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СТАВЛЕННЯ ГО «ПОСТУП»
ДО ОЛІГАРХІЇ
Олігархія – це явище, в результаті появи якого в
України зникла будь-яка можливість нормально розвиватися на рівні з європейськими державами. Вона
створила ситуацію, коли майже знищено середній клас,
а більшість громадян знаходяться на межі бідності.
Саме злиття бізнесу і влади призвело до того, що владні
повноваження почали використовуватися для збагачення та знищення конкурентів, а побічним продуктом
стала корупція.

ГО «Поступ» категорично проти олігархії. Відсторонення олігархів від влади не є панацеєю, але це ліквідує
значну частину проблем та, найголовніше, дасть можливість патріотичним силам отримати можливість проводити реформи, а підприємцям – працювати в рівному
конкурентному середовищі. Лише держава, де бізнес і
влада є партнерами, а не єдиним цілим, - має майбутнє.
Позиція ГО «Поступ» узгоджена членами організації
в групі «Поступ-Координація» у Фейсбуці

приходь на мітинг

твоя присутність важлива!

ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА
Фінансування організації.
Продовження обговорення
створення матеріально-технічної
листопада бази “Поступу” за рахунок
залучення додаткових коштів.

19

Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:
м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство
«Знання» , к. 317 або 318.

НОВИНИ
За несплату членських внесків з ГО “Поступ” виключено
А.Фрейдліса та А.Марущака
Станом на 11 листопада у складі ГО «Поступ» 184 членів.

ВІТАЄМО
КОРОТКО ПРО
ОЛІГАРХІЮ
Один з головних чинників всіх
проблем України - це олігархія.
Що таке олігархія?
Олігархія - це поєднання влади і бізнесу.
Хто такий олігарх?
Олігарх - це особа, яка одночасно і підприємець, і займає
державну посаду.

Чому олігархія - є головною проблемою?
Бо олігархія має тільки одне завдання - збагачення.
В чому різниця між олігархом і підприємцем?
Підприємець - це рушій прогресу, він створює робочі місця,
робить країну багатою.
Олігарх - замість підприємництва використовує державні
інструменти задля власного збагачення. Він не турбується
про країну і про її розвиток, йому цікаве лише збагачення.
Підприємець - друг! Олігарх - ворог!
Геть олігархію! Геть бізнес з влади!
Максим Твердохліб
Голова Ради ГО «Поступ»

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОЛИГАРХ
ОТ БИЗНЕСМЕНА?
Чтобы разобраться в этом вопросе
давайте для начала заглянем в Википедию.
«Олигархия — политический режим,
при котором власть сосредоточена в
руках сравнительно малочисленной
группы граждан и скорее обслуживает
их личные и групповые интересы, а не интересы всех граждан. Иначе говоря, власть и капитал сосредоточены в одних
руках… Олигархи — члены олигархии, могут либо сами
быть членами правительства, либо оказывать решающее
влияние на его формирование и принятие решений в своих
личных и групповых интересах.»

Участие во власти олигархи
используют как дополнительный
рычаг продвижения собственного
бизнеса.
Слова «Бизнесмен» в данной энциклопедии нет, вас
сразу же переправят на страничку «Предприниматель»,
что означает «лицо, имеющее своё дело в целях получения
прибыли в форме создания торговли или производства».
Исходя из первого определения становится понятно, что
олигархом является любой представитель бизнеса (и
совсем не обязательно крупного), который лично принимает участие в структурах власти или через своих пред-

ставителей. Своё участие во власти олигархи используют как дополнительный мощный рычаг продвижения
и «раскрутки» собственного бизнеса. Принятие того или
иного закона они рассматривают через призму выгоды для
собственного бизнеса. Исполнительная власть напрямую
«затачивается» на исполнение их бизнес интересов. Олигархическое государство является плодородной почвой и
мощным стимулятором для роста и процветания коррупции.
Понятно, что власти олигархии не место в демократическом
государстве, где, по определению, власть должна принадлежать народу. Но по факту мало в мире демократий, где
полностью отсутствует олигархия.

