ЗА гРОмАдяНсьКу РЕсПубЛіКу!

№ 12 (537) 20.03.2014 – 26.03.2014

уКРАїНА ПОНАд усЕ!
одне з головних завдань Поступу
Колись одна відома людина сказала: «Вы все вначале думаете о себе, а потом уже о России. А я отличаюсь от
вас тем, что вначале думаю о России, а потом уже о себе.» В цих словах чітко видно відношення керівника до
своєї справи. Тільки з таким підходом всього керівництва України можна ще врятувати нашу державу від прірви, в яку ми котимось.
Є ще одна геніальна фраза великої людини: «Не питай, що Америка зробила для тебе. Спитай себе, а що ти
зробив для Америки?» От тому сьогодні Америка і є світовим лідером, а не маріонеткою. З таким лозунгом в
голові кожного українця ми дуже швидко зможемо стати сильною, розвиненою державою світу.
Той, хто не здатен до самопожертви в ім'я держави Україна, хто думає, в першу чергу, про свою пику, а не про
власну країну, повинен піти на смітник історії і дати дорогу справжнім героям та патріотам. Глибоко переконані, що таких людей багато, і події останнього часу це підтверджують.
Якщо ми не врятуємо Україну, то підемо всі в забуття, і майбутні покоління нам цього не пробачать та проклянуть нас за це. Слава Україні! Героям слава!
україна понад усе!
ТОЧКА ЗОРУ

ОЛИгАРхИя – ПРИчИНА всЕх бЕд!
По мнению ГО «Поступ» основная проблема ужасающего состояния Украины
заключается в том, что олигархия находится у власти. Однако нашу позицию не
всегда верно трактуют. И вот, два примера такого неверного трактования:
Первое мнение:
«Єдине з чим не зовсім погоджуюсь, це з думкою, що єдиною причиною всіх проблем в країні є олігархія. Виходить,
що при владі мають бути тільки незаможні громадяни, а
якщо ти маєш бізнес і потрібний досвід у певній сфері, щоб
здійснити реформи чи щось докорінно змінити в тій системі,
тобі не можна займати державні посади. Звучить трохи абсурдно, думаю, проблема пов'язана не так з олігархією, як з
їхньою безкарністю, вони просто знають, що ніхно не притягне їх до відповідальності, у цьому і проблема.
Даїшник, який бере взятки, чи лікар, який змушує платити за безкоштовну медицину, не є олігархом. Наприклад,
в Індонезії за крадіжку можуть відтяти руку, тому у місцевого жителя навіть такої думки не виникає, щоб вкрасти річ,
яку хтось просто забув, він усвідомлює, яке покарання на
нього чекає. А в нас в країні, на жаль, цього немає.»
Ответ:
Проблема состоит не в том, что олигархи чувствуют свою
безнаказанность, а в том, что они принципиально не должны
быть во власти! Главная цель бизнесмена – это получение
прибыли и зачастую не брезгуя любыми методами и средствами. Каким бы бизнесмен не был хорошим или честным
– если он находится при власти то он, так или иначе, использует свое положение для обогащения. И здесь вопрос
не стоит о том, насколько эффективна правоохранительная
система. Есть народная поговорка: «Сколько волка не корми,
он все равно в лес смотрит», и она на 100% отвечает мышлению олигарха! На сегодняшний день бизнес стремится во
власть для обогащения и защиты. Мы за то, чтобы бизнес
развивался в Украине, чувствовал себя защищенным! За-

