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За ГрОмадяНсьКУ рЕсПУБЛІКУ!

ТОЧКА ЗОРУ

Економічна модЕль суспільства
на прикладі об’єднаних арабських Еміратів (оаЕ)

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
На 15 січня заплановано робочу нараду за темою «Участь
ГО «Поступ» в публічних акціях».
Громадянські середи, які проводить ГО «Поступ»,
відкриті для всіх, кому не байдужа доля України.
Приходьте та приводьте друзів і знайомих!

У вересні 2013 року довелося побувати 2009-2010 роках до 7-9%». Так, на сьогоднішній день нафта
на бізнес-семінарі в ОАЕ. Чотири дні на- далеко не головний продукт в структурі ВВП ОАЕ.
вчання у Фуджейрі в затишному готелі на
На чому ж піднялися Емірати? Спочатку було прийнято ріНаші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
березі океану і три дні відпочинку в Дубаї. шення побудувати два найбільші сучасні порти в Дубаї та Абуза адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,
Раніше кілька разів бував в Абу-Дабі у ді- Дабі. Ціни за стоянку, завантаження і розвантаження –
буд. 57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»),
ловому відрядженні. Найбільше вра- найнижчі в світі. Попервах було зовсім безкоштовно. Повна авТовариство
«Знання» України, кім. 317 або 318.
ження від поїздок – економічна модель суспільства, що існує томатизація. Це дозволило залучити в країну безліч торгона даний момент в цій країні. Вражає те, як вирішуються со- вельних компаній та інвесторів. У воронку, що утворилася, світу, з комфортом обслуговування та з гарантовано висоціальні питання. Тому ділюся враженнями.
хлинули дешеві товари зі всього світу. Здавалося б, це може за- кою ймовірністю успішності.
Населення ОАЕ надзвичайно різнобарвне. Корінних місцеОАЕ це унікальне поєднання абсолютної монархії з рес- валити будь-яку економіку. Ми українці цього боїмося. Бояться
публіканськими замашками, федеральна держава, що скла- росіяни. Але в тому то і суть, що ніякої економіки тоді в Еміра- вих тут не більше 20%. Інші є вихідцями з Індії, Індокитаю,
Північної Африки, Європи і США. Податки
дається з семи еміратів. Кожен має свого
вони платять у обсязі аж 2% щорічно з фішейха, абсолютного монарха. ОАЕ очозичних осіб. Вдумайтеся! Соціальних пільг
люється еміром Абу-Дабі, уряд – еміром
багато і вони досить суттєві, але розрахоДубая. Управління ОАЕ здійснює Вища
вувати на них можуть лише корінні араби.
рада союзу, що складається з глав всіх
Наприклад, молодій сім'ї держава надає
семи еміратів. Рада визначає загальну побудинок або 3-х кімнатну квартиру. Дуже
літику держави, а Рада міністрів відповівеликі виплаті при народженні дітей – від
дає перед Вищою радою за проведення
20 до 50 тис. доларів, залежно від того, яка
цієї політики.
за рахунком народилася дитина. Серйозна
Законодавча влада представлена фематеріальна допомога надається вдовам,
деральною Національною радою, до
сиротам, пенсіонерам. Мінімальна пенсія
складу якої входять представники від
– 3000 доларів. Це дуже вражає! Прикожного емірату. Вона не є законодавчим
родно, у нас виникло питання: «Звідки
органом, а швидше за все консультативгроші?». Наш гід знизав плечима і відпоним. В її повноваження входить лише обвів: «У нас ніхто не краде».
говорювати закони, які пропонує Рада
Некорінне населення теж не «ображене». Зарплати вистаміністрів і вносити поправки і доповнення.
тах не було, валити нічого. Але араби відомі в світі торговці. ЕміСудова влада представлена Вищим союзним судом, який рати перетворилися на найпотужнішу перевалочну базу. чає для нормального життя. А якщо ви військовий, поліцейє верховним федеральним судом Об'єднаних Арабських Емі- Пригадаємо, ми і самі в 90-х везли звідти двохкасетники, га- ський, інженер, лікар чи вчитель в школі або у ВНЗ, можете
ратів. Він складається з голови і 4 незалежних суддів. Вищий лантерею, трикотаж і всяку дрібницю. ОАЕ стали найбільшим в вважати, що життя вдалося. Битва за «мізки» в країні йде серйозна. Будь-який претендент на отримання громадянства ОАЕ,
суд регулює стосунки між еміратами, членами Вищого союзу, світі центром реекспорту. Це дало країні величезні гроші.
федеральною і місцевою владою.
Далі було вирішено розвивати туристичну галузь. За пару який довів свою компетентність в одній з перерахованих проОдного погляду на Дубай або Абу-Дабі вистачає щоб зро- десятків років Емірати перетворилися на один з самих від- фесій, може розраховувати на потужну підтримку від держави,
