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Новини «Поступу»
Громадянська рада
На засіданні Громадянської Ради 13 липня обговорювалися питання розвитку та можливість спільних ініціатив членів Ради. Зокрема, було вирішено
розпочати консультації з формування концепції альтернативної громадської ради м. Києва (як альтернатива громадської ради при КМДА).
Були присутні представники організацій-членів
Ради: КРО «Громадянська позиція» (Сопов О.), ГО
«Поступ» (Чубко Д., Твердохліб М.), ГО «Діловий
Союз України» (Шевченко В.), партія «САМОВРЯДНА
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» (Бичіхін В.), ВП «Народна солідарність» (Кляшторний О.), «Кияни, об’єднуємось»
(Маньковський М.).
Гість: ВГО «ФРИ» (Перникоза С.).

Шановний, пане Президенте!
тури Іванківського району. Її переадресували до ІванВже пройшло більше року з часу ківської прокуратури, на дії якої я власне й скаробрання Вас народом на цю високу жився!!! Зрозуміло, що мені відповіли, що із
посаду, а також з того часу, як зі дотриманням законодавства все гаразд. Також я
мною сталася (у лютому 2010 року) звертався в комітет ВРУ по боротьбі із корупцією та
дуже неприємна подія – дорожньо- організованою злочинністю, звідти мене відправили
транспортна пригода (ДТП). Проте історія не рядова. знову у МВС, а МВС далі до Іванківської прокуратури!
Другою стороною пригоди став автомобіль, що нале- Все. Коло замкнулось. Розібратись із порушниками
жить Іванківському РВ ГУ МВС України у Київській об- Закону, виявляється, повинні самі ж порушники.
ласті, за кермом якого сидів сам заступник Отже, виявилося, що у відношенні до мене вчинялись
начальника райвідділу.
повністю законні дії, а значить в «правовій» ЄвПісля цього прикрого випадку я вперше в житті від- ропейській державі Україна законним є шанчув на власному досвіді що значить в Україні свавілля таж, здирництво, корупція, прикриття одними
та беззаконня «споріднених» силових структур – мілі- державними органами незаконних дій інших!
Після того, як моя ситуація все ж вирішилась – займаєте найвищу посаду в Державі, і весь цей час
ції та прокуратури. Спочатку міліція, що, як на мене,
вже давно перетворилася на бізнес-структуру із за- мені повернули автомобіль та відмовили у порушенні постійно в усіх ЗМІ говорите про боротьбу із корупробляння грошей, почала мені погрожувати та від- кримінальної справи, я вирішив боротися далі. Як сві- цією, про законність та правопорядок. Чому ж на мою
верто вимагати хабара. Мені було дуже популярно домий громадянин я не можу спокійно дивитись на ситуацію так і не було належної реакції? Значить нароз'яснено самим начальником Іванківського райвід- те, що начальником районного відділу міліції, посада прошується висновок, що все що каже Президент
ділу полковником Сингаєвським Л.І., що я ніхто, звуть якого передбачає виконання державних функцій в ін- лише слова, які не мають практичного втілення. Адже
мене ніяк, і що якщо я не виконаю всі його вимоги, то тересах народу, є здирник, який вимагав у мене час іде, а система і основи правопорядку в Україні так
і не змінюються і, найголовніше, що не збираються
мені просто «труба». Він вимагав від мене виконати гроші!
У червні 2010 була написана ще одна скарга до змінюватись. Закони не для всіх однакові і обов’язкові
ремонт пошкодженого міліцейського авто за власний
рахунок, хоча у мене був поліс обов’язкового страху- Президента України, Генерального прокурора, Голови до виконання?
Якщо це не так, то прошу Вас, шановний Вікторе
вання відповідальності перед третіми особами. Ще, Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України.
як варіант, мені запропонували купити нову машину Адміністрація Президента, Верховна Рада та Генпро- Федоровичу, продемонструвати на практиці своє бадля доблесної міліції, а пошкоджену забрати собі, в куратура знову зіслались на Київську обласну проку- жання боротися із корупцією та беззаконням.
Не побоюсь сказати, що я не голосував за чинного
інакшому випадку проти мене обіцяли сфабрикувати ратуру. А от МВС, нарешті, а саме департамент ДАІ
Президента, та
кримінальну
справу і «закрити»
Найбільша несправедливість, це видавати себе за справедливого, не будучи таким. Платон. виходить, що і
правильно робив.
мене на 5 років. В
