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За неЗалежність влади від біЗнесу!
ОліГархи – Геть іЗ влади!
одне з головних завдань Поступу
КрЕдити
Всім відомо, що кредити є двох типів: на розвиток і на споживання.
Кредити на розвиток корисні. Вони дозволяють розвивати
бізнес або економіку країни.
Проте кредити руйнівні, якщо беруться в умовах неефективної економіки, бо перетворюються на споживчі. А споживчі кредити, як відомо, приводять до залежності від
кредиторів, тобто тих, хто гроші дає.
Якщо в сьогоднішніх умовах Україна бере кредити, то
вона ще більше втягується в залежність від іноземних держав, які ці кредити дають. Всі кредити, які сьогодні бере уряд

йде на два напрямки: розкрадання олігархією та покриття
збитків держави.
При цьому той, хто надає нам кредити взамін отримує
можливість впливати на український уряд. Тобто, іншими
словами, вони призводять до втрати незалежності країни.
Фактично йде холодна окупація країни. За те, що урядовці
здають незалежність України, країни-кредитори закривають
очі на те, що велику частину кредитів просто розкрадають.
Це плата за зраду.
За незалежність влади від бізнесу! олігархи – геть
із влади! Це є одним з головних завдань Поступу.

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

дЛя чого ти в поступі?
На початку 2014 року ми спитали усіх
членів Поступу про їхнє бачення своєї діяльності в організації.
Метою опитування була активізація
членів Поступу, мотивація до реальних
дій в організації, адже в кожного була
можливість задуматися над питанням «для чого я в Поступі?».
Саме таке, до того ж єдине, питання в телефоном режимі
було задано кожному поступовцю. Також було запропоновано шість варіантів відповіді на дане питання:
1) хочу разом з командою Поступу створити нормальну
державу;
2) щоб підтримати команду, яка створює нормальну державу;
3) організація мені корисна (захист, зв'язки, знайомства,
самореалізація тощо);
4) про всяк випадок;
5) можу і вийти, якщо будете ставити подібні питання;
6) свій варіант відповіді.
Також була надана можливість обирати декілька варіантів відповіді. В опитуванні взяли участь 198 членів організації, інші 25 – за різними причинами на момент проведення
аналізу ще не відповіли на запитання.
Результати відповідей респондентів з виділенням окремо
категорії змішаних відповідей показано на мал. 1.
Доцільно також показати результати відповідей респондентів з врахуванням змішаних відповідей як кожний окремий вибір (мал. 2).
Зауважимо, що більш точну картину дає друга діаграма, тому акценти аналізу будуть поставлені саме
на цю діаграму. Слід зазначити, що кількість відповідей є більшою за кількість респондентів, тому що було
надано по 2 та 3 відповіді на одне питання деякими
членами.
Як бачимо, перший варіант відповіді (хочу разом з
командою Поступу створити нормальну державу) становить 38,2%, це 92 особи. Якщо порівнювати з кількістю
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
До лав ГО «Поступ» приєднався Хлиптуна А.А. Станом
на 20 січня 2014 року у складі ГО «Поступ» 223 особи.

громадянські середи
На Громадянській середі, 29 січня, було підведено підсумки роботи напрямку «Захист» за останній квартал 2013
року та намічено основні напрямки діяльності на 2014 рік.

КАЛЕНдАр поступівсьКих
громАдяНсьКих сЕрЕд
У середу, 5 січня, проводимо робочу нараду з організації
роботи з агітації та пропаганди громадянської ідеології у
частині як саме пропагувати.
громадянські середи, які проводить го «поступ»,
відкриті для всіх, кому не байдужа доля україни.
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, кім. 317 або 318.