Олигархическое государство
является плодородной почвой и
мощным стимулятором для роста и
процветания коррупции.
Предприниматель (бизнесмен) не имеет ничего общего
с властью, сам не стремится во власть и не финансирует
власть ради собственных бизнес интересов. Приведём
примеры. Стив Джобс миллиардер, основатель корпорации
«Apple» - бизнесмен, поскольку никакого отношения ни к
конгрессу США, ни к правительству, ни к местным органам
власти не имел. Джон Кеннеди, 35-й президент США – олигарх, он пренадлежал к крупнейшему клану бизнесменов,
миллиардеров Кеннеди. Иван Украинцев - миллионер,

з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Огроднічого Олександра – 13 листопада
Биковця Ігора – 16 листопада
Михайловського Сергія – 16 листопада
Стефановського Дмитра –17листопада
Бажаємо усім читачам «Поступінформу», які хворіють або
вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі
перепони!
основатель холдинга «Star Life» - бизнесмен, так как не
имеет никакого отношения ни к каким органам власти в
Украине. Ренат Ахметов – олигарх, поскольку через своих
подставных, оплаченных «нукеров» в ВР, местных советах и правительстве имеет огромное влияние на решения,
принимаемые в стране и в отдельных регионах. Пётр Порошенко – олигарх, владеет многими объектами бизнеса, как в
Украине, так и за рубежом. Семён Семёнович Нечипоренко,
владелец СТО и бензозаправки в селе Малиновка – бизнесмен, поскольку не имеет никакого отношения к власти. Иван
Иванович Петренко, владелец кафе, продовольственного
магазина и нескольких ларьков в селе Семеновка – олигарх,
ведь он является заместителем председателя сельсовета.
И чтоб о нем не говорили хорошего, как о человеке, любое
принимаемое сельсоветом решение, будет рассматриваться
им через призму выгоды собственного бизнеса. И брат его
Петро Иванович Петренко, владелец ставка и млына, тоже
олигарх, поскольку использует влияние и возможности
брата для развития собственного бизнеса. Сам он при этом
принимает все усилия для переизбрания братухи на новый
срок. Понятно для чего? Потому, что хочет, что бы сельсовет
провёл решение о передаче ему всей земли вокруг ставка
для .... Вот такая «большая разница».
Виталий Мельник
руководитель направления
«Экономический блок» в ГО «Поступ»
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ОЛІГАРХІЯ - СТРИМУЄ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОСТІ
Останнім часом українському суспільству намагаються прищепити думку
про те що є олігархи добрі та олігархи
погані, мовляв і серед них є люди, яким
притаманні загальнолюдські риси та
цінності. На створення позитивного
іміджу свідомого олігархату витрачаються величезні
кошти. Проте чи відповідає це дійсності? Навіть поверхневий аналіз ситуації показує зовсім іншу картину.
Політика і власність нерозривно пов’язані між собою.
Основним ресурсом, що створює та підтримує власність,
є людський труд, який найважче монополізувати, на відміну від фінансових, природних, транспортних ресурсів.
Саме тому новоявлені олігархи намагалися якомога довше
гальмувати цей процес розвитку ефективних продуктивних сил. Їм вигідно мати бідних робітників, що працювали б на них за копійки, бо тільки так вони б мали змогу
конкурувати з іноземним виробником, де доля заробітної
плати в вартості продукції становить близько 30% на відміну від 2-3% в Україні. Для цього проплачувалися відповідні чиновники, проплачувалися депутати, а згодом і самі
олігархи міцно окопалися в законодавчому органі країни,
для того щоб убезпечити себе від можливих змін, що
могли б похитнути вибудовану ними систему. Це породило
ще одне потворне явище нашого суспільства – корупцію.
Апофеоз цього явища ми спостерігаємо останнім часом,
коли цілі регіони віддані в управління олігархам. Хтось

