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ПОЗИЦИЯ ГО «ПОСТУП» КАСАТЕЛЬНО
ОБЕЩАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
ПРОДАТЬ СВОЙ БИЗНЕС

Получилось так, что в Украине произошло слияние капитала и власти на самом высоком уровне.
Так, Президент Украины Петр Порошенко, одновременно является еще и собственником крупного капи-

тала, что является недопустимым. Олигарх всегда будет
заботиться о своем капитале в ущерб интересам страны.
Но раз уж так получилось, что у нас президент-олигарх,
то необходимо ЗАПРЕТИТЬ любую продажу его любых
активов до тех пор, пока он является Президентом.
Какой никакой, но залог того, что он будет сопротивляться, например, бомбежкам страны, а вместе с нею
и фабрики «Карла Маркса» или «Ленинской кузницы»
или других своих предприятий, все-таки есть. Также есть
небольшой залог по поводу его правления на будущее.
Ведь очередная «революция» может пройтись и по активам его и других наших олигархов. А если все активы
будут выведены из страны, то их, олигархов, вообще
ничего не будет связывать с Украиной и ее народом.
Им будет все равно, пусть хоть ядерные бомбы будут
взрываться. У них нет никакой морали и не может быть,
так как где есть большие деньги, там морали не бывает.
Позиция ГО «Поступ» согласована членами организации
в группе «Поступ-Координация» в Фєйсбуке

ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

03
г р уд н я

ЕКОНОМІЧНІ
РЕФОРМИ
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
• До лав ГО «Поступ» вступив Олексій Миколайович Антонюк.
• Станом на 1 грудня в складі ГО «Поступ» 183 члени.
• Дмитра Тація введено до складу Виконкому та призначено
Головним Редактором газети «Поступінформ».

ВІТАЄМО
з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Кравчука Руслана – 28 листопада
Антонюка Сергія – 01 грудня
Калініченко Євгена – 02 грудня
Черниша Олександра – 02 грудня

Вести свой народ есть не привилегия, а обязанность
лучших людей страны. Эта обязанность требует от человека не только особых природных качеств, подготовки и
образования, но и особого рода жизни в смысле досуга,
жилища, питания и одежды. Это люди иной душевной и нервной
организации, люди духовной сосредоточенности, люди иных
потребностей и вкусов, иного жизненного напряжения и ритма.

Иван Ильин

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

ЗНАТИ, ЩОБ ЗМІНИТИ!
Багато хто ображається, коли
керовану пройдисвітами масу людей я
називаю «стадом».

Багато хто ображається, коли керовану пройдисвітами масу людей я називаю «стадом».
Дійсно, я називаю їх так саме з метою провокації. Можна
назвати «керованим натовпом». Окремі люди в такому
натовпі можуть бути всі розумними, енергійними, самодостатніми. Але в натовпі вони завжди легко керовані
зовні. Навіть ті дії, які вони роблять нібито самостійно
на власний розсуд, переважно спровоковані маніпулюванням з боку тих, хто дійсно приймає остаточні рішення.
Для сутності натовпу не важлива якість його окремих
складових.

В натовпі вони [люди] завжди легко
керовані зовні.
Майдан був саме натовпом і тому не створив жодної дієвої організації, яка готова самостійно приймати
рішення і має на меті взяти управління країною. Все на
майдані було чітко керованим і вміло маніпульованим з
боку трьох основних сил: олігархічних угруповань «за
Януковича», «проти Януковича» і Московії. Десь щось
поруч стояв Захід. І вся самодіяльність і самоорганізація

все одно була в рамках чужих сценаріїв, грала на них. На
тих, хто став реальними переможцями.
Не подобається «стадо»? Хай буде «натовп». Кожен,
хто не долучився до створення масових громадянських
організацій, які мають на меті не підтримувати когось,
не впливати на можновладців - це все дурниці - а самостійно приймати рішення, взяти владу і докорінно змінити всю систему стосунків між громадянами, частиною
яких є держава, кожен той залишається або частинкою

Ставити найвищу мету і йти саме
до неї, звіряючи з нею кожен крок.
натовпу, або одиницею, чиї найщиріші потуги все одно
будуть втрачені даром. Не розробляти прожекти і пропонувати іншим, щоб ті виконували. Чужі прожекти ніколи
нікому не будуть потрібні. Все здійснювати самим, лише
це є гарантією. Ставити найвищу мету і йти саме до неї,
звіряючи з нею кожен крок.
Хтось закидав, що я не шаную жертви. Дурня. Шаную.
І в міру власних сил і власного розуміння намагаюся зробити так, щоб всі жертви були не марними.
Але чітко розрізняю щиру самопожертву героїв і той
бруд, який намагаються прикрити їхніми жертвами.
Святослав Стеценко
член Ради ГО «Поступ»