зуміти і захопитися тим, наскільки багата ця країна. Вражає відуваних центрів туризму. А подивитися є на що. Шикарні включаючи будинок, машину, все необхідне для життя і серйте, що всі ці хмарочоси, шикарні, найбільші в світі парки і ак- пляжі, недорогі ресторани, чемна прислуга. Майже щороку озну зарплату. Інженер для арабів (кваліфікований, природно)
– це напівбог. Це ті люди, які
вапарки, дороги і транспортні
«Благосостояние государства обеспечивают не те деньги, которые оно ежегодно
розбудовують їхню країну і від
розв'язки створені всього
отпускает чиновникам, а те, что оно ежегодно оставляет в карманах граждан».
яких залежить їх добробут.
лише за останніх 30 років. До
Йожеф фон Этвеш,
Дуже багато уваги придіцього тут була пустеля.
венгерский барон, писатель и политик XIX века
ляється системі освіти і вона
Існує міф, що багатство Еміратів походить прямо із землі у вигляді нафтового фонтану. з'являються нові дивні шедеври архітектури. Досить назвати тут найсучасніша. Мета її не навчити чому-небудь та як-небудь,
Насправді це не зовсім так. Так, починалося все з нафтового башту Бурдж аль-Араб (Вітрило), Дубайські фонтани, Бурдж а дати конкретні знання, навички та вміння, необхідні для зафонтану, який з початку сімдесятих років став повною влас- Халіфа (хмарочос планувався як найвища будівля в світі – безпечення життєдіяльності суспільства і розвитку економіки.
Найбільш талановитих учнів посилають вчитися в престижні уніністю еміратів, – вони отримали повну незалежність від Ве- 828 м), острів Пальма Джумейра тощо.
На початку нового тисячоліття в Еміратах бурхливо розвива- верситети Заходу і грошей на це не шкодують. Цікавий факт:
ликобританії. Але фонтан б'є лише в одному еміраті –
Абу-Дабі. У останніх шести членах ОАЕ нафти немає. Але у ється виробництво. На сьогоднішній день ОАЕ займають третє ніхто ще там не залишився, всі повертаються на батьківщину.
Основний закон, що діє в країні – Шаріат (сукупність норм ісшейхів є загальна мета і розуміння того, що нафта дана їм місце в світі за експортом будівельних матеріалів і прокату труб.
Аллахом для того, щоб з її допомогою забезпечити неза- Будується найпотужніший автомобільний концерн. Араби зби- ламу, закони, дані мусульманам самим Аллахом через Коран
лежне майбутнє для своїх народів. Що її надовго не виста- раються випускати національний автомобіль. І амбіції у них не та інші джерела. Включає в себе багато аспектів: культурні, мочить і необхідно використовувати цей шанс найефективніше, жартівливі. Будується найбільший комбінат з виробництва циф- рально-етичні, правові, релігійні й інші). Все кримінальне та
цивільне право відштовхується від нього. З деякими елеменпродумано, з врахуванням довгострокових перспектив. Ось рової електроніки і багато чого іншого.
За Еміратами все більше закріплюється слава найрозви- тами законодавства нас ознайомили. Досить цікаво і головне –
відомості зі статті про ОАЕ у Вікіпедії:
«Є крупні запаси нафти, експорт якої складав значну ча- ненішого і найпотужнішого в світі центру медичного обслу- справедливо. Неординарно виглядає в’язниця в Дубаї. Зовні
стину ВВП (73% у 1980, 32% у 1998), але завдяки диверсифі- говування. Хірургічні операції різних рівнів складності тут
(Продовження на стор. 2)
кації економіки доля нафтогазової галузі у ВВП знизилася у можна зробити дешевше, ніж у будь-якому іншому куточку
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Економічна модЕль суспільства на прикладі об’єднаних арабських Еміратів (оаЕ)
(Початок на стор. 1)
нагадує простий готель, обнесений парканом. В принципі це і є
готель з самими основними функціями, така собі «совдепія».
Але там ув’язнені живуть в номерах, харчуються якісною їжею,
мають доступ до засобів зв’язку, інтернету і телевізора. Чемною поведінкою можуть заслужити відпустку додому на вихідні. Покаранням за порушення режиму може бути
позбавлення десерту на вечерю, відключення телевізора і найстрашніше – інтернету. Мета тюремного покарання, як нам пояснили, це не принизити, не розлютити людини проти країни,
закону, суспільства, а дати їй час подумати над своїми провинами і прийняти правильне рішення для майбутнього життя.
З цією метою проводиться посилена робота ісламського священства з ув’язненими.
Взагалі-то мені не зовсім зрозуміло, за що там «сидять»
люди. Ніхто ні у кого не краде. Що таке хуліганство та розбій
вони знають, але вважають що це явище притаманне тільки
європейцям і американцям. Вбивство там страшний гріх і
зустрічається вкрай рідко. Ніяких чвар на релігійному ґрунті
немає. Це факт! При прийомі на роботу важливий ваш рівень професіоналізму, а не те, чи вірите ви в Святу Трійцю
або пророка Магомета. Суспільство досить монолітне.
Особливу повагу викликає те, як тут ставляться до підпри-

