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ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА
РОБОТА
КАДРОВОГО
НАПРЯМКУ

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

Член ГО «Поступ» Іван Савченко:

В МЕНЕ
Є МРІЯ
Громадянин України –
це людина, що проживає на території України і
приймає участь в управлінні державою (особисто
або за допомогою делегування
своїх повноважень)!

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

Не громадянин України
(підданий) –
це людина що проживає на території України

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА
ЯКЩО МРІЄШ ПРО ТАКЕ →
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНИ В ДАНІЇ
Сергей Китенко
член ГО «Поступ»
У Данії громадянами є тільки платники податків.
Мабуть, вони щось знають.

Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»
платити податки може тільки великий капітал. Є й
контртеза. Візьмемо, наприклад, військових. Вони
АПРІОРІ не мають бути платниками податків. Тоді що,
вони не мають мати прав формувати уряд? А вчителі,
лікарі, держслужбовці? Вони теж на державному
забезпеченні. І їх сплата податків (з зарплатні) - це
перекладання державних грошей з одного карману в
інший. Тому зазначена система не тільки олігархічна,
але ще й несправедлива.

Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»
Чудовий приклад, щоб обговорити. Так, про Данію
часто згадують. І часто нам вказують, що не треба
вигадувати лісапета, треба просто взяти досвід Данії.
Але такий підхід ще більше показує, що така система олігархічна. Бо тоді виникає наступна теза: хто більше
платить податків - той має мати більше прав. А більше

Дмитро Тацій
член Виконкому ГО «Поступ»
I ще ми забуваємо такий момент, що іноземці, які
працюють та живуть в Україні, також платять податки, але це
не значить, що вони повинні мати влив на владу в Україні!
_____________________________________________

ВНУТРІШНІЙ СВІТ «ПОСТУПУ»
Даниїл Лемешко
член Виконкому ГО «Поступ»
При знайомстві з новими людьми періодично мені
зустрічаються люди, яких цікавить не просто членство
в організації, а участь в керівництві нею. Як правило,
люди це питання задають не прямо. І це зрозуміло.
Також зрозуміло, що амбітних людей це питання має
реально турбувати. Отже, постараюсь Вам описати, як саме
працюють «ліфти» в організації «Поступ».
Звісно, будь-яка адекватна організація намагається
слідувати своїм ідеологічним засадам. І ГО «Поступ»
не виключення. Тобто, в керівний орган амбітні члени
організації потрапляють не шляхом прямого призначення
чи голосування, а так, як це передбачає Громадянська
Республіка – за бажанням кандидата. Спробую детальніше
пояснити. Якщо Ви, вступивши в ГО «Поступ», хочете увійти
в керівний орган – Виконком, ви просто кажете про це
і приходите на Виконком! От так просто! Але, звісно тут
є і свої мінуси – доведеться виконувати всі обов’язки
члена Виконкому. Ознайомитись з усім процесом можна,
відвідавши засідання Виконкому. Такі засідання повністю

ВСТУПИТИ ДО "ПОСТУПУ"

відкриті для членів «Поступу» і, навіть, надають гостю право
дорадчого голосу! Якщо член ГО «Поступ» проживає не в
столиці, але теж хоче працювати у Виконкомі організації,
ми під’єднаємо таку людину через GSM або інтернет.
Так вже працюють деякі люди і не створюють жодних
адміністративних незручностей. Саме завдяки цій схемі,
Виконком ГО «Поступ» нікому не зобов’язаний звітувати та
задовольняти чиїсь примхи! Якщо людина щось хоче – сама
йде у владу (Виконком) і домагається, а не скиглить і чекає,
доки хтось почує його пропозиції. Навіть Рада «Поступу»
має узгоджувати свої рішення з Виконкомом, а не навпаки!
Що ж стосовно Ради ГО «Поступ»?! Оскільки наша
організація існує в Україні з поки що демократичною
системою управління, то і статути громадських організацій
мають підпорядковуватись демократичним принципам. По
суті, Рада лише адмініструє роботу Виконкому, роблячи
її легітимною з точки зору демократії. Також варто
зазначити, що всі члени Ради є також членами Виконкому
організації і вибираються на Загальних Зборах раз на два
роки.
Отже, якщо Ви амбітна, цілеспрямована людина –
вступайте в ГО «Поступ», а якщо ви вже в наших лавах –
зголошуйтесь на роботу у Виконкомі організації! Не
ховайте свої можливості, а реалізовуйте їх разом з нами!