може заперечити, що це спроба забезпечити ефективне
управління в умовах війни. Але це знову міф. Весь тягар
забезпечення бойових дій насправді перекладено на
плечі того ж таки середнього класу для того щоб знекровити його економічно. Якби олігархи вклали стільки ж в
процентному відношенні, то ми б вже мали одну з передових армій в світі й покінчили б з війною. Проте олігархам
вигідно підтримання конфлікту в такому замороженому
стані, бо це дозволяє й надалі концентрувати ресурси в
своїх руках, використовуючи для власного збагачення.
Поняття «олігарх-патріот» - це з області фантастики, це
лише модний тренд для здобуття та укріплення політич-

Олігархам вигідно підтримання
конфлікту в такому замороженому
стані.
ної влади. Вони є патріотами власного капіталу. Доки ми
матимемо у владі бізнесменів - доти вони виснажуватимуть здорові сили суспільства, бо їх мета – це збагачення.
Якщо поряд з вуликом розлити солодкий сироп, то бджоли
перестануть літати по квітках, і перестануть давати натуральний мед. Так само й бізнесмени у владі перестають
бути бізнесменами, перестають бути підприємцями, тому
що в їх руках влада (як солодкий сироп для бджіл) і їм
не треба щось робити особливе, щоб досягти прибутку.
Достатньо просто перерозподілити державні кошти в

свій «вулик». Вони стають олігархами. Україна для них
була, є і залишатиметься надалі лише територією ресурсів, які можна використати для досягнення цієї мети. По
суті своїй вони навіть не експлуататори в класичному
розумінні цього слова. Вони браконьєри, що нахабно розграбовують багате родовище. Олігархам не потрібна не
тільки ефективна Українська держава, а й сама незалежна

Олігархам не потрібна не тільки
ефективна Українська держава, а й
сама незалежна державність.
державність. Тому їх владні повноваження на будь-яких
рівнях – це перешкода, що гальмує суспільний розвиток
та становлення України, як держави. Чим швидше ми це
зрозуміємо, чим швидше ми зможемо знайти ефективні
ліки від цієї хвороби – тим більше в нас шансів зберегти
нашу країну й саму громадянську українську націю. Тому
позиція Поступу була й залишається незмінною: «Бізнесменів – геть із влади! Олігархію геть!»
Володимир Голуб
член ГО «Поступ»

ЯК ПРИБРАТИ ОЛІГАРХІЮ ВІД ВЛАДИ?
Ні для кого вже не секрет, що в
сучасному світі гроші і влада завжди
поряд. Іншими словами, той, хто
має владу - має гроші, а той, хто має
гроші - має владу. Звичайно, мова йде
про великі гроші від 10 млн доларів
США. Чим більше грошей, тим більше влади. Тобто всі
крупні бізнесмени мають владу, або вплив на владу, що
майже одне і теж. Але все таки «майже одне й теж»,
і різниця є. І ця різниця суттєва. Що це за різниця?
Ми розуміємо, що віддалити від влади багатих бізнесменів завдання не реальне. Та ми собі це за мету і не ставимо. Всюди в світі багаті представники бізнесу впливають на владу, але не є владою безпосередньо. Впливають
вони на владу через лобістські інструменти. Максимум, що
ми можемо зробити, то це обмежити їх вплив на владу. Це
обмеження буде тим більшим, чим більшим стане вплив
на владу широких верств населення, через громадянсько
активну його частину. В здоровому суспільстві виникає
баланс між інтересами великого капіталу та інтересами
громадян.

