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ОТДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛА ОТ ВЛАСТИ
Мы не выступаем против бизнеса,
мы против бизнеса при власти.
Чем же всё таки отличается простой
бизнесмен от бизнесмена при власти?
Цель любого бизнесмена- это
развитие своего бизнеса, его защита
и максимальная прибыль.
Имея властные рычаги управления, бизнесмен при
власти создаёт для своего бизнеса исключительно комфортные условия работы, устраняя административными
или даже силовыми методами любую конкуренцию, порождая беззаконие и даже криминал. Объединяет каждого олигарха стремление к монополии в своей отрасли.
Показательно то, что это порочное явление проявляется
от рядового чиновника, имеющего свою небольшую
фирмочку где то в районном центре, до министров и депутатов – владельцев или совладельцев крупнейших
компаний и промышленных гигантов мирового уровня.
Если бы это распространялось только на бизнес, это
полбеды, корни проблемы уходят куда глубже. Чиновники-бизнесмены, олигархи всех уровней, пользуются
своим положением в корыстных целях, просто уводя в
свой бизнес деньги из государственного бюджета, злоупотребляя своей должностью, чем наносят прямой ущерб
государству. Коррупция при этом, фактически, воровстве
народных денег стала в стране нормой жизни. Общеиз-

И теперь мы знаем, почему это так. Оттого и экономика у нас такая слабая, и народ так беден.
Вывод напрашивается один: бизнесмен-чиновник
не будет думать о благосостоянии граждан, когда ему
любой ценой необходимо защищать и преумножать
свой капитал!
Олигарх – патриот только своего капитала, а значит – не патриот своей страны.
Как же отделить бизнес от власти?
Общественная Организация «ПОСТУП»
предлагает такие шаги.
1. Законодательный запрет бизнесменам
занимать выборные и любые руководящие
должности в системе государственного управления всех уровней.
2. Государственная гарантия защиты частной собственности, неприкосновенности капитала. Причём, такие гарантии не могут быть
нарушены ни при каких условиях!
Эта норма исключит стремление бизнесмена во
власть, как к единственно надежному способу преумножения и защиты своего бизнеса.
3. Борьба с коррупцией в стране должна
быть тотальной, постоянной и жесткой.
Следует сформировать стойкое общественное неприятие коррупции, как явления.

Творцы законов... должны твердо сдерживать корыстные устремления людей
и лишать их всякой надежды на безнаказанность. Н. Макиавелли
вестно, что практически любые решения властных и контролирующих органов «покупаются и продаются».
В гонке за личным обогащением, олигархическая
система власти абсолютно игнорирует свои основные обязанности – служение народу, порождая социальную несправедливость и углубляя неравенство,
мизерные зарплаты и нищенские пенсии, безработицу, разрушая экономику.
С целью минимизации конкуренции, олигархические структуры проникли в законодательную власть,
инициировав принятие таких законов, при которых
малый и средний бизнес просто не в силах развиваться. А ведь в развитых странах, в наиболее стабильных экономических моделях мира доля малого
и среднего бизнеса в ВВП страны достигает 70%! А
уровень занятости в этом секторе экономики составляет более половины трудоспособного населения.
В Украине этот показатель, по разным оценкам,
колеблется у отметки в 10-15%.

4. Необходимо решить вопрос амнистии капитала (кроме, разумеется, доказанных криминальных случаев его приобретения или происхождения).
5. Прозрачность и публичность в системе
государственных закупок должна стать нормой: государственный бюджет, как самый
крупный ресурс страны, – главное искушение
для олигархов.
6. Жесткая антимонопольная государственная экономическая политика.
7. Должна присутствовать политическая
воля руководства страны на полный вывод капитала из системы власти.
Мы не против капитала, но мы против того, чтобы
власть служила капиталу, а не всему народу.

