було чітких прикладів заповнення бланків документів,
члени ТВК не притримувались офіційного графіку роботи дякує всім, хто підтримав акцію фонду щодо збору
і постійно вводили кандидатів в оману, відчувалось, що коштів та одягу для вихованців центру соціально-псийде спеціальне затягування часу, не було чіткої інструкції хологічної допомоги дітей «Мрія Переяславщини». На
для реєстрації кандидатів. Був такий «цікавий» випадок. жаль, потреби діточок значно більші і ми продовжуємо
збір коштів та необхідних для них на сьогодні:
При реєстрації кандидата на посаду Броварського місь- миючих засобів (дитячих шампунів, мила,
кого голови, йому було відмовлено у реєстрації з причини пральних засобів для автоматичного прання);
особистої відсутності на засіданні ТВК. Хоча про таку ви- бочок для соління пластикових по 50л – 3 шт.;
могу не сказано, ні в Законі, ні сама ТВК про це не пові- комп’ютерів, можна б/в – 5 шт. (1 для адміндомляла ніяким способом. От їм так захотілось – і все! І персоналу з принтером та 4 для вихованців);
це при тому, що наш кандидат в мери був особисто перед
- одягу та взуття нових та б/в;
засіданням ТВК, але його не попередили, що треба зали- дзеркала в роздягальню;
- особистих шаф для одягу;
шитись! Для повторної реєстрації кандидата повідомили,
- шафи-харчоблоку;
що його запросять особисто найближчими днями на чер- лав для роздягальні ( кількість визначатиметься
гове засідання, було домовлено із секретарем ТВК, що
в
залежності
від довжини їх).
кандидата на пост мера повідомлять не менш ніж за дві
З усіх питань щодо збору звертатись до Заган
години до початку засідання, а насправді, телефонний
Альони за телефоном (050) 446-79-52 та Костіна
дзвінок надійшов за 10 хвилин до початку. Зрозуміло, що
Ігоря за телефоном (067) 935-87-16.
наш майбутній мер знову не потрапив на засідання ТВК.
Тільки ціною неймовірних зусиль все ж в останній момент часу. Мене людина запитала «А скільки вам треба «влити»
вдалося пройти реєстрацію.
грошей?», на що я відповів, що нам вливати не треба, а
від допомоги в кілька сот гривень ми не відмовимося.
Яка підготовча та організаційна робота була про- Потім у мене ця людина запитала «А що мені за мою доведена «Поступом» для участі у місцевих виборах?
помогу буде?» Моя відповідь: «Нічого. А що ти хочеш за
Завчасно був сформований передвиборчий штаб та свої кілька гривень? Якщо ми переможемо, то додаткообраний керівник штабу. Потім почався підбір людей для вий ресурс отримає вся організація і ти в тому числі.» І тут
висування їх кандидатами в депутати, звичайно пріори- мене просто вбив наступний вислів члена «Поступу» –
тет віддавався жителям Броварів. Відбулося кілька «круг- «Виходить значить так, що кілька людей, в тому числі і я,
лих столів» по обговоренню кандидата на посаду міського допоможе вам фінансово, а новим додатковим ресурсом
голови. Для засідань штабу орендували на 2 місяці офіс крім мене буде користуватися ще і вся організація. Я що,
і забезпечили його офісною технікою та меблями, мо- схожий на лоха?». Це означає, що ця людина абсолютно

Підготовчий етап участі у виборчих перегонах починається з підготовки громадянами відповідного переліку документів, який потім подається до виборчої комісії. Що Вам
особливо запам’яталось під час підготовки документів?
Процес підготовки документів був досить складним.
На перший погляд здалося все просто, є готові затверджені бланки документів, які треба просто заповнити. Але,
як виявилося, заповнити їх саме так, як вимагає тервиборчком, досить складне завдання. Ми три рази подавали документи для реєстрації після різних виправлень.
За найменшу неточність в одному папірці нам повертали
весь пакет документів. Причому кожний раз їх переглядали різні члени ТВК і просили виправити назад те, що
було вже виправлено минулого разу. Самим абсурдним
було зауваження, щодо назви виборів, яку я, зрозуміло,
взяв на сайті ЦВК та нового Закону про вибори. Називаються вони так: «Вибори кандидатів в депутати…», але
Броварська ТВК виправила нас, виявляється треба писати «Чергові вибори кандидатів…». І таких дрібниць було
дуже багато. Також великого клопоту додавала елементарна неуважність більшості наших людей.

не розуміє для чого вона в «Поступі», куди ми рухаємось
і як. Ця людина думає виключно про себе, а на розвиток
нашої організації їй просто начхати. Виходить, що я лох,
бо я витрачаю багато власного часу на розвиток «Поступу», а він «на шару» користується цим ресурсом. Я для
себе особисто зробив певні висновки.

Що Вас спонукає до висунення своєї кандидатури на
посаду міського голови? Для чого це Вам потрібно?
Мені особисто давно набридла ганебна ситуація в
моєму місті Бровари. Хочеться, нарешті, змінити її на
краще. Всі свої першочергові завдання викладені в
«Програмі мера та його команди». Стало зрозумілим,
що в моїх Броварах всі представники влади турбуються тільки про свою кишеню, і створюють тільки
видимість бурхливої діяльності, щоб пустити мешканцям пил в очі. Якщо не я та моя команда, то хто ж тоді
зробить Бровари найкращим містом України?
Чи повинна міська влада нести відповідальність за
стан житлово-комунального господарства, зокрема
нормальне функціонування ліфтів у житлових будинках?
Звичайно повинна. Пряму відповідальність за стан
ліфтів несуть ЖЕКи в особі КП «Служба замовника». А
раз це комунальне підприємство, значить відповідальність за його незадовільну роботу несе місцева влада.
Мешканці міста, в першу чергу, оцінюють якість роботи
місцевої влади саме за станом ЖКГ, чи є сміття на вулиці, чи його вчасно вивозять, чи є «зелені» зони відпочинку, чи постійно працюють ліфти, чи горять вночі
ліхтарі на вулиці, чи нормально їздить громадський
транспорт, чи можна вийти вечором на вулицю не боячись бути побитим або пограбованим. От із таких дрібниць складається образ влади.
Яке Ваше ставлення до системи теплопостачання
Броварів, чи вимагає вона модернізації?
Ставлення різко негативне, адже я сам за фахом
енергетик і розуміюся на таких речах. Стан системи
теплопостачання в Броварах такий же як і в цілому по
Україні. Теплотраси зимою гріють вулицю, під трубами
в мороз зеленіє трава, в будинках часто не так тепло як
хочеться, особливо старих бетонних забудовах, великі
тарифи за тепло. Нам постійно піднімають тарифи пояснюючи це тим, що навіть до собівартості вони ніяк
не дотягують. Насправді, все це брехня. Тарифи давно
покривають витрати і є прибутковими, просто гроші
теплогенеруючі компанії розкрадають, штучно завищуючи собівартість. Я знаю всі ці схеми «дерибану»
грошей з середини, а тому зможу їх зупинити. А як
тільки «корито» зникне, то зразу з’являться гроші для
модернізації існуючих зношених систем теплопостачання. Також необхідно дозволити і максимально спростити схему встановлення автономних систем генерації
теплової енергії для приватного житла. В майбутньому
це збереже кошти та допоможе уникнути техногенної
катастрофи. Час зрозуміти, що вже нічого дешевого
нема, все дешеве залишилось у СРСР, а раз так, то на
всьому дорогому тепер треба економити.
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