з днем народження і зичить, щоб Ви набули свій
особливий трон, що чекає саме на Вас !

Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!

ємництва і підприємців. Ви хочете розпочати свій бізнес? Чим
ми Вам можемо допомогти? У Вас є бізнес план? Чудово! Так, цікаво, досить тямущо Ви тут все підрахували! Вам потрібні
100,000$ на розвиток? Будь ласка! І це безоплатно, але з деяким
застереженням. Під відсотки банки в Еміратах позички не видають, це заборонено законами Шаріату. Кредити тут – це інвестиції в загальну справу, в економічний добробут країни.
Тобто Вам дадуть суму на розвиток. Це гроші Ваші. Але з вами
будуть домовлятися, який відсоток від прибутку Ви готові повертати банку (вважайте державі, тому що комерційних банків
тут мало), через певний період. Певний період, це той період,
який вам потрібен для розкрутки бізнесу. Відсоток може бути
від 2% до 25%, як домовитесь, залежно від ризикованості біз-

про дЕржавну виконавчу службу, що має вЕликі
доходи і скупЕ Фінансування, вЕликий обсяг прав
і мізЕрну відповідальність
«Для того, щоб дійшло
- з 20.06.2013 року по 12.09.2013 року у
в голову, потрібно бити відділі ДВС були відсутні конверти для відпо карману».
правлення поштової кореспонденції, а тому
державна виконавча служба порушувала
Державна виконавча Закон України «Про виконавче провадження»,
служба України (ДВС) а Головне управління юстиції у Хмельницькій
входить до системи органів виконавчої області при цьому бездіяло;
влади та повинна забезпечувати реалізацію
- за недостатній контроль за роботою
державної політики у сфері організації при- своїх підлеглих начальнику управління.
мусового виконання рішень судів, та інших
ДВС Головного управління юстиції у
органів (посадових осіб) відповідно до за- Хмельницькій області зроблено зауваконів України.
ження, а його підлеглих, головного спеціаДВС неналежним чином виконує свої ліста управління ДВС Головного управління
функції з двох причин: перша причина – юстиції у Хмельницькій області, начальника
ДВС не отримує належне фінансування; відділу ДВС Новоушицького районного
друга причина – виконавці не бажають ви- управління юстиції та спеціаліста 2-ї категоконувати свої обов’язки, оскільки їм зава- рії відділу ДВС частково позбавлено премії
жає перша причина і відсутність особистої за листопад 2013 року.
наполегливості.
Будь-яка подія, що трапляється у наВизначення двох причин виникло, зо- шому житті залишає певну зарубку у нашій
крема, і з обставин невиконання рішення пам’яті, про це всім чиновникам потрібно
суду Новоушицьким районним відділом пам’ятати, і, напевно, часткове недоотриДВС Хмельницького обласного управління мання чиновниками коштів їм в цьому доюстиції та з отриманих на запит громадської поможе.
організації «Поступ» відповідей від прокуАртур Муляр,
ратури Новоушицького району та Головного
член Виконкому ГО «Поступ»,
управління юстиції у Хмельницькій області,
координатор напрямку «Захист»
з яких слідує:
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:
ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА __________ 201__ РОКУ
ОДЕРЖУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОСТУП»