дача бизнеса – получение прибыли, задача власти – забота
об интересах всего народа! Однозначно при власти должны
находится грамотные и профессиональные управленцы
главная задача которых, заключается в создание комфортных условий всего народа, а не личное обогащение.
второе мнение:
«Олигархия – это не единственная причина проблем в
нашем государстве. К тому же, это скорее следствие, а не
причина. Почему нет столько олигархов в странах Восточной Европы (или Прибалтике)? Причина основная, по моему
мнению, прихода к власти олигархов была гражданская пассивность общества в 90-х годах (отсутствие гражданского
контроля за властью вследствие чего произошло прикарманивание советских активов).
Исходя из этого, основная причина сегодняшнего положения страны – отсутствие гражданского общества (сейчас
только через жертвы люди начинают понимать необходимость контроля власти всегда, а не только на майдане или
выборах (как было в 2004). КРОМЕ ТОГО, СТАВЯ ВВИНУ ЗА СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ НА ОЛИГАРХОВ МЫ ПЫТАЕМСЯ ЗАИГРЫВАТЬ С НАРОДОМ И ГОВОРИТЬ ЧТО В ЭТОМ ВИНОВАТЫ НЕ МЫ
ВСЕ, А КТО-ТО (ДОКТОР ЗЛО В ЛИЦЕ ОЛИГАРХОВ)».
Ответ:
Олигархия – это есть первопричина основных проблем в
Украине. Невозможно построить сильное государство, когда
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Зі складу ГО «Поступ» виключено Коровську О. В. за порушення норм Кодексу члена ГО «Поступ».
До лав ГО «Поступ» приєднався Млинченко Ф.К. Станом
на 22 березня у «Поступі» 222 особи.
До складу Виконкуму ГО «Поступ» увійшла Приймак Н.А.

КАЛЕНдАР ПОстуПівсьКИх
гРОмАдяНсьКИх сЕРЕд
На Громадянській середі 26 березня заплановано обговорення методів захисту громадянських прав громадян за допомогою громадського об’єднання.
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.
власть думает только о себе и своем благополучии. Невозможно двигаться вперед, когда руководство страны живет
одним днем и по принципу «А после нас хоть потоп». Невозможно создать сильную Украину, когда личные интересы
преобладают над интересами народа. Пассивность граждан
позволяет олигархии оставаться у руля страны и набивать
свои карманы. Пассивность граждан есть благодатная почва
для появления многих проблем но она не является первопричиной.
Это очень ярко видно на примере «Майдана» народ был активен, люди выходили на Майдан и участвовали в противостоянии с приспешниками антинародной власти. Казалось бы, народ проснулся от сна,
народ победил и вот нам явится светлое будущее и все
сразу же изменится. Но произошло как в сказке «король умер, да здравствует король!». Ничего не изменилось – одни знакомые лица меняются на другие
знакомые лица, власть быстро делит между собой
сферы влияния, заменяет неугодных на нужных людей
и все продолжается без изменений.
Олигархия – это главная причина всех бед в Украине!
Долой Олигархию из власти!
Патриоты Украины объединяйтесь для построения ГРАЖДАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
Подготовил Дмитирий Таций,
член организации «Поступ»

«Революция – это не флагами размахивать и на улицы
выходить, – это всего несколько дней. А все остальное
потом - это самое главное. Ежедневная, кропотливая работа, в том числе тратить всю свою популярность на реформы. Популярность сама по себе не самоцель. Она
всегда проходит, особенно когда ты уже не действующий
политик. И ее нужно потратить на реформы».

”

Михаил Саакашвили
(источник – книга Лaрисы Бурaковой
«Почему у Грузии получилось»)
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ТОЧКА ЗОРУ

НИчтО НЕ дОЛЖНО быть ЗАбытО,
НИКтО НЕ дОЛЖЕН быть ЗАбыт!
Юлю посадили, кажись, за газовый
контракт, который был подписан с нарушениями, Луценка – за то, что он подарил
незаконно кому-то именной пистолет (ну
или еще что-то в этом духе точно уже не
помню, в общем фигня какая-то). Я ни в
коем случае не даю им оценку и не утверждаю, хорошие они
или плохие, просто констатирую факт. Но у меня, как у Гражданина Украины, возникает вполне резонный вопрос: А КТО
ОТВЕТИТ ЗА ТО, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В НАШЕЙ СТРАНЕ, ЗА
МАССОВЫЕ УБИЙСТВА И РЕПРЕССИИ??? Или может быть будет
достаточно, что в Верховной Раде проголосуют за какой-то там
очередной закон или смену Конституции??? Или может быть
НАС устроит смена премьер министра или кого-то из правительства??? Можно обвинять радикалов и экстремистов, которые устраивали провокации, либо указывать на «братскую»
руку России, либо же на «дружественных» американцев и ЕС,
которые «разжигали» все процессы. А ОТВЕТИТ КТО??? Я считаю, есть один человек, который мог не допустить такой си-

