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За Громадянську Державу!

ІНВЕСТОР: ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ
В рамках работы поступовской Инвестиционной группы был наработан ряд вопросов, которые уже задаются нам или могут задаваться нашими потенциальными инвесторами. Мы готовимся к этим вопросам,
в связи с чем открываем новую рубрику под названием «ИНВЕСТОР: вопрос-ответ», в которой будем публиковать предлагаемые варианты ответов на такие вопросы.
Полагаем, что и сами вопросы, и ответы на них могут быть интересны всем.
ВОПРОС 1: Почему именно «Гражданское
государство»?
Ответ: Потому что именно Гражданское государство в том виде, как его
трактует наша общественная организация «Поступ», сможет обеспечить кардинальные условия для нормальной,
качественной жизни людей.
Первое. Меняется система управления. Власть
должна не выбираться, а делегироваться народом.
Каждый гражданин должен иметь право участвовать в
делах своего государство или лично (непосредственно),
или через своего представителя (делегата), у которого
может забрать делегатские полномочия в любой момент, если тот не надлежащим образом будет выполнять свои представительские обязанности.

ВОПРОС 2: Как вы относитесь к сегодняшней власти?
Ответ: Мы к ней не относимся! А
если серьезно, то сегодняшняя власть,
собственно, как и вчерашняя – это олигархическая власть. Другими словами,
это власть, которая отстаивает интересы исключительно крупного капитала.
Более того, сами представители крупного капитала находятся у власти. Концепция идеологии Гражданского государства предполагает разделение бизнеса и власти,
отстранение от государственного управления олигархов,
как на местных, так и на государственном уровнях власти. Мы убеждены, что власть в своих управленческих и
законодательных принципах должна учитывать интересы
большинства населения страны – среднего класса. Это

В сущности, название и образ правления не имеют никакой важности, если
только правосудие оказывается всем гражданам, если граждане уравнены в правах, а государство управляется хорошо. (Наполеон I)
Второе: Принципиальное изменение курса экономики страны. Переориентация экономики на малый и
средний бизнес. Как это сейчас есть во всех развитых странах, в которых доля малого и среднего бизнеса в общем ВВП страны превышает 50%. В Украине
этот показатель власть вообще не рассчитывает, и не
хочет рассчитывать, хотя по оценкам экспертов он составляет всего около 10%. Нужно сказать, что только
такая экономика – на основе малого и среднего бизнеса, может дать общий экономический рост не в
единицы процентов (что иногда у нас происходит и
чему так сильно радуется правительство), а в разы.
Это значит, что в среднем все, а не только олигархи
и супербогатые, будут жить в разы лучше.
Третье. Одинаковые социальные права для всех
категорий населения. Никаких привилегий богатым,
как это фактически сейчас происходит в Украине, в
Гражданском государстве не будет. Все будут равны
перед законом, и одинаково ответственны за выполнение своего гражданского долга.
Четвертое. Только Гражданское государство обеспечит реальную неприкосновенность собственности и гарантию
на
предпринимательский
капитал.
Неприкосновенность и гарантию защиты, в первую очередь, от рейдерства. Сейчас в нашей стране от него никто
не застрахован. Если предприниматель не будет иметь
полной уверенности в том, что у него не заберут результат его труда, то он не будет стремиться развивать свой
бизнес в полном объеме. А от этого хуже будет всем, и самому предпринимателю, и государству, и людям, которые
не получат дополнительных рабочих мест.

Максим Твердохлеб, Председатель Совета,
участник Инвестиционной группы
организации «Поступ»

вовсе не значит, что мы против крупного капитала. Просто капитал не должен находиться у власти, а если и заниматься управлением, то исключительно в рамках своего
бизнеса и никак не в сфере государственного управления. Олигарх – это бизнесмен у руля государственной
власти, а наша задача этого не допустить.