Александр Кравченко,
член Совета «Поступа»

ДИКТАТУРА ЗАКОНУ

КОРУПЦІЯ: ПРИЧИНА ЧИ НАСЛІДОК?
Диктатура закону є одним з пріоритетів «Поступу». В нашому розумінні
«Диктатурою Закону» є єдине виконання Закону усіма громадянами та єдине
застосування Закону до всіх громадян.
Проте наведення порядку в державі не можливе за наявності такого
явища як «корупція». І що найгірше – присутності ко-

рупції в правоохоронній системі. Тож, як громадянська організація, ми мусимо боротися з цим явищем
усіма наявними ресурсами.
Оскільки одним з найефективніших методів боротьби є публічність, то в якості пілотного проекту
було вирішено направити свої сили на оприлюднення
імен правоохоронців, притягнутих до відповідальності
за корупційні діяння та які продовжують нести

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
Чергове засідання Громадянської Ради відбулося
19 жовтня 2011 р. в м. Києві. Вирішили запропонувати всім членам Громадянської Ради висловити у
гугл-групі свою позицію стосовно змін до Постанови КМУ №996 та 26 жовтня обговорити на зустрічі
з метою формування загальної позиції Громадянської Ради щодо цієї постанови.
Запропонувати всім члена Громадянської Ради доцільності підготовки листа до Генпрокуратури України
з вимогою перевірити факти, викладені у номері №40
журналу «Кореспондент» від 14.10.2011.
На наступній Громадянській Раді сформувати загальну
позицію членів Ради щодо Стратегії розвитку та генплану
Києва до 2025 року. (http://www.kmv.gov.ua/strategy.asp).
Вакансії «Поступу» на порталі
Відтепер на нашому порталі будуть публікуватися
вакансії центрів активності «Поступу». За цією адресою http://postup.org.ua/vacancy знаходиться перелік дійсних вакансій.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• У середу 26 жовтня ц.р., відбудеться відкрита
Громадянська середа, на яку ми запрошуємо учасників віртуальної групи «Поступ» у соціальній мережі «Однокласники» (зустріч в «реалі»).
Обговорюватимуться питання подальшої співпраці
учасників групи з ГО «Поступ». Координатор – Ірина
Ткаченко, тел.: 0674306878.
• На 2 листопада намічено обговорення блоку
«ПОРЯДОК», напрямок «Судова система в інтересах народу». Також буде проведено копцептуальний
доклад «Громадянська держава» (Ткаченко І.).
• На 9 листопада намічено обговорення блоку
«СПРАВЕДЛИВІСТЬ», напрямок «Активна громадянська
позиція». На початку буде проведено копцептуальний
доклад «Громадянська держава» (Кравченко О.).
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. 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. «Олімпійська»)
службу(!) в правоохоронній системі. Оскільки лише
оприлюднення імен корупціонерів здатне вичистити
правоохоронну систему від корупціонерів.
Цю роботу ми почали ще в 2008 році.
Насамперед ми з’ясували, а скільки всього було
притягнуто до відповідальності за корупційні діяння
працівників правоохоронних органів.
Станом на 2009 рік таких було 213 осіб.
(Продовження на стор. 2)
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КОРУПЦІЯ: ПРИЧИНА ЧИ НАСЛІДОК?
(Початок на стор. 1)
Потім ми поцікавилися, а чи продовжують службу ті,
кого визнано корупціонерами. Ось тут і з’ясувалося, що
в правоохоронній системі продовжують нести службу 48
корупціонерів. Але ж це є абсолютно неприпустимим,
щоб правопорушники одночасно були і правоохоронцями. Намагаючись оприлюднити імена тих хто був визнаний корупціонером та притягнутий до відповідальності
в судовому (нагадаю – ВІДКРИТОМУ) порядку, ми зіткнулися зі значним супротивом як самого міністерства
внутрішніх справ, так і інших органів державної влади.
Основною формою супротиву нашій суспільно корисній ініціативі була відмова у наданні даних про корупціонерів.
Загалом нами було зроблено понад десяток інформаційних запитів у різні інстанції.
Суть все ж таки отриманих відповідей зводиться
до того, що одні хочуть, але не можуть нам допомогти
(як РНБО), іншим закон не дозволяє втручатися (так
відповіла Генпрокуратура), при цьому прізвище і посада корупціонера охороняється законом, а треті не
мають на це права (МВС).
З’ясувати ситуацію ми намагалися безпосередньо
у керівництва МВС. І ось в ході особистої зустрічі було
з’ясовано, що в більшості випадків керівництво МВС