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

Гацюка Юрія Васильовича – 9 січня
Рябцева Володимира Миколайовича – 12 січня
Максименко Ольгу Іванівну – 14 січня

ЗАХИСТ

ПЛАТНИК : ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
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КОД ЄДРПОУ: 26089233
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БАНК ОДЕРЖУВАЧА: ЗФ ВАТ КБ «ХРЕЩАТИК»,
м. КИЇВ
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несу і частки участі банку у вашому проекті, різновиду кредиту.
Це може бути звичайний кредит або постійно діюча кредитна
лінія. В принципі банк виступає у ролі партнера по бізнесу, тобто
інвестора. Це нормально, як вважаєте? Я думаю – це супер!
Уявляєте, який грошовий потік іде в казну від підприємництва?!
І наостанок. Шейха всі люблять. Факт. Це їх лідер без всіляких застережень. Коли наш гід заговорював про нього,
було помітно, що гордість за керівництво своєї країни розпирає його. Взагалі, всі араби великі патріоти, та й не тільки
араби, всі жителі Еміратів.
Ось такі от враження. Що зі сказаного вам хотілося б запозичити для України?
Віталій Мельник, член ГО «Поступ»
ТОЧКА ЗОРУ

ФакЕлы, провокаторы, пиар и дЕмократия
После последних событий, уже не знаешь, как правильно реагировать на
какие-либо митинги, шествия и т.п. «мирные» собрания. Устал немного от всего
этого негатива. Постоянно ожидаешь чего-то не
очень позитивного: камни, цепи, снос памятников, массовые или одиночные избиения людей,
поджоги, баррикады… можно продолжать
долго. Слово «провокатор» стало гарантированным щитом от какой-либо ответственности за хулиганско-криминальные действия. Да, есть такие
провокационные технологии при организации
массовых собраний людей, но также не стоит забывать, что есть и радикально настроенные индивидуумы или группы, которые сами могут
делать какие-либо действия без приказа сверху.
В случае неожиданного поворота событий, верхушка в любой момент может прикрыться «провокацией» и снять с себя всю ответственность за
происходящее.
Что же такое «провокация» — это заранее
спланированное действие с целью вызвать
предсказуемую ответную реакцию. Кроме всего,
«провокация» — это хороший способ пиара:,
дополнительно привлечь внимание, сделать событие, которое запомнится на более длительный срок времени, чем то же событие, но без
провокационных действий. Например, шествие
с факелами воспринимается как нечто обычное,
ну прошлись люди с факелами и все, ну и что тут

такого. А вот шествие с факелами, во время которого сожгли флаг/отель/человека, воспринимается совсем по-другому – это первые полосы
газет, заголовки новостей, репортажи с места событий, люди будут долго обсуждать скотства и
зверства. Вот, как раз то, что нужно, — заранее
спланированное, предсказуемое и практически
бесплатное решение для пиара.
Вывод – надо особо не зацикливаться на провокациях, не тратить свое время на обсуждения
действий и последствий провокаций, обсуждения добра и зла, кто прав и кто виноват. Необходимо воспринимать провокации как элемент
шоу, как появление клоунов и фейерверка на
празднике. Выяснять, кто делал провокации, кто
хороший и кто плохой нет никакого смысла. Надо
менять все и всех, власть и оппозиция – это ВСЕ
марионетки, которыми управляют олигархи. И
пока у нас такая олигархически-клановая страна
– ничего другого ожидать не стоит. Спасибо хоть
на том, что у нас не так разгоняют митинги и демонстрации как это делают в Британии, Испании,
Греции, Турции и других странах, с высоким уровнем демократических ценностей, там долго не
церемонятся, применяют спецсредства, водометы, шумовые гранаты, газ и т.п. Но им так
можно, у них это делается для защиты демократии. У нас тоже так можно, для создания демократии…
Ярослав Косянчук, член ГО «Поступ»
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