членів Поступу, що активно
працює на сьогоднішні день –
близько 20 осіб, то постають
питання: «Де інші 72 особи?
Чому Ви не берете активну
участь, якщо хочете створити
нормальну державу?». Складається враження, що вони трохи
зекономили правду.
Стосовно другої відповіді
(«щоб підтримувати команду,
яка створює нормальну державу), яка становить 39,4%,
або 95 відповідей, хочеться задати їм наступне питання таМал. 1. Розподіл відповідей респондентів на питання «Для чого я в Поступі?»
кого змісту: «Якщо всі будуть
з виділенням окремо категорії змішаних відповідей.
сидіти перед телевізором та
підтримувати команду, то нормальна держава сама побудується?». Самі розумієте, таке
просто неможливе. Потрібно
діяти, адже очікування нічого
не змінить.
Споживацький підхід («організація мені корисна») міститься в 41 відповідях
(17,0%). Для них хочеться нагадати головне: «Щоб щось
брати потрібно в 2 рази більше
давати!». Підключайтесь до активної роботі в організації, щоб Мал. 2. Розподіл відповідей респондентів на питання «Для чого я в Поступі
мати можливість використову- з врахуванням змішаних відповідей як кожний окремий вибір.
шій роботі організації до залучення внутрішнього резерву
вати її ресурси корисно.
Інші відповіді складають 5,3%, що становить 13 кадрів Поступу для активної побудови нової держави – Гровідповідей, що суттєво не впливає на загальну кар- мадянської республіки.
тину розподілу відповідей на поставлене питання.
Микола Шваб, член ГО «Поступ»
На самий кінець, доцільно наголосити, що отримані результати дослідження потрібно використовувати в подаль-
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Життя уКрАїНсьКого мАЙдАНу
На сьогодні, не лише в Україні, а й в
рамках цивілізованого світу, про «Український Майдан» не чув хіба-що глухий,
проте точно бачив картинки та читав про
нього. Революція саме у такому вигляді
стала можливою завдяки гаранту Конституції України Януковичу Віктору Федоровичу та його олігархічній команді. Він став певним каталізатором
формування зародку справжнього громадянського суспільства, яке хоче не бути совковими рабами, а боротися за своє
право жити вільно, безпечно та заможно. Незважаючи на
розмах – це лише перші, невпевнені кроки, але й цього стало
достатньо, щоб прогриміти на весь світ.
За своє коротке існування майдан вже обріс великою кількістю міфів, як негативних на кшталт «Рука заходу», «За 200
гривень», «Збіговисько екстремістів всіх мастей», так і позитивних «Там самі ідеалісти», «Там цілковитий порядок та
взаємоповага », «Майдан монолітний ». Будучи безпосереднім учасником, що регулярно на ньому буває, а після початку «Бойових дій» на вихідних там живе та активно
приймає участь в побутовій рутині, хочу коротко поділитися
враженнями щодо того, як Майдан виглядає зсередини.
Атмосфера Майдану вражає. Відчувається, що кожен налаштований лише на перемогу. І в тилу і на передовій робота
здійснюється на 60% на основі самоорганізації. Неозброєним
оком видно, що потрібно робити! Хтось допомагає підносити
бруківку на передову, хтось її трохи далі розбиває на дрібніші
шматки, хтось колупає лід, щоб не було слизько, хтось вибиває
на погнутих діжках імпровізований бойовий марш. Побачивши
цей «мурашник» розумієш, що грошима тут не пахне. Так натхненно працювати можна лише за ідею. Звісно, там регулярно
перебуває багато глядачів, котрі не приймають участь в роботі,
але сам факт їх перебування на 15 градусному морозі в будній
день після роботи вже не дає морального права на критику. Бойові загони складаються, як зі спеціально підготовлених міцних
хлопців Правого сектору, Патріоту України та Свободи, так і простих громадян, що часто приймають участь у бойових діях без
екіпіювання, щоправда з часом якість особистого захисту мітингарів покращується в геометричній прогресії. Головне гасло

– «Слава Україні». Ніяких персоніфікацій, як в 2004-му, все за
Україну і за українців. Щоправда не всі «Воїни» добрі та привітні.
Звісно, 80% - люди виховані та культурні, але 20% хамів присутня. Їх можна розпізнати по обличчю. Але за браком бойового
особового складу доводиться миритися і з такими, шукати компроміси та закривати очі на їх норов.
Моє місце дислокації знаходиться в КМДА. Двічі довелося
там працювати на прийомі харчових продуктів. Вразила неймовірна кількість людей, які приносили від банки меду з дідусевої пасіки, до десятків банок різних «закруток», сотень
кілограмів круп, великих сумок сала, фруктів, овочів… Люди
часто зізнавалися, що на майдан продукти «Збирали всім
селом». Така ж ситуація й на складі одягу та ліків. На території
Майдану стоять скриньки для грошових пожертв, які наповнюються купюрами від 20 до 500 гривень. Всі, хто не може
підтримати майдан своєю присутністю – намагається в міру
своїх можливостей іншим чином внести вклад в загальну перемогу. Це справді надихає, неймовірні відчуття єдності нації
козаків. Хоча людські вади присітні ї тут. Незважаючи на встановлені правила для – деяким надаються винятки, кращі речі
та продукти зі складів мають схильність зникати. В КМДА я
цього не бачив, але така інформація гуляла щодо Будинку
профспілок. Я ж бачив лише зазнайство завскладів, начальників їдальні та іншої «Еліти». Звісно, особливо вибирати не
доводиться, матеріал для кадрової роботи трохи сируватий,
але незважаючи на такі вади – все працює як годинник, який
лише інколи може трохи збиватися.
На кухнях працюють волонтери, як і в медпунктах. Серед
них, як студенти кулінарних технікумів та медичних навчальних закладів, так і люди без спеціальної освіти. Роботи
вистачає всім. Годувати намагаються добре, з наявних продуктів варяться супи та борщі, каші, картопля, робиться
салат «Ольв’є», але переважно всі харчуються канапками з
чаем. Звісно, не ресторан, але непогано. Розуміючи, що в роботу вкладається душа – їжа смакує ще краще.
Хто фінансує Майдан мені достеменно невідомо. Можливо
там і «Гроші Держдепу» десь є, але до людей вони не доходять,
розчиняються в опозиційних кишенях. Скоріше навпаки, на Майдані наживаються не чисті на руку активісти. Повторюсь, зі своїх
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го «поступ» З НАЙКрАЩими
поБАЖАННями вітАЄ
з днем народження і зичить, щоб завдяки особистим
досягненням ваше ім’я чи прізвище стало брендовим!
Шулімборську Валентину Володимирівну – 30 січня
Кравченка Олександра Геннадійовича – 1 лютого
Павловську Олександру Олександрівну – 1 лютого
Мазур Аліну Іванівну – 2 лютого
Кузьменка Олега Ігоровича – 4 лютого
Вигівського Віталія Степановича – 5 лютого
Бажаємо усім читачам «поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!
спостережень можу стверджувати, що Майдан знаходиться цілком на самофінансуванні. Ніяких КАМАЗів апельсинів чи валянок там нема. Багато екіпіювання, від окулярів та распіраторів до
бронежилетів, пожертвувано громадянами. Багато хто сам собі
купує засобі індивідуального захисту.
З метою захисту Майдану створюються загони самооборони.
Особисто я був включений до 3-ї сотні Свободи імені гетьмана
Петра Конашевича-Сагайдачного. Нами була прийнята присяга на
вірність Україні та готовність її захищати. Дійство координував депутат Андрій Іллєнко. Не скажу, що наша сотня вся налаштована
битися до останнього, але 10 чоловін для формування «Спецназу»
знайшлася. З кожної сотні беруться люди, що мають змогу і наснагу постійно перебувати на майдані, тренуватися та максимально активно діяти наражаючись на небезпеку. Їм дають
найкращі засоби захисту та досвідченого командира, що здобував свій досвід на регулярних «Свободівських вишкілах». Представники сотень здійснюють чергування за затвердженим
графіком тривалістю дві години. Завдання – охорона порядку.
Загалом, як можна судити зі статті, враження про Майдан в
мене позитивні. Кожне суспільство має пройти шлях свого становлення. Чим складніше щось здобувається – тим ревнісніше та
завзятіше це захищається. Незалежність нам далася дуже легко,
тому й не цінується особливо. Влада дала нам шанс поборотися
за себе. І якщо ми переможемо, то змінимося назавжди.
Олександр Черниш, член виконкому ГО «Поступ»

