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ЩО І ЯК РОБИТЬ «ПОСТУП»

Нас часто просять коротко розповісти про «Поступ»
і чим він займається. Якщо Вам буде щось незрозуміло,
то запитуйте, і ми більш розширено зробимо відповідь.

1. Що таке «Поступ» і чим він
займається?

!

5. Хто вам дасть це зробити?

Ми нікого не запитуємо. Ми створюємо силу на основі
підтримки народу та встановимо новий державний порядок, як тільки досягнемо сили необхідного рівня.

6. На це потрібно багато грошей. Де
ГО «Поступ» - це громадянсько-політична організація, ви їх візьмете?

яка перетворить Україну в заможну, справедливу і безпечну країну.

2. Як «Поступ» досягне своєї мети?

Шляхом зміни державного устрою, здійснивши перехід від демократії до Громадянської республіки!

3. Що таке Громадянська республіка?

Це державний устрій, у якому замість виборів відбувається делегування повноважень з правом у будь-яку мить
їх відізвати. Завдяки цьому влада постійно знаходиться
під контролем народу.

4. Що це дасть?

Це дасть можливість формувати відповідальний і
ефективний уряд, що контролюватиметься громадянами!

WWW.POSTUP.ORG.UA

ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА
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Робота напрямку
«ЗАХИСТ». Питання
правових реформ
Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:

Гроші у цьому випадку не головне. Необхідно, щоб
народ зрозумів сутність Громадянської республіки та підтримав цю ідею.

м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство
«Знання» , к. 317 або 318.

7. Як конкретно ви прийдете до
влади?

ВІТАЄМО

Як тільки більшість людей в країні підтримає нас та
ідею Громадянської республіки, ми отримаємо такий мандат довіри, який автоматично нас приведе до влади конституційним шляхом.

8. Чому ви впевнені, що вас підтримають?

Пропонована нами система влади базується на історичному досвіді нашого народу - вічовому (копному)
праві, і є лише сучасним його оформленням.

з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Косянчука Ярослава – 23 лютого
Бажаємо усім читачам, які хворіють або вирішують складні
життєві проблеми, успішно подолати усі перепони!

Волонтери як альтернатива чинній еліті?
Не смішіть мої онучі.
Вони між собою домовитися не
спроможні.
Альтернатива може бути лише:
- ідеологічною,

- організованою, згуртованою,
дисциплінованою, готовою
вбивати і вмирати,
- масовою,
- кваліфікованою.

Все решта - рожеві інфантильні
мрії тих, хто не спроможний
організуватися і чекає на
чергового Спасителя.

Святослав Стеценко
член Ради ГО «Поступ»

Спочатку потрібна ІДЕЯ, а потім навколо неї має бути об'єднання.
І не треба плутати ІДЕЮ із блакитним
маревом або рожевими мріями, щось
на зразок: привести до влади чесних
та порядних або «справжніх патріотів»,
або «геть злочинну владу», або ще
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якусь нісенітницю! ІДЕЯ передбачає
не тільки мету, вона передбачає ще
й шлях її досягнення, в тому числі й
формування потужної ідеологічної сили.

Максим Твердохліб
Голова Ради ГО «Поступ»

КОНЦЕПЦИЯ ГО «ПОСТУП» ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ
ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Конечной целью реформ в
экономике Украины должно стать
реальное повышение уровня жизни
населения, измеряемое стабильным
и опережающим (в сравнении
с темпом роста ВВП в развитых
странах) ростом ВВП. Задачей
реформ должно стать создание
таких условий и предпосылок, при
которых вышесказанное становится
возможным. Задача ГО «Поступ»
после прихода к власти - незамедлительно принять правильные законы в области
экономики и направить усилия исполнительной власти
на решение приоритетных задач в этом направлении.

Какие же задачи приоритетны? Это должна определить
экономическая концепция.
Экономическая концепция ГО «Поступ» по реформированию экономики Украины основана на заключениях
и обоснованных рекомендациях Всеукраинского союза
ученых-экономистов Украины. Она сформирована с
использованием опыта и истории развития экономики
успешных стран с учетом реальной обстановки в нашей
стране и произведенных расчетов.

