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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Я З 2003 РОКУ

Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»

Дивився Шустера. Присвячена передача Дню
захисника, відповідно в студії військові, волонтери і т.д.
Всі так гарно говорять, і всі праві, і всі про одне - влада
погана і треба змінювати владу.

ВИДАЄТЬСЯ
З 2003 РОКУ

До лав організації «Поступ» приєднався Іван
Карасьов, стаття про якого - на 2-й сторінці випуску.
Станом на 21.09.16 нас - 162.

Не сраки треба змінювати в кабінетах, а систему треба
міняти, і сраки самі зміняться.
Але ж у них нема моделі нової системи, і не буде
ніколи, та і плану дій у них нема, і команди у них нема.
Нічого у них нема.
А значить, не варто очікувати манни небесної.
Лише сила, яка має в своєму арсеналі нову модель
управління, має власну потужну ідеологічну команду
однодумців, здатна принести радикальні зміни на нашу
землю в кращу сторону.
І у Шутера в гостях поки таку силу я не бачив )))
______________________________________________

НАПРЯМОК «ЗАХИСТ».
ВИЩЕ ЗА КОНСТИТУЦІЮ АБО СВАВІЛЛЯ КОМУНАЛЬНИКІВ
Михайло Марченко
член ГО «Поступ»
представник напрямку «Захист»

Відповідно до Конституції України ми маємо право на
свободу (ст. 29), свободу думки і слова (ст. 34), свободу
світогляду і віросповідання (ст. 35). Загалом слова
«свобода», «свобод» тощо вживаються у Конституції 48
разів. Іншими словами, ми маємо право відстоювати свою
свободу будь-якими законними шляхами, ми маємо право
бути християнами, мусульманами, іудеями, буддистами
тощо, ми маємо право публічно казати те, що вважаємо
за потрібне… Але ми НЕ маємо права НЕ сплачувати
комунальним підприємствам за тепло і газ тоді, коли НЕ
користувалися їх послугами або коли послуги НЕ були
надані взагалі чи належним чином. Наші права і свободи
обмежені комерційними компаніями.
Давайте ретельніше розглянемо ситуацію. Чому у кожній
квартирі багатоквартирних будинків за усі роки незалежності
України не встановлений лічильник використання газу?
Якщо Ви поїхали у відпустку, у відрядження або у тривалу
подорож, то чому після повернення Ви маєте сплачувати
за НЕ надані Вам послуги? І скільки людей таких, як Ви,
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Звичайно влада погана, і звичайно вони будуть
кращими. Пам’ятаєте, не так давно - Соболєв,
Семенченко, Парасюк, козак Гаврилюк. Вони при владі,
і вам стало краще жити? А тепер до влади рветься
батальйон «АЗОВ», він вже і партію створив. Звичайно,
вони знають, як навести порядок в країні.
Всі ці «герої» і Герої не задоволені владою, вони всі
проти всього поганого і за все хороше.
Вони всі нам розказують, що треба змінити Гройсмана
з Порошенком, а до цього розказували, що треба змінити
Сеню. Прибрали Сеню, і що, вам стало краще жити? Так
отож.
Звичайно стане краще жити, як до влади прийде
«АЗОВ». «Азову» стане краще жити точно.
Жоден з них не каже, в чому корінь проблеми, жоден
з них не каже, як вони зроблять кращим життя і коли,
жоден.
Чому? А дуже просто. Ніхто з них не зробить кращим
життя. Бо є вони, «порядні» і «чесні», а є система,
по правилам якої вони будуть жити. А у системи свої
правила, і їй пофіг на бажання самих чесних і порядних.

на рівному місці збагатило компанії, які надають послуги
газопостачання? За чий рахунок має бути встановлений
лічильник використання газу в умовах, коли надавачі
комунальних послуг фактично є монополістами? Чи може
Вам зручно регулярно бігати до комунальних підприємств,
писати заяви та, вистоявши чергу, виправдовуватися перед
надавачем послуг за власне життя?
Більше того, хіба зменшення енергетичної залежності
від агресора, Російської Федерації, не є складовою
національної безпеки України? А для цього потрібен точний
та прозорий контроль споживання газу населенням, як з
боку громадян, так і з боку контролюючих органів, чи не
так? І з чого складається ціна газу, яку сплачую? Чому я
або весь багатоквартирний будинок не можемо придбати
газ дешевше або у іншої компанії - надавача послуг? Хіба
це не протирічить здоровому глузду та правам споживачів,
справді чесним антимонопольним принципам?
Подібна ситуація і з наданням послуг опалення квартир
у холодні сезони. Кожну зиму виникає проблема того,
що температура батарей у квартирі нижча за офіційно
декларовану. І кожної зими я або хтось із сусідів доводить
комунальним підприємствам, що він не отримує послуги
належним чином. При цьому необхідно довести, що Ви не
брехун і відстояти свою позицію у листуванні та сварках з

