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щодо введення податку на нерухомість
Стосовно введеного в дію податку на нерухомість
громадська організація «Поступ» вважає наступне.
До набрання чинності цієї норми – податок на нерухомість позиціонувався теперішньою владою, як
податок на багатство. Проте, в результаті вийшло не
так, як хотілося, а так, як завжди. Адже під дію податку потрапили кілька мільйонів пересічних родин
українців. Бо для влади, виявляється, вони тепер
стали багатіями, так як мають у власності декілька напіврозвалених хатин в селі Хацапетівка, що дістались
у спадок від батьків, або володіють частками у приватизації по декілька квадратних метрів у різних квартирах через ті ж причини і т.д., і т.п.
Несправедливим є закон і з точки зору місця знаходження нерухомості. Одна справа – якщо квартира
знаходиться у центрі Києва, а інша справа – якщо на
околиці містечка Сніжного у віддалених районах Донбасу. У другому випадку – сама ринкова вартість
квартири може бути нижчою, ніж сумарний податок

на неї за кілька років.
Та й, як завжди, саме багатії нічого платити не будуть. Бо вони оформляють свої хороми площею у декілька тисяч квадратних метрів як різноманітні бази
відпочинку, оздоровчі табори тощо.
ГО «Поступ» вважає, що даний податок на нерухоме майно є черговим ударом влади по простих громадянах, з яких намагаються здерти «останні штани»
і залишити їх ні з чим, для задоволення все зростаючих потреб існуючого олігархічного режиму.
ГО «Поступ» наголошує, що лише заміна сучасної
олігархічної системи влади на нову, з Громадянською
ідеологією, дасть змогу витягти Україну із прірви і вивести її на принципово новий рівень розвитку.
Майбутнє за Громадянською державою! Будуймо
своє нове майбутнє РАЗОМ – РАЗОМ з ГО «Поступ»!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• 1 та 8 травня – вихідні дні.
• Робоча нарада ідеологічного напрямку ГО «Поступ»: узгодження позицій принципів пенсійної реформи – 15 травня.
Громадянські Середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх. Приходьте та
приводьте друзів і знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,
буд.57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»),
товариство «Знання» України, кімн. 317 або 318.
ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ВИЇЗНИЙ АГІТАЦІЙНИЙ ОФІС

Узгоджено у фейсбук-групі
«Поступ-координація» 02.05.2013.

ЗАХИСТ

ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА НАПРЯМКУ «ЗАХИСТ»
У 479-му номері
«Поступінформу»
було опубліковане
відкрите звернення громадської
організації «Поступ» до Прем’єр-міністра України
Азарова М.Я. стосовно халатної
бездіяльності Держспоживінспекції
у м. Києві і бюрократичної відписки
її начальника Кляцького А.Ю. щодо
ситуації, що відбулась з одним з
членів ГО «Поступ». Нагадаємо, що
ним було придбано неякісний
товар, за який магазин відмовився
повернути сплачені кошти.
На сьогодні всі вимоги члена
нашої громадської організації до
продавця неякісного товару вико-

нано. Після ретельної перевірки
торговельної точки уповноваженими особами продавця магазину
було звільнено, а кошти повернуто.
Хоч пан Кляцький А.Ю. продовжує
займати державну посаду, його
внесено до «Чорного списку» громадської організації «Поступ». Професійна діяльність цього посадовця
відстежується напрямком нашої діяльності «Захист» і, у разі рецидиву,
питання звільнення Кляцького А.Ю.
з посади буде активовано і знову
піднято на найвищому рівні виконавчої влади шляхом громадянських та журналістських запитів. Крім
того, після публікації та оприлюднення вищезазначеного відкритого
звернення, Кляцький А.Ю. все ж

таки замислиться над своєю репутацією професійного та відповідального керівника, і як це вплине
на його кар’єру.
До уваги членів ГО «Поступ»!
Якщо Вам відомо про бездіяльність чи безвідповідальність тих чи
інших посадових осіб або державних установ, або ж діяльність яких
не спрямована на забезпечення інтересів і потреб української нації,
звертайтесь до куратора напрямку
«Захист» ГО «Поступ», Тетяни
Абаєвої (тел.: 093 207 6031;
ел.пошта: mrs_Pronina@mail.ru).