В здоровому суспільстві виникає
баланс між інтересами великого
капіталу та інтересами громадян.
Картина зовсім міняється, якщо у владу проникають
безпосередньо самі бізнесмени. Не через своїх представників-лобістів, а самі займають владні посади країни. В
цьому випадку ніякого балансу вже не буде. Бізнесмени у
владі починають використовувати владу виключно заради
розширення свого бізнесу. Вони втрачають конкурентні
можливості, що рухають підприємництво, бо через владу,
яка зосереджена в їх руках, взагалі ліквідують можливість

будь якої конкуренції. Країна в такому випадку падає в
прірву. Саме це й ми бачимо зараз в Україні.
Тому у нас інше завдання - прибрати олігархію, тобто
вичистити владу від бізнесменів, убрати їх від влади.
А от це ми знаємо, як можна виконати. Спочатку дуже
коротко ще раз згадаємо, хто такий олігарх? Олігарх - це
бізнесмен, який займає певну посаду в системі державного управління. Тобто, одночасно він і держчиновник, і
бізнесмен. Одна задниця займає зразу дві функціональні
позиції. Має бути дуже просто: ти – або державний
чиновник, або – підприємець. Обирай!
Чому бізнес «лізе» до влади? Це не є великим секретом. Лізе бо:
1. Хоче примножити і розвинути свій бізнес різними
адміністративними методами та використати державні
ресурси, замість використання здорової конкуренції.
2. Хоче захистити свій капітал від різних загроз
(контролюючі органи, конкуренти тощо).
Для початку після тотального взяття влади в Україні ми
повинні прийняти ряд законів, які будуть забороняти мати
бізнес держслужбовцю (державному чиновнику) безпосередньо або опосередковано, тобто через ближніх родичів (батьки, діти, дружина або чоловік, брат чи сестра).
Звичайно, треба створити чіткий і прозорий механізм
контролю над тим, хто є власниками будь-якого бізнесу на
території України та поза її межами, в тому числі, включаючи всі офшори.
А потім ми, як нова українська влада, повинні дати
гарантії недоторканності бізнесу, їх власності. Адже,
одна з причин, чому бізнес йде у владу, це отримати можливість захищати свій бізнес від свавілля чиновників і
різних контролюючих державних органів. Ми повинні
створити систему, при якій бізнес буде спокійно себе
почувати, якщо він працює в рамках правового поля. А не
так, як сьогодні - який би ти чесний і порядний не був, але
щось у тебе «накопаємо» і «посадимо» або «відіжмемо».

Пам’ятаєте стару геніальну фразу: «Был бы человек, а статья найдется»?..

В цивілізованому світі безліч
прикладів, що підтверджують
можливість реалізації нашого
завдання.
В цивілізованому світі можна навести безліч прикладів,
що підтверджують можливість реалізації нашого завдання.
Обама (США) і Меркель (Німеччина) - не бізнесмени, Білл
Гейтс (Майкрософт, мілліардер) і Уоррен Баффет (інвестиційний холдинг, мілліардер) - не держчиновники.
Звичайно, крупні капіталісти мають і будуть мати
лобістів свого бізнесу в державних органах влади. Тут
ми нічого не зможемо вдіяти. І, як вже казали, не треба
нічого особливого робити, бо це нормальне явище. Бо
будь-який лобіст думає не лише про свій об’єкт лоббі, а ще
і про себе, про свою кар’єру. Отже, він буде зважено підходити при прийнятті лобістських рішень, бо розуміє, що
йому є багато чого втрачати - репутацію, кар’єру, свободу
і т.д. Тобто, лобіст, як не крути, захищає чужі інтереси, а
не свої власні. Це як адвокат, який може допомагати злочинцеві уникнути покарання, але сам не є злочинцем. А
от якщо бізнесмен сам безпосередньо займає важливий
державний пост, то тут для свого бізнесу він зробить все
можливе і не можливе, не зважаючи ні на що, бо це його
особисте. Бізнесмен вже захищає не чужі, а свої власні
інтереси. Не дарма народ сказав: «Своя рубашка всегда
ближе к телу».
Отже, одне з головних завдань організації «ПОСТУП»:
ГЕТЬ ОЛІГАРХІЮ! БІЗНЕС ВІД ВЛАДИ!!!
Сергій Cолодкий
член Виконкому ГО «Поступ
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