МИТИНГ
ГО «ПОСТУП»
22 ноября сего года в 12.00 на
Контрактовой площади ГО «Поступ»
провел свой очередной митинг под
лозунгом «Геть олігархію».
Мои впечатления следующие.
Несмотря на ограниченные ресурсы
«Поступа», организация митинга
была достойная. Было роздано несколько сотен газет.
При этом меня трижды послали на … НО! Восемь раз
узнали название организации примерно со словами:
«О! «Поступ»! Дайте почитать!»
Небольшое пожелание выступавшим - говорить громче
и эмоциональнее. Тихое монотонное выступление не
привлекает к себе внимания. Сергей Солодкий и Максим Твердохлеб достаточно удачно использовали этот
прием, чем привлекали внимание прохожих, а те, в свою
очередь, сами обращались за газетами. Классика жанра
– выступления А. Гитлера. Речь должна длиться от 3 до
5 минут, дальше идет перегрузка информацией и людям
становится неинтересно. Пример - Ю. Тимошенко. Говорит много и долго, что утомляет.
Относительно время проведения - суббота день
выходной и к 12.00 часам людей еще мало, возможно,
имело бы смысл начинать несколько позже.
Иван Савченко
член ГО «Поступ»
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КАКАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА
НУЖНА УКРАИНЕ?
Правительство Яценюка анонсировало начало экономических реформ, буквально начиная со следующего дня после
создания парламентской коалиции.
Одной из первых реформ объявлена
налоговая
реформа.
С
новым
Налоговым Кодексом нас обещают ознакомить с 1 января
2015 г. Такая оперативность впечатляет. Уже сейчас
бухгалтеров многих предприятий отправляют на курсы
(не бесплатные) для ознакомления с нововведениями.
Посещает курсы и моя супруга. На вопрос, что же нового

Все «покращення» сводятся к
закручиванию гаек.
и прогрессивного мы увидим с 1-го января отвечает с
раздражением, мол и раньше трудно было разобраться
с тем, что там написано, а сейчас еще больше намутили,
все «покращення» сводятся к закручиванию гаек, а с НДС
вообще полная непонятка, т.к. платить теперь все будут
наперед, исходя из плана продаж (!!!???), а о возврате
или компенсации никто ничего не говорит. Такое положение дел, как минимум, настораживает меня как предпринимателя.
Какую налоговую систему я, как гражданин и предприниматель – плательщик налогов хотел бы видеть:
1. Она должна быть простой для понимания и абсолютно
прозрачной. Никакого «мутняка» с взаимозачетами,
налоговыми кредитами, возвратами и невозвратами.
Все это благодатная почва для создания различных
коррупционных схем и обмана государства.
2. В идеале, бизнес не должен платить вообще никаких
налогов с прибыли, т.к. это повод для обмана государства.
3. Налогов должно быть минимальное количество и их
необходимость не должна ни у кого вызывать сомнений.
4. Простота системы налогообложения должна обеспечить равные условия для любого бизнеса крупного,
малого и мелкого. Одна простая система на всех! Никаких единых, упрощенных и общих систем!

5. Совокупные налоговые отчисления с учетом ВСЕХ сборов и налогов не должны превышать 20% от общих
расходов для крупного бизнеса, для малого бизнеса
10%, а для мелкого бизнеса и физлиц 5%.
6. Система сбора налогов должна быть выстроена таким
образом, что не заплатить налог было бы просто невозможно, т.е. налог взимается автоматически.
7. В идеале я бы не хотел сдавать никаких отчетов
вообще! Даже не хочу знать, где находится налоговая
инспекция! Зачисление налогов должно проводиться
автоматически, и автоматически учитываться.
8. Налогового инспектора я согласен видеть в своем
офисе только в том случае, если я чего-то переплатил
лишнее, и он пришел с извинениями возвратить мне
переплаченное, а также дать совет как в дальнейшем
мне подобных переплат не допускать.
9. Оформление предпринимательства, открытие и
закрытие предприятий должно проводиться легко, в
кратчайшие сроки, буквально не выходя из дома.
В этом случае, я уверен, бизнес в стране будет развиваться буйным цветом. Инвестиции потекут рекой, а
страна будет быстрыми темпами перемещаться от страны