• Ви все ще вважаєте, що політика вас не
стосується і все це брудна справа?
• Вам просто не цікава політика?
• Ви дуже зайняті і вам нема коли займатись
політикою?
ТАК ЗНАЙТЕ, ЩО ПОЛІТИКА ЗАЙМАЄТЬСЯ ВАМИ
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВАШОГО БАЖАННЯ ЗАВЖДИ,
ХОЧЕТЕ ВИ ЦЬОГО ЧИ НІ.
• Відсутність нормальної системи охорони здоров'я це політика.
• Відсутність відчуття захисту свого і близьких - це
політика.
• Відсутність хорошої системи освіти - це політика.
• Відсутність нормальних умов праці і гідної
зарплатні - це політика.
• Відсутність належного соцзабезпечення
нужденним - це політика.
• Відсутність боєздатної армії і наявність війни - це
також політика.
• Погана демографічна ситуація - і це політика.
ВСЕ НАШЕ ЖИТТЯ - ЦЕ ПОЛІТИКА!!!
Станьте справжніми Громадянами і займіться
ПОЛІТИКОЮ в Україні, і ви побачите, як зміниться
країна на краще.
Приєднуйтесь до ПОСТУПА, лише разом ми побудуємо
нову Україну з новою системою управління
Громадянська республіка.
Саме Громадянська республіка дасть шанс кожному
Громадянину приймати участь в управлінні країною,
а значить, займатись політикою.
Я ПРОТИ ДЕМОКРАТІЇ!
Я ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!
P.S. Голова Ради ГО «Поступ» Максим Твердохліб:
Членом Виконкому може бути будь-який член
організації після шести місяців членства. Але
працювати в Виконкомі з правом дорадчого голосу
може зразу. Зараз Виконком налічує 16 чоловік. А в
організації зараз 161 член. Тобто Виконком складає
рівно 10%. Це повністю на практиці підтверджує
соціологічну норму, що в будь-якому колективі
завжди буде біля 10% активу. Тобто, якщо буде
збільшуватись чисельність поступівців, то буде й
зростати кількість членів Виконкому. І при цьому
ніхто спеціально не встановлював норму в 10% від
кількості організації. Це виходить природнім шляхом.
_____________________________________________
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То, что нам рассказывают,
что судьи должны быть независимы это бред.
Судьи ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВИСИМЫ от граждан.
Далее, нам рассказывают,
что судьи должны судить по закону это второй бред!
Судьи ДОЛЖНЫ СУДИТЬ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ.

А если закон не соответствует справедливости,
то такой закон - не закон!

Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»
Автор Pete Kreiner

ДО СУДДІ УСАТОВА ДМИТРА ДМИТРОВИЧА –
ПОШУК СПРАВЕДЛИВОСТІ!
Останнім часом ми вже звикли до інформації
про злочини, несправедливість, порушення прав
громадян України та бездіяльність правоохоронної
системи. Та коли така ситуація стається з тобою, а
не з невідомою тобі людиною, то ти у повній мірі
розумієш свою безпорадність та весь жах ситуації.
Але ти нескорений і тому йдеш до суду захищати
свої права. Адже суд - це твоя остання надія на
відновлення СПРАВЕДЛИВОСТІ! Адже якщо не суд,
то хто?
Наводимо Вам інтерв’ю з членом громадянської
організації
«Поступ»
Дмитрашем
Віталієм
Васильовичем, по відношенню до якого вчинено
протиправні дії.