Михайло Марченко,
член напрямку діяльності
«Захист» ГО «Поступ»

Продовжує свою роботу виїзний агітаційний офіс ГО
«Поступ». На фото зліва направо: поступівці Т. Абаєва,
М. Твердохліб, Д. Чубко.
Виїзний агітаційний офіс виконує відразу декілька
функцій. По-перше, це місце, де можна зустрітися зі
своїм Представником у Виконкомі, здати внески, отримати свіжий випуск газети, спробувати себе в якості агітатора нашої Громадянської ідеології. По-друге,
це пункт піару нашої організації та поступівського руху
за Громадянську державу. По-третє, тут проводяться
обговорення важливих питань роботи ГО «Поступ».
Думка кожного поступівця важлива. Тому приєднуйтесь до нашої роботи, підтримуйте своєю участю роботу нашого офісу!
Наш виїзний офіс працює по суботах з 13:00 до
16:00 на Контрактовій площі біля пам'ятника Г. Сковороді за умови недощової погоди. До зустрічі 18 травня!
Координатор виїзного агітаційного офісу Денис
Чубко. Телефон: 067732 6195.

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ

ПРО ПОЗИЦІЮ ГО «ПОСТУП»
У 485-му та в 488-му номерах газети
«Поступінформ» ми давали відповіді на
запитання щодо формування позиції
ГО «Поступ». Було опубліковано відповіді на запитання: «Для чого ГО «Поступ» висловлює свою офіційну
позицію?» та «Як формується офіційна позиція
громадської організації «Поступ»?»

В цьому номері нашого щотижневика ми продовжуємо
тему формування позиції ГО «Поступ» і відповідаємо на
запитання: «Яка перспектива розвитку напрямку
діяльності ГО «Поступ» щодо формування та
оприлюднення офіційної позиції організації?»
Звичайно, на сьогоднішньому рівні розвитку ми,
члени напрямку діяльності щодо формування позиції

ГО «Поступ», ще не можемо вважати себе професійною командою. Команда щодо створення позиції знаходиться у стадії формування та налагодження своєї
роботи. Принагідно хочемо запросити усіх, хто виявить бажання, приєднуватися до нашої команди.
На найближчий час перед нами стоїть за-

(Продовження на стор. 2)
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ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ

ПРО ПОЗИЦІЮ ГО «ПОСТУП»

Усіх православних християн з величним

(Початок на стор. 1)

вдання сформувати базу для здійснення адресної
розсилки нашої Позиції всім зацікавленим особам і
установам з отриманням зворотнього зв'язку. Також
стоїть завдання щодо налагодження тісних і дружніх
контактів з провідними інформагенствами України.
Адже в майбутньому наша команда з формування позиції має перерости в аналог "прес-центру" ГО «Поступ».

ГО «Поступ», звертаюся до усіх членів організації з
постійною пропозицією більш активно долучатись до
формування та обговорення тексту кожної позиції,
щоб думка кожного була врахована. Всі обговорення
проходять в групі «Поступ-координація» на Фейсбук.
Рішення приймається тільки шляхом консенсусу,
тобто при повній згоді всіх учасників обговорення. А
якщо хтось не хоче, щоб його почули і просто мовчить, то це значить, що людина погоджується з усім,
Резонанс
що обговорюється і приймається.
ВІДГУК НА ПУБЛІКАЦІЮ
Для уникнення в подальшому таких ситуацій,
Від одного з членів ГО «Поступ» надійшов лист та- прошу всіх вчасно висловлювати свою думку, і тоді
кого змісту: «Луценко есть вор и осужден по делу. вона обов’язково буде врахована. Адже це й ваша поВозможно украл он немного меньше других, но это зиція також.
не оправдывает его как вора. С позицией «Поступа»
Сергій Солодкий,
не согласна.»
член
Виконкому ГО «Поступ»,
Це, як ви мабуть зрозуміли, є реакцією на офіційну
позицію ГО «Поступ» стосовно Ю. Луценка, яку було координатор напрямку
опубліковано в 489-му номері газети «Поступінформ». формування позиції ГО «Поступ»
Я, як керівник напрямку щодо формування позиції
ТОЧКА ЗОРУ

– Так чим же ми – поступівці – відрізняємось від інших? (Репліка)
– Як на мене, зараз ми не відрізняємось нічим, хіба що трохи більшим ентузіазмом, що характерно завжди для ініціаторів нової цікавої справи на її початку. Але ж
ми відрізнятися повинні, і що особливо важливо, можемо.
ГО «Поступ»,
зокрема, декларує: «Не замінивши людей, які
зараз при владі
(люстрація), не
можливо змінити ситуацію в країні
на краще». Але проста механічна
заміна одних неякісних людей на
інших неякісних нічого не змінить.
Таким чином, логічно, що «Поступ» має відрізнятися саме ЯКІСТЮ своїх прихильників.
Але що ж це означає і як досягти цієї нової якості, якщо всі
люди, в принципі, однакові (і я на
цьому наполягаю)? Всі отримали,
як правило, однаково погану
освіту, політтехнологи всіх партій
вчились за одними підручниками,
та й взагалі, більшості з них байдуже яку партію обслуговувати.
Тож чим, якими рисами, якими
новими знаннями мусить володіти прихильник Громадянської
ідеї, щоб справді бути якісно
іншою людиною, достойною та
гідною влади, здатною забезпечити нову якість життя держави
та її громадян?
Звичайно, високі моральні