ЗАХИСТ

«Чорний список», або з ким не приємно знайомитись
Врожаєм «Чорного списку» на цей раз
стали державні виконавці ДВС України
Подільського районного управління юстиції у м. Києві. Організація ГО «Поступ» має
документальні підтвердження про бездіяльність та незаконні дії зазначених осіб:
1. Новікова Тетяна Дмитрівна, державний виконавець
відділу ДВС Подільського районного управління юстиції у м.
Київ – ігнорувала законні вимоги, не виконувала своїх
обов’язків, і не відповіла на ряд запитань, що містилися у
кількох зверненнях. Детальніше за посиланням
http://postup.org.ua/node/1591.
2. Савченко Юлія Йосипівна, головний державний виконавець відділу ДВС Подільського районного управління юстиції у
м. Київ – не виконувала рішення Господарського суду м. Києва,
а також ігнорувала законні вимоги викладені у зверненнях. Детальніше за посиланням http://postup.org.ua/node/1592.

3. Дубас Артур Михайлович, головний державний виконавець відділу ДВС Подільського районного управління
юстиції у м. Київ – невиконання службових обов’язків і порушення строків виконання виконавчого провадження. Детальніше за посиланням http://postup.org.ua/node/1594.
4. Вангородський Сергій Миколайович, державний виконавець відділу ДВС Подільського районного управління
юстиції у м. Київ – невиконання службових обов’язків і порушення строків виконання виконавчого провадження. Детальніше за посиланнями http://postup.org.ua/node/1595.
Відео: http://www.youtube.com/watch?v=JnnX5VjT9lA.
5. Опальченко Вадим Олександрович, начальник відділу
ДВС Подільського районного управління юстиції у м. Київ –
за неналежне виконання службових обов’язків та порушення
вимог чинного законодавства. Детальніше за посиланням
http://postup.org.ua/node/1593.
Нагадуємо, що ГО «Поступ» буде постійно відслідковувати
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дії (бездіяльність) посадових осіб, службових осіб, правоохоронних органів, суду, інших осіб і органів під час виконання ними своїх обов’язків, з метою унеможливити в
подальшому працевлаштування порушників до інших установ чи відомств. (Згідно з «Поняття, методи та наслідки внесення до «Чорного списку»» за посиланням
http://postup.org.ua/node/1581)
Ми «допоможемо» цим особам в майбутньому не стати
державними службовцями, а тому сьогодні відкрито і чесно
повідомляємо про їх вчинки (дію і бездіяльність).
Закликаємо свідому громадськість повідомляти
про порушення ваших законних прав і свобод, про
осіб, що вчиняють такі порушення, з метою виконання громадянського контролю!
артур Муляр, член виконкому ГО «Поступ»,
координатор напрямку «Захист»
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