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА.
КИТ 2. СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА.
Наталья Малыхина
член Исполкома ГО «Поступ»

Для того, чтобы говорить об экономических реформах
рассчитанные на среднесрочную перспективу, давайте
обязательно обратим внимание на некоторое аспекты
экономической реформы.
Во-первых, необходимо обратить внимание на очень
важный факт! Если к власти приходит новое правительство
и не имеет плана реформ и команды реформаторов в
своем составе, то такое правительство, как правило, все
реформы проваливает, если даже и рискнет их начать. РЕ
Реформы должны быть разработаны до прихода
к власти, и команда реформаторов должна быть
сформирована до прихода к власти. Это важно!
Второе. 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 это
становится возможным. И это тоже важно!
В-третьих, первоочередными шагами правительства,
которое
действительно
начнет
экономические
реформы, должны быть действия, направленные на
создание благоприятных условий для бизнеса, роста
предпринимательской активности и инвестиционной
привлекательности Украины, а также формирование
зажиточного среднего класса. А для этого необходимо
ликвидировать все, мешающие бизнесу, государственные
проверяющие и контролирующие органы и максимально
упростить налоговую систему.
Используя заключения и обоснованные рекомендации
Всеукраинского союза ученых-экономистов Украины,

комунальниками. Та й навіть після цього далеко не факт,
що Ви отримаєте опалення, за яке заплатили чималі гроші.
Автор цієї статті жодного разу не чув, щоб мова йшла про
встановлення лічильників обліку опалення. Але автор
цього матеріалу багато разів зустрічав інформацію про те,
що непрозорість надання послуг опалення дає можливості
«зекономити» за рахунок платників.
Рішенням є законна боротьба з лицемірством
комунальних підприємств через об’єднання громадян.
Скаржтеся у різні інстанції, фіксуйте порушення
відеозаписами та фотографіями, складайте громадянський
акт невиконаних або неналежно виконаних робіт і
заповнюйте його підписами таких же, як Ви. Оскаржуйте
нарахування тарифів та заборгованості, вимагайте
перерахунку. У всіх нас крадуть давно і рецидивно. Час це
протизаконня ускладнити.

Коментар

Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»
А взагалі, щоб простимулювати владу перестати
домомагати комунальним компаніям красти гроші у людей,
пропоную ПЕРЕСТАТИ ПЛАТИТИ ПО БУДЬ-ЯКИМ РАХУНКАМ,
ЯКЩО НЕ ВСТАНОВЛЕНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЛІЧИЛЬНИКИ!
Будь-які комунальні рахунки, по газу, теплу, воді, тощо!
______________________________________________
мы ориентируемся на то, что необходимо полностью
освободить бизнес от прямого налогообложения.
Ввести один прямой налог, обязательный для всех
категорий населения и форм собственности – налог
на покупку, составляющий около 5% от стоимости
покупки (конкретный размер налога не является
догмой и может быть пересмотрен согласно ситуации).
Однако мы допускаем, что если данный механизм будет
неэффективным, то мы используем альтернативный
механизм налогообложения. Также мы (после
проведения последнего Общего собрания) предлагаем
ввести дополнительный налог для большого бизнеса.
Размер этого налога будет обсуждаться дополнительно,
но понимание, что он должен быть, есть однозначно!
И вот теперь можно приступать к сути экономической
реформы в среднесрочной перспективе.
• Создание национальной маркетинговой стратегии
(бизнес-план). Необходимо четкое понимание, на
Продолжение на стр. 2

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
2550

ВИДАЄТЬСЯ З 2003 РОКУ

ВИДАЄТЬСЯ
З 2003 РОКУ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА.
КИТ 2. СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