Вячеслав Шевченко, член Совета,
участник Инвестиционной группы
организации «Поступ»
ВОПРОС 3: Построение Гражданского государства – это проект революции?
Ответ: Это определенно проект.
Продуманный, просчитанный, и уже активно реализуемый, а потому, он однозначно обречен на успех. Но это
проект не революции и разрушения, а
наоборот – построения и развития нового государства, план превращения Украины в мощную,
современную и эффективную страну, одинаково комфортную для всех ее граждан. В страну, которой будет
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Новини «Поступу»
В громадську організацію «Поступ» вступив
Дзюба В.П. (рек. Шевченка В.). На 10 липня 2011
року в «Поступі» 225 осіб.
Громадянська рада
На засіданні Громадянської Ради 06 липня обговорювався майбутній веб-сайт Ради, його структура
та наповнення.
Були присутні представники організацій-членів
Ради: КРО «Громадянська позиція» (Сопов О.), ГО
«Поступ» (Чубко Д., Твердохліб М.), ГО «Діловий
Союз України» (Грушевий Л.), партія «САМОВРЯДНА
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» (Бичіхін В.), ВГО «Натура»
(Крівобородов Ю., Дев’ятова Т.).
Гості: ВГО «УСР» (Кликов О.).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 17 липня намічено відпрацювання концептуальної доповіді «Громадянська держава». Заплановано подальший розгляд питання створення
всеукраїнської організації «Поступ».
Громадянські середи, які проводить організація «ПОСТУП», відкриті для всіх бажаючих. Приходьте самі, приводьте друзів та
знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська
(колишня Червоноармійська), буд.57/3,
товариство «Знання України», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Республіканський стадіон»)
гордиться каждый. Революция предполагается разве что
в умах народа, так как достижение поставленной цели
возможно через внедрение в умы максимально возможного числа людей нашей идеологии. Только идея, овладевшая массами, становится материальной силой. А это
очень масштабная задача. Именно потому мы здесь, что
любой проект для его успешной реализации предполагает также соответствующий по масштабу бюджет.

Леонид Грушевой, участник Инвестиционной
группы организации «Поступ»

«ПОСТУП» / В. ЩЕРБИНА / «НОВИЙ ГРОМАДЯНИН». КІНЕЦЬ ІСТОРІЇ
На початку цього року громадська
організація «Поступ» почала брати
учать у гугл-групі партнерства
«Новий громадянин» (далі «НГ») (детальніше про партнерство http://newcitizen.org.ua/partners).
Наприкінці березня у гугл-групі «НГ» з’явилося повідомлення від І. Бекешкіної (директора Фонду «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва), що поступовець В.
Щербина їм «ледь не зірвав прес-конференцію в Укрін-

формі». Звичайно, ми вирішили розібратися що саме
сталося і чому. Про що ми й повідомили партнерство.
З’ясувалось, що пан Щербина справді був присутнім
на вищезгаданій зустрічі, мав там гострі суперечки, але
діяв виключно від свого імені та жодним чином не мав
наміру, як він сам пояснив, компрометувати «Поступ». І
хоч громадська організація «Поступ» не має права ні
вказувати, ні забороняти своїм членам вільно реалізовувати їхні конституційні права (Розділ ІІ Конституції
(Продолжение на стр. 2)
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2

«ПОСТУП» / В. ЩЕРБИНА / «НОВИЙ
ГРОМАДЯНИН». КІНЕЦЬ ІСТОРІЇ
(Начало на стр. 1)