стандарти людини дуже бажані,
але це ж від Бога: є так є – нема
так нема. Тут у всіх партій приблизно рівні можливості.
Як на мене, ГО «Поступ» може і
має відрізнятися від інших рівнем
мислення, а відтак і рівнем переконаності та переконливості. Що
це означає?
По-перше: всі прихильники ГО
«Поступ», принаймні актив, мають
володіти ФУНКЦІОНАЛЬНИМ МИСЛЕННЯМ, на відміну від решти, які
послуговуються, як правило, ПРЕДМЕТНИМ МИСЛЕННЯМ.
По-друге: всі члени ГО «Поступ»
повинні володіти справді СИСТЕМНИМ АНАЛІЗОМ, на відміну
від решти, яка іноді користується
лише самим терміном, не розуміючи його суті.
І, по-третє: поєднання згаданих
вище знань з практичними навичками їх застосування, призводить
до абсолютно нового рівня АРГУМЕНТОВАННОСТІ та ПЕРЕКОНАННЯ, як стосовно самого
«поступівця» так і його опонентів
– потенційних майбутніх прихильників «Поступу».
Не буду заглиблюватися у за-

значені питання (ми в Аналітичному Центрі «Громадянська
Україна» багато говоримо і пишемо про них), але переконаний,
цього більш, ніж досить, щоб яскраво та вигідно вирізнятися
серед інших різнобарвних, але
однаково обмежених в своєму
методичному інструментарії, партій. При цьому, зауважу, вирізнятися саме функціонально, а не
предметно (символікою, риторикою тощо), що теж, звичайно, ніколи не зайве.
Насамкінець, зауважу, що згадані питання не є якимись «теоретичними викрутасами», а є лише
формалізацією
ЗДОРОВОГО
ЛЮДСЬКОГО ГЛУЗДУ, яким корисно володіти кожній людині, і
який тільки й гарантує успіх будьякої справи.
Тож, шановні, ОВОЛОДІВАЙМО
та ВІДРІЗНЯЙМОСЯ!

Олександр Гнєдаш, член ГО
«Поступ», аналітик, к. т. н.,
керівник Аналітичного
центру «Громадянська
Україна»

святом Воскресіння Христового!

З Днем народження і зичить, щоб зміст понять «поганий настрій» і «самотність» був
вам невідомим!
Полатайко Ірину Олексіївну – 3 травня
Замкового Ростислава Володимировича – 5 травня
Осипенка Владислава Володимировича – 5 травня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГО «ПОСТУП»
У суботу, 15 червня 2013 року, відбудуться чергові звітно-виборні Загальні збори громадської організації «Поступ».
На порядок денний заплановано: звіт та вибори
органів управління ГО «Поступ» (Голови Ради, Ради,
Голови Ревізійної комісії, Ревізійної комісії), узгодження програми-мінімум та програми-максимум ГО
«Поступ» та інші організаційні питання.
Особиста присутність обов'язкова, доручення
братись до уваги не будуть.
ТВОРЧІСТЬ ПОСТУПІВЦІВ

ГУМОР ТА САТИРА
Государственный институт неподсудной коррупции проводит дополнительный набор чиновников на подготовительные курсы:
1. «Ваш первый миллион. Проблемы и перспективы».
2. «Откаты и ведение тройной бухгалтерии: скрытие средств от официальных проверок и начальства, которое в доле».
3. «Определение размера необходимой взятки
по системе Гнидова».
4. «Косим под дурака. Техники имитации сердечных приступов и искреннего раскаяния».
5. «Увеличение авторитета за счёт увеличения
массы тела. Как заставить себя переедать».
6. «Запугивание народа серьёзным взглядом и
псевдоумными фразами. Учимся «ботать по фене»
с коллегами по фракции».
7. «Сколько я стою? Повышение самооценки. Как
мне стать любимой шестёркой олигарха?».
**********
Гражданина Украины, инициировавшего обсуждение законопроекта «О криминальной ответственности народных депутатов, предвыборные
обещания которых не были исполнены и совсем забылись», сегодня нашли без признаков жизни с сорока семью ножевыми ранениями в спину. Милиция
и прокуратура сошлись в версии, что это было импульсивное самоубийство, вызванное неадекватным
восприятием мира погибшим.

Михаил Марченко, член ГО «Поступ»

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