каких рынках может работать Украина, какие ниши
необходимо осваивать с перспективой в 25-30 лет, в
каких направлениях развиваться, куда направлять усилия
и какой есть потенциал. Выбрать и внедрить стратегию
развития с целью обеспечения положительного
торгового баланса государства.
• Создать базу для реализации маркетинговой
стратегии, т.е. определить и рассчитать, в каких сферах
выгоднее будет модернизовать производственную базу,
а в каких создать новую или вовсе ликвидировать, нужно
четко понимать, в каких сферах есть преимущество
государства.
• Предполагается привлечение инвестиций в виде
внутреннего гос.займа или привлечение граждан в

качестве акционеров предприятий, а также привлечение
инвестиций из бизнеса.
• Проведение пенсионной реформы - в течение 2530 лет переход на накопительную систему пенсионного
обеспечения.
Таким образом, основная задача государства в
среднесрочной перспективе - выбрать приоритетные
направления и рассчитать получение наилучшего
результата, ведь самым главным двигателем прогресса
является планирование, как показывает опыт, все
плановые экономики всегда побеждают, как пример,
экономика Китая.
________________________________________________

ОТВЕТ НА ВОЗРАЖЕНИЕ «Вы против Демократии?
А как же успешные демократические страны типа США,
Европа...? Там есть Демократия и все хорошо...»
Вячеслав Шевченко
член Виконкому ГО «Поступ»
Хочу еще раз обратить внимание, что мы (Поступ)
не против Демократических ценностей, как таковых,
мы против Демократической формы правления, как
принципа управления государством. Более того, при
Гражданской республике демократические ценности
проявляются в большей степени, чем при самой
демократической форме правления.
Демократическая форма правления имеет четыре
основных недостатка, а именно:
1. При демократической форме правления отсутствует
какая-либо ответственность депутатов за принимаемые
решения. Это порождает безответственное правление.
2. Демократия порождает полную безответственность
граждан за свой выбор. А это порождает, в свою очередь,
безответственный выбор, т.е. порождает в стране класс
безответственных граждан.
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3. Нет репрезентативности! Нами правит кучка людей
избранная абсолютным… меньшинством!
4. Результат выборов в демократическом государстве
очень сильно зависит от среднего культурного и
образовательного уровня населения.
Именно управление по принципам Гражданской
республики убирает данные недостатки.
Почему-то в качестве доводов успеха Демократии
приводят в пример США и Европу, но никто не приводит
в пример другие демократические страны, в которых
дела идут не так хорошо. Действительно, наиболее
прогрессивные и успешные государства, такие как США
и страны Европы, имеют именно демократические формы
правления. Однако, демократия не является причиной
их успеха. Причиной, скорее является государственная
линия и Правительство этих стран, которые смогли
поднять экономику до самых высоких критериев,
максимально ликвидировав коррупцию (по крайней
мере, до такого уровня, что уровень коррупции не влияет
на макропоказатели в масштабах страны), с одной
стороны. С другой стороны, Демократия – это всегда

АНЕКДОТ
— Папа, а скажи пожалуйста, вот я сейчас
бросила бумажку от мороженого в урну. А
потом мы пошли на избирательный участок,
и ты бросил какую-то бумажку в урну. А в
чем разница?
— Да, в принципе, ни в чем...

Если бы от выборов что-то зависело, нам
бы не позволили в них участвовать

Марк Твен
Американский писатель, сатирик
1835-1910
Подготовил Иван Савченко член ГО «Поступ»

инструмент в руках олигархии. Просто в некоторых
странах приток капитала олигархов зависит от уровня
развития страны, а в некоторых странах – наоборот –
от уровня упадка страны.
Успех страны в большей части зависит от политической
воли руководства страны. Он может быть, как при
демократии, так и при Гражданской республике с
разницей лишь в том, что при демократии успех зависит
от воли олигархии, а при гражданской республике – от
активных, прогрессивных граждан.
Вывод: если при демократическом режиме
страна успешная, то это не благодаря
демократичной форме правления, а НЕСМОТРЯ
на демократичную форму правления. Власть при
демократии ВСЕГДА принадлежит капиталу, и
граждане вообще, и никак, и никогда не имеют
никакого отношения к качеству правления
капитала.
________________________________________________