Создание благоприятных условий
для развития бизнеса в стране,
роста предпринимательской
активности.

Говоря об экономических реформах в Украине, следует сказать о трех китах, на которых они должны базироваться:

Кит первый Создание благоприятных условий
для развития бизнеса в стране, роста предпринимательской активности и инвестиционной привлекательности
Украины, формирования зажиточного среднего класса.
1.1. Разработка и внедрение национальной инвестиционно-инновационной политики.
1.2. Выработка эффективной налоговой политики.
Предлагается полностью освободить бизнес от пряПродолжение на стр. 2
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КОНЦЕПЦИЯ ГО «ПОСТУП»
ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ЭКОНОМИКИ
УКРАИНЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1)

Подсчитано, что ведение 4% налога
на покупку полностью перекрывает
все поступления от НДС и налога на
прибыль.
мого налогообложения. Ввести один прямой налог,
обязательный для всех категорий населения и форм
собственности – налог на покупку, составляющий около
5% от стоимости покупки. Это освободит бизнес от контактов с фискальными органами и будет способствовать
созданию комфортных условий для его развития и хорошего инвестиционного микроклимата. Подсчитано, что
введение 4% налога на покупку полностью перекрывает
все поступления от НДС и налога на прибыль.

перспективой в 25-30 лет, а также выбор и выполнение
стратегии с целью обеспечения положительного торгового баланса страны. Ориентируется на маркетинговые
исследования с конкретными обоснованными предложениями, разработку перспективных бизнес-планов
для развития принципиально новой производственной
базы.

1.3. Проведение пенсионной реформы. Подразумевает, на основании взвешенного, но революционного
подхода, постепенный, в течение 25-30 лет, переход
на накопительную систему пенсионного обеспечения.
Для этого предлагается введение обязательного налога,
допустим 10% отчисления от доходов всех категорий
граждан в систему накопительного пенсионного страхования. Часть средств может отчисляться предприятиями в корпоративные пенсионные фонды. С этой целью
должны быть созданы условия, при которых предприятиям это было бы выгодно делать.
1.4. Внедрение современных финансово-кредитных
механизмов.

Виталий Мельник
член ГО «Поступ»

Кит Второй. Национальная маркетинговая
стратегия. Включает понимание того, на каких рынках
работать Украине, какие рыночные ниши осваивать с

Наталия Жиронкина
член ГО «Поступ»

ОФІЦІЙНЕ ЗВЕРНЕННЯ НАПРЯМКУ
«ЗАХИСТ»

Ворог — це всякий, хто прагне вбити тебе,
і неважливо на чиїй він стороні.
Джозеф Хеллер
Поки на Сході України проводиться АТО, кожен день
гинуть люди, тисячі сімей втратили майно і кров, коли
рахується кожна копійка Держбюджету, слідчий відділу
ДПІ Лихненко А.О. та прокуратура Оболонського району
м. Києва саботують розслідування кримінального провадження, за яким буде неминуче стягнення коштів до
Держбюджету України, про що було неодноразово повідомлено громадськість через Всеукраїнську газету Громадської організації «Поступ» «Поступінформ» №№ 522,
563, 574.
Суть справи. У 2007 році будівельна компанія ТОВ
«Хеламін-Інвікта» уклала договори на суму більш 300 тис.
грн., на побудову приватного будинку без погодження
проектної документації, без дозволу на проведення будівельних робіт і, отримавши кошти, не сплатила податки
до бюджету. За фактом ухилення від сплати податку на
підставі заяви члена ГО «Поступ» Проши С.В. було від-

Мирослав Заїка

Создание базы для реализации
маркетинговой стратегии страны.

Кит третий. Создание базы для реализации
маркетинговой стратегии. Прежнюю производственную базу необходимо либо модернизировать (если это
рентабельно) и создать на ее основе новую, либо ликвидировать. Реализация стратегии предполагается при
широком привлечении инвестиций в виде внутреннего
государственного займа либо через привлечение населения к участию в развитии предприятий как акционеров, а также привлечение инвестиций отечественного и
иностранного бизнеса.
Данная концепция экономических реформ согласована на Гражданских средах и взята за основу в
качестве поступовской экономической политики.