не проти оприлюднення інформації про осіб, притягнутих до відповідальності. Більш того, були факти
оприлюднення такої інформації. Проте така ініціатива
в кінцевому результаті призводила до судових позовів з боку корупціонерів, оскільки чинне законодавство на стороні таких «ділків» від МВС.
Тож власні спроби МВС через нечіткість та не однозначність законодавства оберталися проти МВС. І
справжні корупціонери уникали відповідальності, а в
статистику корупціонерів потрапляють ті правоохоронці, що мешкають в сільських районах, та дружини
яких торгують на ринках власною городиною.
Тому за існуючою законодавчою базою оприлюднювати імена осіб «назначених» корупціонерами
через жахливе матеріальне та соціальне забезпечення на даному етапі є абсолютно недоцільним.
За таких обставин МВС нібито зацікавлене в створенні
законодавчого забезпечення боротьби з корупцією в
лавах правоохоронних органів. Причому не декларативного, а дійсно дієвого нормативно-правового забезпечення, яке б не допускало будь яких юридичних вивертів
та шпаринок у боротьбі з цим ганебним явищем.
Тож зусилля, спільні законотворців та громадськості,
необхідно направити не на боротьбу з наслідками «дірявого» законодавства або з бажанням окремих високопосадовців очолити корупцію замість боротьби з нею, а на
створення в країні таких умов та правил, які б виключали

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:
З днем народження!
Колесника Олександра Миколайовича – 28 жовтня
Пашкова Олега Валентиновича – 29 жовтня
Гарбузову Ганну Олександрівну – 30 жовтня
Твердохліба Максима Миколайовича – 30 жовтня
Дмитраша Олега Зиновійовича – 31 жовтня
Дементьєва Олександра Анатолійовича – 1 листопада
З одруженням!
Дроботія Віктора та його дружину Оксану – 22 жовтня.
з одного боку вибіркове виконання законодавства, а з іншого вибіркове застосування законодавства до тих, хто
вибірково його (законодавство) виконує.
Хоча ми і багато ПОЧУЛИ про готовність боротися
з корупцією та корупціонерами, проте на практиці не
побачили жодної дії або ініціативи, які б демонстрували ознаки такої боротьби.
І як мені здається ( і не тільки мені), для боротьби
з корупцією в нашій державі є практично все необхідне за єдиним винятком. Не вистачає такої дрібнички як політичної волі. При чому, як на рівні МВС,
так і на рівні держави в цілому.

Мотузка Ігор, член Ради «Поступу»,
координатор напрямку «Диктатура Закону»

НАШІ ЛЮДИ

На сторінках нашої газети ми продовжуємо знайомити якоїсь іншої громадської організації чи, наприклад, партії.
читачів з нашими поступовцями. Пропонуємо їм коУ «Поступі» я ще з минулого 2010 року. Запросив
ротко розповісти про себе, про перше враження від мене в організацію Роман Когут. Було декілька розмов,
організації «Поступ» і про очікування від організації.
можна сказати «допитів» :-), з моєї сторони про діяльність організації, про її кількісний і якісний склад, про
ВІКТОР ДРОБОТІЙ
види діяльності, досягнення за період розвитку, про
Мене звати Віктор Дроботій. Я живу і плани на майбутнє, і все таке інше. Були певні дебати,
працюю у м. Львові, є працівником філії роздуми. Для себе ніякої вигоди від членства ні я не проЛьвівського облуправління АТ «Ощад- сив, ні мені не пропонували, не було навіть розмов про
банк». На запитання розповісти про себе це. Для себе я зрозумів, що членство дасть мені певний
я знову замислився, чому я вступив і до досвід, новий для мене у житті. Прийняв рішення про
цих пір є членом громадської організації «Поступ», а не вступ до «Поступу», тому, що це молода організація, всі