цих діях чітко проглядаються корупційні діяння, адже провів хоч якесь розслідування. Так як у справі фігу- Бо для чого мені Президент, який не може, чи не хоче
потім є можливість отримати ще й страхову виплату. рував працівник ДАІ, то я був викликаний у Київський захистити мене та побороти беззаконня у моїй країні?
І прошу помічників Президента не писати мені різні
А в цей час наша «шановна» прокуратура, яка по- обласний підрозділ ДАІ для надання пояснень, і на
винна була б захищати мене від міліцейського сва- цьому ВСЕ! Після цього всього Київська обласна про- відписки із посиланнями на Прокуратуру чи ще когось.
вілля та слідкувати за дотриманням ЗАКОНУ, йшла на куратура ще раз підтвердила законність всіх дій, і за- Це ми вже проходили. Або розберіться по суті справи
повідку у начальника райвідділу і прикривала його пропонувала мені оскаржити в суді постанову про відповідно до Закону, або чесно скажіть, що ви не здатні
протизаконні дії. От що значить «дружба», от що зна- відмову у порушенні щодо мене кримінальної справи. встановити в Україні Диктатуру ЗАКОНУ. Так-так, саме
Диктатуру, а не верховенство. ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСІХ!
чить край мисливства та рибальства (адже саме в Повна нісенітниця.
Це моє останнє звернення до чинної влади щодо
Отже, щоб я не робив, куди б я не писав, але коІванківському районі частенько любить відпочивати
рупціонер у високих офіцерських погонах МВС захисту моїх законних прав стосовно описаної вище
наша «еліта»)!
З усіма подробицями даної історії та сканко- України ще досі залишається при владі та чинить своє ситуації. Якщо і це звернення залишиться поза увапіями всіх звернень і відповідей можна ознайоми- беззаконня. І, виявляється, він нікому не підвладний гою, то більше нікуди звертатись немає сенсу. Доведеться просто усіма доступними і
тись на сайті громадської організації «ПОСТУП», в і немає на нього ніякої управи.
Я чудово розумію, що зазначеного полковника законними засобами і методами боротися
лавах якої я перебуваю, за посиланням
http://www.postup.org.ua/node/435.
Сингаєвського вже не можна притягти до криміналь- проти цього злочинного антинародного реЗвичайно такого ставлення до себе я не міг тер- ної відповідальності, що довести нічого не реально, жиму!
Прошу громадську організацію «Поступ» опублікупіти і розпочав боротьбу за справедливість.
але ж хоча б розслідувати дану справу відповідно до
вати у всеукраїнській газеті «Поступінформ» моє відМною було написано ряд скарг до компетентних Закону можна?
органів. Через кілька днів після ДТП я звернувся із
Як же ж бути далі? Невже в Україні справді немає крите звернення.
скаргою до МВС, але отримав відписку, що вони не справедливості? Невже міліція і може й надалі робити
можуть одноособово розібратися у даній ситуації і що завгодно із будь-якою людиною? Невже в Україні З повагою та надією на справедливість, Сотому відправили мене до прокуратури. У березні ЗАКОН і чинне законодавство – лише теоретичні тер- лодкий Сергій, громадянин України, член гро2010-го я звернувся до Київської обласної прокура- міни? Кожен із нас сам знає відповіді на ці запи- мадської організації «ПОСТУП»
тури із скаргою на дії працівників міліції та прокура- тання.Ви, пане Президенте, вже півтора року
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ПОЧЕМУ Я РАБОТАЮ В ИСПОЛКОМЕ «ПОСТУПА»
Для начала хотелось бы обратиться к
истории, к тому, с чего начинался Исполнительный комитет общественной организации «ПОСТУП». Еще в 2003 году, по мере роста организации,
возникла необходимость создания рабочего органа, который организовывал бы членов «ПОСТУПА», координировал
деятельность направлений, формировал идеологию организации. Вначале таким органом был так называемый
Актив «ПОСТУПА». Позднее Актив преобразовался в Исполнительный комитет или, проще, в Исполком, деятельность которого и принципы формирования были уже четко
регламентированы. Официально днем рождения Исполкома можно считать 31 августа 2004 года – день утверждения Советом организации Положения об
Исполнительном комитете (Исполкоме) общественной организации «ПОСТУП». Основной задачей Исполкома было
определено: создание и поддержка организационных
основ для выполнения общественной организацией «ПО-