Офіційне звернення напрямку «Захист»
громадської організації «Поступ» до
Президента України, Прем’єр-Міністра
України, Генерального прокурора України,
Голови Верховної Ради України щодо дій
(бездіяльності) посадових осіб прокуратури Оболонського району м. Києва

НАШІ ЛЮДИ

крито кримінальне провадження за статтею «Ухилення від
сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів».
У справі саботажником є старший слідчий ДПІ Оболонського району м. Києва Лихненко А.О. та прокурори
Оболонського району м. Києва, які успішно «керують»
слідством. Протягом двох років Лихненко А.О. п’ять
разів виносив постанову про закриття кримінального провадження, які були скасовані (останній раз
25.01.2015 року).
Лихненко А.О. закривав провадження, ґрунтуючись
на неможливості встановити і допитати свідків, таких
як Василюк–Курсакова О.Г., яка постійно проживає в м.
Києві, директора ТОВ «Хеламін-Інвікта» Подимай В.А.,
інших осіб.
Слідчий за два роки не здійснив прості дії: документальну перевірку підприємства, витребування з банку та
з Дніпровського районного суду м. Києва документів, що
свідчать про факт злочину, про що неодноразово було
вказано судом Оболонського району м. Києва в кожній
з винесених ухвал, та слідчому «начхать», що вказано в
ухвалах суду, як і на те, що про його бездіяльність вказує
наша організація у численних зверненнях до прокуратури, і тричі через газету «Поступінформ».
Висновок: дії прокуратури Оболонського району і
слідчого Лихненка А.О. схвалює керівництво ДПІ в Оболонському районі м. Києва, та своєю бездіяльністю сприяє
збільшенню безвідповідальних співробітників серед ДПІ,
оскільки бездіяльність слідчого винагороджено – Лихненко А.О. отримує чергове звання – старший лейтенант.

Я навчаюсь в НПУ Драгоманова заочно, працюю
лаборантом в Інституті Еволюційної Екології, а
також співаю, цікавлюсь природою, музикою, творчістю, психологією...
Я вступив до ГО «Поступ» з метою створення здорового, справедливого, порядного та успішного суспільства в нашій країні, суспільства, в якому будуть
відкриті широкі можливості для реалізації потенціалу кожного її громадянина, і де влада буде працювати не на себе, а на благо громадян та країни, створюючи всі умови та слідкуючи за тим, щоб фінансові
потоки йшли на потреби людей.
І, що в першу чергу мене зацікавило в організації, це те, що вона збирається орієнтуватися саме на
громадянина, щоб голос кожного мав дійсно вагоме
значення і вплив, аби ми всі разом створили якісно
нову систему, яка б не пригнічувала та сковувала,
а дійсно давала можливості для розвитку, процвітання, безпеки та спокійного життя. Це, звичайно,
дуже коротко, але, загалом, основні моменти я,
думаю, описав.
Що має громадськість і держава від слідчого Лихненка
А.О.: до Держбюджету кошти не надійшли, а навпаки,
тільки витрачені на кримінальне провадження, як і на
утримання, саме утримання Лихненка А.О., якому ще й
присвоїли нове звання.
Виходячи з того, у якому стані зараз перебуває наша
країна, Лихненко А.О., його керівництво, і одночасно прокуратуру Оболонського району м. Києва ми вважаємо
ВОРОГАМИ ДЕРЖАВИ, оскільки замість зміцнення тилу та
підвищення економічного становища країни, вони сприяють знищенню Держави.
Вимагаємо від Генерального прокурора України та
Служби безпеки України за вказаними фактами відносно
Лихненка А.О. та його керівництва відкрити дисциплінарні провадження, про що повідомити Громадську організацію «Поступ».
Ця стаття є офіційним зверненням до Президента України, Прем’єр-Міністра України, Генерального прокурора
України, Голови Верховної Ради України щодо дій (бездіяльності) посадових осіб правоохоронних органів в Оболонському районі м. Києва.
Напрямок «Захист» в ГО «Поступ»
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