на неї так і не прийшов, щоб особисто розібратися у
ситуації. Хоча, в той же час, від декого з них продовжували лунати обвинувачення, що «Поступ» – це
організація провокаторів». Очевидно, хто голосніше
кричить, того менш за все цікавить правда.
Ми з’ясували, що В. Щербина справді має деякі
власні радикальні погляди, що не співпадають із позицією «Поступу». До того ж, на зустрічі своїм емоційним
виступом він, окрім усього, ще й налаштував аудиторію
проти себе. На тематичному зібранні Віктору Щербині
було запропоновано визначитись відносно його подальшого перебування в організації «Поступ» з огляду на
його власні переконання. З того часу минуло майже два
місяці, а рішення від В. Щербини так і не надходило
(хоча йому про це періодично нагадували). Виконком
«Поступу» виніс рішення: або Віктор Щербина виходить
добровільно, або його виключають з організації через
порушення Кодексу члена ГО «Поступ». Ще через два
тижні, за декілька днів до розгляду питання про його виключення з організації, від нього прийшла заява, в якій
він написав, що вирішив вийти з лав організації, не знайшовши ніби-то підтримки своїх ідей.
Проте, не зважаючи на окремі прикрощі, врегулювання робочих і навіть проблемних питань, громадська
організація «Поступ» продовжує впевнено крокувати до
своєї мети – побудови Громадянської держави.
Наша організація «Поступ» пропонує усім бажаючим, у тому числі і партнерству «Новий громадянин»,
рухатися разом. Інтереси побудови нормальної
країни, без олігархії і несправедливостей, ми ставимо
вище зайвих емоцій та хибних амбіцій.

України і п.4.1. Статуту ГО «Поступ»), ми вважаємо, що
поступівці не повинні нікому і ніяким чином перешкоджати проводити будь-які громадські заходи. І якщо вже
таке сталося, то необхідно розібратися що до чого. Щоб
розставити всі крапки над «і» та владнати ситуацію, ми
запропонували партнерству «НГ» влаштувати на одній з
поступівських Громадянських серед зустріч із В.Щербиною. Зі свого боку пан Щербина погодився на таку зустріч, пообіцявши пояснити усе про той випадок.
Але у відповідь, і досить несподівано, зі сторони партнерства «Новий громадянин» нам було висунуто ультиматум: або ми публічно виганяємо пана Щербину з
громадської організації, або сам «Поступ» виключають з
гугл-групи «НГ». Одночасно на нас посипалися від членів
«НГ» дивні коментарі типу: «ну це вже відверте насміхання!», «то як на рахунок нашивок з німецькою свастикою», «вважаю таку позицію відвертим хамством»...
Ось так категорично, без жодних пояснень та
спроб хоч якось розібратися у причинах інциденту,
«нові громадяни» вирішили для себе це питання. І
хоча ми неодноразово зверталися з пропозицією все
ж таки розібратися із ситуацією по-людськи, нас просто «демократично» виключили з гугл-групи «НГ».
Детальніше про ситуацію з «НГ» читайте тут:
(http://postup.org.ua/node/819).
Але ми усе ж таки провели зустріч з Віктором Щербиною, щоб для себе з’ясувати причини поведінки,
що викликала таку реакцію, та зрозуміти чим він тоді
керувався. Ніхто з боку запрошених «нових громадян» Денис Чубко, член Ради «Поступу»

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Плішка Тараса Олександровича – 16 липня
Марчевську Олену Василівну – 17 липня
Кочергу Марину Олександрівну – 20 липня
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 12), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 05 ЛИПНЯ 2011 РОКУ
На засіданні були присутніми 15 членів Виконкому
(при кворумі 9): Доненко Т., Замурій Л. Зінган А.,
Когут Р., Костін І., Кравченко О., Лисаченко А., Мотузка І., Нестеренко О., Соколов К., Солодкий С.,
Поліщук В., Твердохліб М., Ткаченко І., Шевченко В.,
Були відсутніми з об'єктивних причин: ТрояноваМалош Н., Чубко Д.
Секретар засідання: Лисаченко А.
Головуючий: Твердохліб М.
Брала участь у засіданні: С.Беднаж.
На засіданні Виконкому вирішили:
1. До 12 липня ц.р. Т. Доненку підготувати до публікації пояснювальну статтю про суть членських внесків в організації «Поступ».
2. На наступному засіданні Виконкому обговорити
питання розвитку газети «Поступінформ» і питання
особистої присутності Головного редактора газети
на кожному засіданні Виконкому.
3. Придбати для організації власну соціальну мережу.
Сформувати робочу групу для реалізації зазначеного
проекту у складі: В. Шевченко (координатор), В. Поліщук, М. Твердохліб, Д. Чубко, О. Перевозник (за згодою), О. Повх (за згодою).