Налогов должно быть минимальное
количество и их необходимость
не должна ни у кого вызывать
сомнений.
третьего мира в страны первого мира.
Возможно ли это сделать в нашей отдельно взятой
стране? Есть ли подобные примеры в мировой практике?
Ответ – ЕСТЬ! А, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВОЗМОЖНО! Это можно
сделать при условии отстранения от власти олигархии и
полного уничтожения коррупции. Что для этого нужно?
Наше желание и наша воля!
Виталий Мельник
руководитель направления
«Экономический блок» в ГО «Поступ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» № 24,
ЩО ВІДБУЛОСЯ 24 листопада 2014 року
На засіданні були присутніми 12 членів
Виконкому (при кворумі 9): Каленюк Д.А.,
Кравченко О.Г., Малихіна Н.А., Муляр А.М.,
Соколов К.А., Солодкий С.М., Твердохліб М.М.,
Троянова-Малош Н.М., Хлиптун А.А., Черниш О.В.,
Чубко Д.Г., Шевченко В.А.
Також були присутні члени ГО «Поступ» Мороз О.Ф.,
Сіньковський Е.А., Тацій Д.М.
Були відсутніми за об’єктивних обставин:
Доненко Т.М., Замурій Л.Г., Нестеренко О.А.,
Стеценко С.О., Ткаченко І.В.,
Головуючий: Твердохліб М.М.
Секретар засідання: Кравченко О.Г.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Включити до складу Виконкому ГО «Поступ»
Тація Д.М.
2. Призначити Головним Редактором газети
«Поступінформ» Тація Д.М.
3. Запропонувати Головному Редактору газети
«Поступінформ» Тацію Д.М. надати проект нового
складу редакції газети «Поступінформ».
Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ»
заплановано провести в понеділок 08.12. 2014р.

ПІДТРИМАЙ РОЗВИТОК

«ПОСТУПУ»

НА ШЛЯХУ ДО ПОБУДОВИ

ГРОМАДЯНСЬКОЇ

РЕСПУБЛІКИ
Реквізити - внизу сторінки

АБО ТИ, АБО ТЕБЕ!
Шановні громадяни, поступовці!
Ми бачимо, що нова влада, як і всі
попередні, не збирається працювати
на своїх людей, виборців, як, можливо,
хтось сподівався.
Ми знову залишаємось на самоті
зі своїми соціальними проблемами, державною бюрократією, низьким рівнем життя, високими податками
та суцільною корупцією. Державна система продовжує
знищувати своє джерело влади, називаючи це війною з
сепаратистами, або з інфляцією, або під прикриттям ще
1000 ворогів, яким дають різні назви та імена.
Час оговтатися та зрозуміти, що за якість нашого
життя відповідаємо тільки ми самі.
Кожен з нас і саме Ти, а не хтось інший, маєш те,
на що заслуговуєш. І тільки Ти вирішуєш все у своєму
житті. Свічка навпроти ікони, новорічне побажання діду
морозу або голосування за депутатів вже давно довели
свою мізерну «ефективність» марних сподівань, коли
ти і такі, як ти, покладаєтесь на якісь абстрактні явища,
зневірившись у собі. Тільки ТИ сам(а) можеш розуміти
і робити те, що треба ТОБІ, а не комусь. Твоя доля, воля,
сила і влада в твоїх руках!

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ

Прийшов наш час диктувати умови поведінки нашій
владі, і починати треба з простих кроків вирішення
сьогоденних питань. Кожний раз, коли ти відчуваєш та
розумієш, що представники владної системи «мають»
тебе з твоїми правами, їм треба не дати зламати тебе,
треба зламати їх.

ГО «Поступ» дає тобі можливість – впливати на вирішення питань на твою користь.
Коли правда, закон і справедливість на твоєму боці,
а тобі необхідна підтримка - активуй ЗаХист у вирішенні
питань на місці!
«Найкращій захист – напад». Цей вислів обумовлює лише один аспект захисту – активний ЗаХист, який
передбачає високу готовність дати бій, тоді як готовність отримувати на горіхи базується на пасивному
захисті. Усвідомлюючи це, тобі і таким, як ти, треба
об’єднатися в боротьбі за самих себе проти могутньої
системи, яка кожен день по декілька разів використовує
тебе в своїх цілях.
Одну гілку зламати легко. Жменька вже гнучка і зламати важче, десятки гілок, поєднанні разом, – незламна
міць; це коли один за всіх та всі за одного. Твій ЗаХист
в твоїх руках!
Едуард Синьковський
група «ЗаХист» ГО «Поступ»
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