На страницах нашей газеты мы постоянно знакомим
читателей с нашими поступовцами. Предлагаем им коротко рассказать о себе, о первом впечатлении от организации «Поступ» и об ожиданиях от организации.
БАЛАН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
Я работаю директором по маркетингу в
известной международной компании Benish
GPS Ukraine, которая занимается спутниковыми охранными системами для автотранспорта. Получил образование в США, пройдя учебный
бизнес-курс программы по обмену студентами в Pearl
River High School of Louisiana, продолжил обучение в Киевском торгово-экономическом университете (магистр бан-

СТУП» своих программных задач. Таким образом, Исполком объединил наиболее активных людей, которые имеют
желание и умение ставить задачи и их выполнять.
Стоит отметить, что моя работа в Исполкоме началась
с момента его создания. За это время в нем многое поменялось – работа стала более структурированной и направленной, повысилась и эффективность выполнения
задач. Да и сама организация стала более влиятельной.
Для меня работа в Исполкоме – это прежде всего возможность вырабатывать решения и определять стратегические задачи организации. Конечно, задачи нужно
еще кому-то и выполнять., И этим тоже приходится заниматься. Работа в Исполкоме – это гораздо больше,
чем только принцип минимального участия или даже
принцип оптимального участия «3+1», который мы сейчас вводим в действие. Но, с другой стороны, эта работа
открывает и совершенно другие, более высокие перспективы. «ПОСТУП» ставит для себя очень амбициозные
НАШІ ЛЮДИ
ковского маркетинга и маркетинговых коммуникаций).
Свою карьеру начал с позиции менеджера по маркетингу в одном из крупнейших туроператоров Таиланда,
Бангкок. С 2004 года работал в области маркетинга и
маркетинговых коммуникаций в банковской сфере.
С 2006 по 2009 год успешно работал в одном из
ТОП 20 банков Украины – в VAB Банке на должности
руководителя отдела маркетинга и продуктов розничного бизнеса для физических лиц.
Как я стал ПОСТУПОВЦЕМ? Не буду многословен. О
«Поступе» я узнал не так давно. Узнал от коллег, которые
уже являются членами «Поступа», о том, что есть организация, которой небезразлична судьба Украины и
судьба украинского гражданина. Меня заинтересовала

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Сербовець Оксану Василівну – 21 липня
Шваба Миколу Петровича – 21 липня
Рябцева Олександра Миколайовича – 22 липня
Малюха Василя Григоровича – 25 липня
цели – это построение Гражданского государства, государства для своих граждан. Уже невозможно равнодушно
смотреть на происходящее вокруг нас: на падение благосостояния граждан нашей страны, на резкое разделение общества на бедных и богатых, на мизерные
социальные гарантии и пенсии, на которые можно только
голодать, и многие другие негативные стороны нашей
жизни, которые не замечать уже просто невозможно.
Пора что-то менять в этой стране и кардинально. Именно
поэтому я член общественной организации «Поступ» и
работаю в его Исполнительном Комитете.

Александр Нестеренко,
член Исполкома «Поступа»
эта организация и, самое главное, ее позиция. Я с каждым днём старался узнать всё больше о жизни в «Поступе», посещал все возможные собрания и общался с
членами организации. Признаюсь, что немаловажным
фактором в принятии моего решения пополнить ряды
данной организации стало неоднократное общение с
председателем «Поступа» Максимом Твердохлебом. Из
общения с Максимом я вынес самое главное – УВЕРЕННОСТЬ Максима в собственных силах и возможностях, в людях которые его окружают, а также вера в
цивилизованное Украинское государство.
Я понял, что хочу и могу быть полезен данной организации, чтобы осуществить главную цель — построить в
стране новое, цивилизованное, гражданское государство!

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 продолжаем 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 4: Какими ресурсами вы сейчас уже ВОПРОС 5: Кто за вами стоит?
ВОПРОС 6: Чи є у вас підтримка з-за кордону?
обладаете?
Ответ: «Поступ» – общественная
Ответ: Підтримки за кордоном ми
Ответ: Организация «Поступ» сегодня
организация, созданная для людей с
не шукаємо. Головний наш союзник
– это действующая гражданская оргаактивной социальной, гражданской и
у побудові Громадянської держави –
низация, которая активно развивается в
жизненной позицией. За нами стоит
це не закордон, це активний україКиеве и других регионах Украины. Наше
потенциально весь средний класс
нець – свідомий громадянин, патотличие от других – наличие КОМАНДЫ,
этой страны: энергичный, образоріот, гідний представник свого
способной ставить задачи и выполнять ванный, деловой. Класс, который давно готов к за- працьовитого та талановитого народу.
их! Главным ресурсом организации «Поступ» является щите своих прав и установлению в стране должного
собственная гражданская идеология, понятная каждому, порядка. Мы понимаем, что если скажем, что за нами Леонід Грушевий,
которая формировалась как консолидированное мнение не стоят интересы отдельных олигархических груп- учасник Інвестиційної групи «Поступу»
членов организации. Кроме того, организация обладает пировок или партий, то нам могут не поверить.
ВОПРОС 7: Что от меня (инвесвоими медиа-ресурсами: газета, собственная социальТочно так же, как не верим и мы, когда нам такое говостора) требуется?
ная сеть, интернет-портал, работающие группы в соци- рят. Как быть? Как убедить в том, что мы говорим именно
Ответ: От любого инвестора треальных сетях. Мы способны генерировать прагматичные то, что есть на самом деле? Полагаю, что вывод прост:
буются материальные ресурсы. Жецели, привлекать людей, превращать обычного человека пусть каждый, кто усомнился в наших словах, сам изучит
лательно ознакомиться с сутью
в человека эффективного. Наша цель: Сильная личность – нашу деятельность. Умный человек сам во всем разбепроекта Гражданского государства.
Сильная организация – Сильное государство!
рется. А с неумными мы и сами не хотим иметь дело.
Ирина Ткаченко,
участник Инвестиционной группы «Поступа»

Наталия Троянова-Малош,
участник Инвестиционной группы «Поступа»

Денис Чубко,
участник Инвестиционной группы «Поступа»

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