Яка у Вас освіта?
Освіта вища юридична.
Який у Вас був досвід роботи до ДП «Науковий
селекційно-генетичний центр рибництва»?
15.08.2012 – 30.10.2013 – ТОВ «Інвестиції в
нерухомість та управління», посада – директор,
02.04.2011 – 01.10.2012 – ТОВ «Елістер проджект»,
посада – керуючий.
Коли Ви прийшли на ДП «Науковий селекційногенетичний центр рибництва», яка ситуація була
на підприємстві?
04.07.2014 року, прийнявши посаду директора ДП
«Науковий селекційно-генетичний центр рибництва»

(ДП «НСГЦР»), я отримав підприємство з жахливою
заборгованістю до бюджету близько 1,5 мільйона
гривень (податки та збори) та заробітної плати
близько 0,5 мільйона гривень. На рахунках ДП
«НСГЦР» обліковувалось 59,60 грн., та 1000 грн., на
іншому, де також обліковувався арешт, тобто рахунки
заблоковані.
Що Ви зробили, щоб вивести підприємство з
боргової ями?
За допомогою юристів мені вдалося розблокувати
один з рахунків для ведення господарської діяльності
підприємства та підписати графіки реструктуризації
боргу з податковою, УПФУ. За час керування ДП
«Науковий селекційно-генетичний центр рибництва»
моїми зусиллями було виплачено співробітникам
підприємства більшу частину боргу з заробітної плати
(більше 300 тисяч гривень), яка накопичувалась та не
виплачувалась з 2010 року. Провівши аналіз діяльності
підприємства та поточний стан справ, зрозумів, що
без допомоги зовні запустити нормальну роботу ДП
«НСГЦР» неможливо. Необхідний був інвестор, для
закупівлі нового обладнання та ремонту приміщень та
ін., якого я й знайшов.
Чи надавалася допомога Вашому підприємству з
боку Рибного агенства?
За весь час на мої прохання щодо виведення ДП
«НСГЦР» з кризового стану та в цілому намагання
отримати підтримку зі сторони Державного рибного
Агенства України (РА), якому підзвітне ДП «НСГЦР»,
оскільки я мав, як директор, певні обмеження та без
згоди РА нічого не міг вдіяти, на привеликий жаль для
підприємства, мої зусилля були марними. Оскільки Голова
РА Ковалів Ярема мав інші плани щодо підприємства,
весь час говорив про приватизацію або банкрутство
підприємства, навіть, не захотів мене слухати, коли я
особисто в нього на прийомі доповідав йому про свій
план виходу підприємства на інший рівень модернізації
та ведення наукової діяльності ДП «НСГЦР».
Виходить, крім Дмитраш В.В., ніхто не був
зацікавлений у подальшому розвитку та роботі

ДП «Науковий селекційно-генетичний центр
рибництва»?
Виходить, що так! Бо для Державного рибного
Агенства України на чолі з Ковалів Ярема було цікавіше
ДП «НСГЦР» приватизувати або збанкрутувати, ніж
запустити та розвивати.
Як Вас видавили з ДП «НСГЦР»?
В один день було здійснено рейдерський наїзд і
спробу змінити керівника та заволодіти ДП «НСГЦР».
На підприємство вдерлося 8 осіб (6 з РА та 2 з СБУ),
яких, начебто, направив особисто Голова РА Ковалів
Я.Б. Вони позривали майже всі замки та отримали
доступ до документації ДП. Це робилося без моєї
присутності як керівника.
Мені зателефонували співробітники та повідомили
про рейдерський захват і я стрімглав прибув на ДП
«Науковий селекційно-генетичний центр рибництва.
Ці невідомі особи повідомили мені, що призначено
нового керівника підприємства, щоб я забирався геть,
в них все схвачено. Після чого я викликав поліцію,
зафіксував прізвища та посади співробітників СБУ,
та інших присутніх, злам замків у присутності слідчої
групи. І вони, зрозумівши, що допустили ряд порушень,
просто почали тікати з ДП. Зникли приблизно на
тиждень. Потім мені мій адвокат порадив самому
ініціювати передачу справ на ДП, згідно вимог чинного
законодавства.
Які на даний час Ваші справи?
На даний час розглядається моє питання щодо
поновлення мене на посаді в Києво-Святошинському
суді Київської області. Справа розглядається з липня
2016 року і виникають сумніви в неупередженості
розгляду справи судді. Адже справа то відкладається,
то затягується, хоча факти є і все досить зрозуміло.
Складається враження, що на суддю Усатова Д. Д.
відбувається тиск і він не може винести правомірне
рішення, я та мої однодумці сподіваємось, що судді
дадуть можливість розглянути справу неупереджено
та справедливо.
_____________________________________________
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