туации. Это гарант (рука не поднимается написать «Г» с большой буквы). Именно Янукович должен предстать перед Народным трибуналом и ответить за преступления против своего
народа. Именно он, стоя на страже ОЛИГАРХИЧЕСКОГО РЕЖИМА, довел страну до состояния, которая народ восстал и погибли люди!!! Мирные люди!!! Конечно же, вместе с ним
необходимо отдать под суд всех, кто выполнял преступные
приказы, кто причастен к убийствам и другим преступлениям!
Естественно, под суд нужно отдать и тех представителей «Майдана», которые провоцировали насилие и призывали к боевым действиям – убитые и раненые лежат НА ИХ СОВЕСТИ!!! И
еще, нужно разобраться с «журналистами» и СМИ, которые
накаляли обстановку и провоцировали к военным действиям,
сеяли панику.
Это был крик души!
Вячеслав Шевченко,
член Совета организации «Поступ»

ДУМКИ ВГОЛОС

ЗвЕРНЕННя дО ПРЕм’ЄР-міНістРА уКРАїНИ
ЩОдО відНАЙдЕННя КОштів
дЛя ПОПОвНЕННя дЕРЖАвНОгО бюдЖЕту уКРАїНИ
12 липня 2013 року екс-Прем’єрміністру України та кільком високопосадовцям було
направлено моє звернення про самозахоплення Київської землі і незаконне будівництво житлового комплексу «Сосновий
квартал» на розі вулиць Олевської, Корсунської та Бахмацької.
У зверненні повідомлялося про те, де взяти кошти для поповнення бюджету України та бюджету м. Києва, однак, вельмишановним панам ця інформація була непотрібна, як і
непотрібний був бюджет країни і її столиці.
Нехтуючи Законом України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення
у сфері містобудування» багатомільйонний штраф, у розмірі

50 % вартості виконаних робіт з будівництва житлового комплексу, не було накладено і стягнуто.
Бюджет держави і інші бюджети з розміру 50 % вартості
виконаних робіт з будівництва житлового комплексу не отримали: 20 % – державний бюджет; 70 % – бюджет м. Києва; 10
% – орган містобудування і архітектури.
У разі невиконання Законів України і наповнення державної казни усі Ваші завіряння щодо боротьби з корупцією, будуть лише обіцянками, які ми чули від Ваших попередників.
Прошу Вас не гаяти часу, а використати усі можливі важелі влади
задля дійсної боротьби з корупцією і наповнення бюджету України.
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гО «ПОстуП» З НАЙКРАЩИмИ
ПОбАЖАННямИ вітАЄ
з Днем народження і зичить перемоги внутрішніх ідеалів над зовнішніми перепонами!
Хлиптуна Андрія Анатолійовича – 21 березня
Ганжу Олександра Івановича – 22 березня
Хацановського Євгена Едуардовича – 23 березня
Сліпак Наталію Іванівну – 24 березня
Єременко Олександру Юріївну – 25 березня
бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!
іНФОРмАЦіЙНЕ ПОвідОмЛЕННя
ПРО чЕРгОвЕ ЗАсідАННя
вИКОНАвчОгО КОмітЕту гО «ПОстуП» № 5,
яКЕ відбуЛОся 17 бЕРЕЗНя 2014 РОКу
На засіданні були присутніми 10 членів Виконкому (при
кворумі 8): Замурій Л.Г., Кравченко О.Г., Соколов К.А., Солодкий С. М., Стеценко С.О., Твердохліб М.М., ТрояноваМалош Н.М., Черниш О. В., Чубко Д.Г., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Доненко Т.М., Костін І.О., Муляр А.М., Нестеренко О.А., Ткаченко І.В.,
На засіданні були присутні (не члени Виконкому): Приймак. Н.
Секретар засідання: Кравченко О.Г.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні виконкому вирішено:
1. Включити до складу Виконкому ГО «Поступ» Приймак. Н.
2. Виключити Коровську О.В. за порушення «Кодексу члена
організації «Поступ».
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у
понеділок 31 березня 2014р.

Артур Муляр, член ГО «Поступ»,
координатор напрямку «Захист»

сИЛьНА гРОмАдяНсьКА ОРгАНіЗАЦія –
сИЛьНА гРОмАдяНсьКА дЕРЖАвА –
сИЛьНА гРОмАдяНсьКА уКРАїНА!

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у лютому 2014 р. зробили додаткові членські внески на розвиток організації (всього 30 осіб)
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