її члени достатньо молоді і амбітні, у них багато ідей.
Я вважаю, що загалом цей проект може принести
багато нового, свіжого, передового у розвиток нашої
держави. Звичайно, такій організації, як наша, важко
буде пробивати собі шлях до більших можливостей,
адже доводиться, і ще більше доведеться у майбутньому, протистояти партіям олігархів, бюрократів, злодіїв. Псевдодемократія знищила себе як лозунг. Але я
вірю, що за молодими організаціями, такими як «Поступ» – майбутнє. Нашій організації, всім поступівцям
я бажаю удачі, амбітності, і бажання щось змінити на
краще у нашій країні, бо за нас цього ніхто не зробить!

ЗАХИСТ – СПІВПРАЦЯ

ЗАХИСТ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ
«ЗАХИСТ» – є одним з основних
напрямків діяльності громадської організації «Поступ», що спеціалізується
на організації заходів, направлених на
правовий захист прав та інтересів поступівців шляхом
надання їм, у першу чергу, методологічної допомоги,
інформаційної підтримки та свого роду навчання засобам та прийомам упевненого протистояння та боротьби за власні порушені права.
В рамках напрямку «ЗАХИСТ» я запропонвала інтерв`ю з представником дружньої нам організації ВГО
«Асоціація допомоги постраждалим інвесторам»:
— Тетяно, розкажіть декілька слів про себе. Як давно
Ви працюєте в ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» та які
Ваші основні обов'язки?
— Мене звати Яковенко Тетяна
Юріївна. За фахом – юрист. Освіту
отримала у Московському держав-

перш за все – враховано та захищено інтереси громадян, приватних інвесторів.
Цілі організації – підвищення рівня самоорганізації інвесторів, з метою спільного ефективного відстоювання
своїх прав; зміна ставлення влади, забудовників та банків-кредиторів до проблем приватних інвесторів та врахування їх інтересів при прийнятті рішень; вдосконалення
українського законодавства у цій сфері, з метою захисту
інтересів, перш за все, приватних інвесторів.
Наше бачення майбутнього – це суспільство, де
держава і бізнес повернуті обличчям до простої людини, існує постійний діалог громадянського суспільства з органами влади та бізнесом, який є основою
для прийняття рішень.
— Дякую, Тетяно, за змістовні відповіді та бажаємо
успіхів у Вашій справі. Ми тепер знаємо, з ким співпрацювати з питань захисту наших прав та інтересів,
як інвесторів.

ному відкритому університеті, за спеціальністю –
юриспруденція. Набуття досвіду роботи у сфері права
розпочалося ще у студентські роки. Загальний стаж
роботи понад 7 років. Активну участь у діяльності ВГО
«Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» беру
з осені минулого року. Наразі, очолюю юридичний
напрямок робити організації та фактично є її виконавчим директором.
— Яка основна мета та цілі ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам»?
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» – це незалежна громадська організація, нейтральна до політичних партій та
виборчих блоків. Організація діє на засадах добровільності, рівності своїх членів, самоуправління, законності і
гласності. Дата створення Асоціації – лютий 2009 року.
Наша місія – це цивілізований ринок будівництва,
в якому враховано інтереси всіх гравців: держави, за- Анна Лисаченко, член Виконкому «Поступу»,
будовників, місцевих громад, банків-кредиторів, але керівник напрямку «ЗАХИСТ»

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