НОВИЙ ЧЛЕН «ПОСТУПУ» ІВАН КАРАСЬОВ
Я, Карасьов Іван, у 2001 році вступив
у Прикарпатський юридичний інститут
МВС України, де після навчання і
здобуття освіти працював в ОВС по
2010 рік (старший лейтенант), однак
із частковим розчаруванням в системі
ОВС, а саме в продажності та підлості
окремих працівників, які поступово руйнували систему
і довіру до неї, родинних зв’язках, кумівстві, відкритій
корупції – хто має гроші, той має все, владу, знайомства,
вирішив звільнитись за власним бажанням, в той же час,
за час роботи здобув другу вищу освіту за спеціальністю
промислове і цивільне будівництво, практичні навики якої
здобув і іноді підвищую під час відпуски, виїжджаючи за
кордон на будівництво. Окрім того, працював на посаді
завідуючого сектором із контролю за використанням
та охороною земель Держкомзему та спеціалістом
Держсільгоспінспекції, а тому, окрім юриспруденції за час
роботи в ОВС та практичних навиків в сфері будівництва,
оволодів земельним законодавством України, яке і
не таке досконале, як нам здається. Пропрацювавши
на різних державних посадах, дійшов висновку, що
земельне законодавство України потребує значних змін і
вдосконалення, так-як його недосконалість сама породжує

корупцію в сфері земельних відносин і спонукає громадян
вчиняти корупційні дії щодо правоохоронної системи, то
на даний час вона зазнала занепаду, який спричинений, на
мій погляд, непрофесійними діями високопосадовців в ОВС
та низьким професіоналізмом та фізичною підготовкою
окремих працівників.
Так-як я одружений і виховую трьох малолітніх дітей,
і мені, як громадянину України, не байдуже за моїх
дітей, сім’ю, батьків і ознайомившись із ГО «ПОСТУП», її
принципами та ідеєю «Громадянська Республіка», мені
стала цікава позиція організації «Поступ», тому що в
теперішньому форматі Україна не має майбутнього, на мій
погляд, в зв’язку із ситуацією, яка відбувається на даний
час. Якщо всі будуть мовчати і не впливати на процеси,
які відбуваються навколо нас, в такому стані, в якому ми
живемо, будуть жити наші діти, а я як і кожен, хочу, щоб наші
діти жили краще, ніж ми. Однак, не все так просто, для того,
щоб впливати на всі процеси в державі, які відбуваються
навколо нас, треба знаходитись в державі, а для цього
потрібна відповідно оплачувана робота, або інші джерела
прибутку, щоб утримувати сім’ю. Низький рівень заробітку
і неможливість забезпечити сім’ю штовхає більшість
людей на протизаконні дії, що дуже часто спостерігаються
в наш час, і при низькому рівні життя легко людьми

маніпулювати. Окрім того, я не прихильник Майданів, і
рахую, що кожна влада може вести діалог і попереджати
та не допускати акції протесту чи силові сценарії, для цього
потрібне бажання, я не вірю, що не можна заставити будьякого чина піти у відставку. Цікаве питання запозичене
із-за кордону, децентралізація, і я бачу її плюси, так-як
проживаю в об’єднаній територіальній громаді. Одне
бажання, щоб чини в РДА та ОДА не перешкоджали цьому
напрямку і не ставили палок в колеса. Так-як об’єднані
територіальні громади - це конкуренти РДА та ОДА, а
сама децентралізація в моєму розумінні - це конкуренція
спроможних громад у наданні послуг та іншого ряду дій,
які викорінюють корупцію шляхом конкурентності, якості,
доступності, ціни, тому що оцінку чи корумповані чини, чи
ні, дають громадяни, а ця оцінка, це оцінка влади. У вільний
від роботи час та за можливістю підтримую фізичну
форму, люблю керувати авто, мандрувати, одним словом,
намагаюсь вести активний спосіб життя, працюючи також
по господарству.
Дуже погано ставлюся до зради і брехні, намагаюсь
забути, однак пам’ятаю, оскільки я рахую себе відданим і
намагаюсь не забути тих, хто мені допоміг, або допомагає.
Цінності у мене в житті, як і в більшості, це діти і сім’я.
________________________________________________
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