ГРОМАДСЬКІ РАДИ
Наступне засідання Виконкому планується провести
у понеділок 18 липня 2011 р.

РОБОТА В КОМІСІЯХ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ РОЗПОЧАТА
У червні відбулось перше засідання
Комісії при Громадській Раді Міністерства юстиції України
з питань діяльності правоохоронних та судових органів,
запобігання та протидії корупції, до складу якої входжу
особисто я як представник Громадської організації "Поступ". Доводжу до відома, що до роботи в даній комісії
зголосились працювати 31 представник громадських
об'єднань України із 110. Проте на засіданні були присутні 12-13 осіб (в тому числі Голова Громадської ради
при Мінюсті – пан Курдельчук Д.М.). Така малочисельна
явка всіх присутніх здивувала. Але, не зважаючи на це (чи
то літо, чи то відпускні періоди), усі погодились з тим, що

СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

роботу слід розпочинати. Дорогу осилить той, що іде.
Було обрано Голову Комісії – п. Марієна І.С. (ВГО "Комітет конституційно-правового контролю України"), двох
заступників – п. Печенкіна І.В. (ВГО "Правозахисна організація "Спільна Мета") і п. Хмельницького Б.С. (ВГО
"Об'єднання Богдана Хмельницького") та відповідального
секретаря – Лисаченко А. (ГО "Поступ").
До наступного засідання, яке планується на липеньсерпень цього року, необхідно віртуально обговорити та
узгодити подальший план роботи та концепцію Комісії.
Орієнтовний план роботи Голова Комісії вже надавав, я
його розповсюдила серед членів комісії. Відбувається

Анна Лисаченко, член Виконкому «Поступу»,
відповідальний секретар Комісії при ГР МЮУ

НАШІ ЛЮДИ
На страницах нашей газеты мы постоянно знакомим профессии – бухгалтер. На досуге занимаюсь ведечитателей с нашими поступовцами. Предлагаем им ко- нием блогов по модному вязанию.
ротко рассказать о себе, о первом впечатлении от орМое знакомство с «Поступом» произошло в 2002
ганизации «Поступ» и об ожиданиях от организации. году – я стала членом организации и ее первым бухгалтером. Все эти годы мой вклад в развитие органиБЕДНАЖ СВЕТЛАНА АЛЬБЕРТОВНА зации ограничивался соблюдением принципа
Родилась на Дальнем Востоке, вы- Минимального участия, поэтому мне все время казаросла в Ужгороде, последние 15 лет лось, что «Поступ» топчется на месте. Думаю, что такое
живу в Киеве. По образованию – строи- мнение складывается у многих, кто наблюдает за ратель (Львовский политехнический инсти- ботой организации со стороны, выполняя только митут), по призванию – дизайнер, по нимальные требования к членству. С недавних пор я

начала работать в редакции газеты «Поступинформ», а
также в группе «Информационное пространство». Работая над усовершенствованием сайта, принимая участие в сборе и подготовке материалов в газету, поняла,
что «Поступ» хоть медленно, но развивается. Хотелось
бы, чтобы каждый поступовец нашел для себя направление, в котором ему будет интересно работать и
чтобы каждый внес свой, пусть небольшой, вклад в
наше движение. Уверена, что только мы сами сможем
изменить нашу жизнь из состояния «я пытаюсь выжить» на гордое: «я счастлив, что живу в Украине!».

його обговорення та корегування. Остаточний варіант
плану роботи буде затверджено за черговому зібранні.
Участь «Поступу» у роботі Комісії та у Громадській раді
при МЮУ – це ще один приклад того, як громадськість,
скерована громадськими об`єднаннями, може контролювати владу та впливати на процеси підготовки і прийняття державних рішень з урахуванням інтересів народу.

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