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НАШИ КАНДИДАТЫ В БРОВАРАХ

Новости «Поступа»

В прошлом номере газеты вы могли ознакомиться с поступовскими кандидатами в депу
таты Шевченковского районного в г. Киеве совета. В этот раз предлагаем вашему внима
нию список кандидатов от ЛПУ в депутаты Броварского городского совета, основная
часть которых (9 из 12) члены ОО «Поступ». Список зарегистрирован решением избира
тельной комиссии г. Бровары №8 на основании пртокола №46 от 13.02.06.
Мы попросили кандидатов ответить на те же вопросы, что и их киевских коллег, в про
шлом номере: «Основные качества, которые вы цените в людях?» и «Ваш идеал власти?»

• В ОО "Поступ" вступили 3 человека: Когут Х.Е.,
Порицкий Р.Я., Порицкая А.В. (рек. Когута Р.Я.).
За регулярную неуплату членских взносов
исключены из организации # Смульская В.Е. и
Кириченко А.А. ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2006
В "ПОСТУПЕ" # 191 ЧЕЛОВЕК.
• 15 марта 2006 года (среда, 19#00) в офисе
организации обсуждение вопросов развития
Религиозного центра ОО «Поступ»
• ВНИМАНИЮ поступовцев, 1 апреля
планируется ПОЕЗДКА В ОДЕССУ НА
ЮМОРИНУ. Продолжается сбор денег (120 грн.)
и ксерокопий паспортов. Контактное лицо #
Ирина Ткаченко, тел. 8#067#399#48#04.

Шевченко Вячеслав Анатолійович
в списку № 1
1975 року народження, керівник митноброкерської ком
панії, член громадської організації "Поступ" з 25.04.2002,
не одружений.
В людях, насмперед, ціную відповідальність, принциповість,
порядність, вміння досягати поставленої мети.
Влада повинна будьякі слова підкріплювати реальними спра
вами. Вона має заслужити повагу і авторитет у населення
своїми діями та нести відповідальність за результати своїх
вчинків.

Куц Владислав Володимирович
в списку № 2
народився 16 липня 1978 р., приватний підприємець,
одружений, маю доньку.
Більш за все в людях ціную щирість і послідовність. Ціную
сімейні зв'язки і дружбу.
Якою я бачу нову владу: нова влада має бути молодою,
енергійною і не заангажованою. Тому я вирішив брати участь у
виборах у депутати Броварської міської ради: хочу працювати
на благо міста і хочу намагатися зробити його таким, щоб моя
дитина пишалася тим, що вона живе саме в Броварах.

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Врадія Василя Петровича (2 березня)
Когут Христину Євгенівну (7 березня)
Чубка Дениса Георгійовича(7 березня)
а також

ВСІХ ЖІНОК З 8$м БЕРЕЗНЯ!

Мотузка Ігор Володимирович

Солодкий Сергій Миколайович

в списку № 3
1974 року народження,
підприємець, правознавець, член
громадської організації "Поступ"
з 24.06.2003.
Ділові якості  рішучість, здатність приймати
рішення та брати на себе відповідальність
за їх прийняття, здатність до стратегічного
планування.
Основний крітерій влади  це влада, яка
чітко розуміє, що приорітетом в діях є інтереси як суспільства в
цілому так і окремого громадянина зокрема.

в списку № 5
28 років, за освітою інженеренергетик,
співвласник та директор ТОВ "Енер
госвіт" (енергозберігаючі технології),
член громадської організації "Поступ" з
24.06.2003, не одружений.
Пунктуальність, наполегливість, принци
повість, порядність і особливо обов'язковість
та патріотизм.
Депутат повинен керуватися правилом  спо
чатку треба думати про виборця та державу, а потім про себе. Не
обхідно владу змусити виконувати свої безпосередні функції.

Коваль Матвій Михайлович

Прус Владислав Валерійович

в списку № 4
1981 року народження, приватний
підприємць.
В людях ціную чесність, порядність, праце
любність.
Нова влада повинна захищати інтереси кож
ного громадянина. Ми йдемо в депутати,
щоб покращити життя мешканців нашого
міста.

в списку № 6
1981 року народження, підприємець.
Ділові якості: наполегливість, цілеспрямо
ваність.
Влада  це чесність перед власним народом
та абсолютна прозорість дій та рішень, повна
підконтрольність громадянському суспіль
ству.
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Жданов Ігор Васильович

Костин Игорь Александрович

в списку № 7
1972 року народження, займаюсь дист
риб'юцією продутів харчування, студент
заочного відділення Інституту держав
ного управління і права за cпеціальністю
юрист, член громадської організації "По
ступ" з 31.10.2005 року, одружений, си
ну 13 років.
Ділові якості: наполегливість, цілеспрямо
ваність.
Влада  це чесність перед власним народом та абсолютна про
зорість дій та рішень, повна підконтрольність громадянському
суспільству.

в списку № 10
1972 года рождения,
предприниматель, член общественной
организации "Поступ" с 24.06.2003,
женат, сыну 3 года.
В людях ценю в первую очередь ответствен
ность, дисциплинированность, коммуника
бельность и доброжелательность.
Хотелось бы видеть власть сильной и откры
той, без пустых обещаний, но эффективно
решающей поставленные задачи, учитывая мнение народа.

Доненко Роман Михайлович

в списку № 8
1968 року народження, директор депар
таменту в телекомунікаційній компанії,
член громадської організації "Поступ" з
14.10.2002, одружений.
Ціную в людях  порядність честність, про
фесіоналзм, дбайливість, відповідальність.
Обличчя нової влади має бути відкритими та
честними. Влада повинна вміти господарюва
ти та мислити прогрессивно, бути дбайливою
та здатною до рішучіх дій і відповідальною перед громадянами.

в списку № 11
1973го года рождения, временно не
работаю, член общественной организа
ции "Поступ" с 08.04.2003, женат.
Ответственность, честность, желание и
способность не останавливаться на дости
гнутом.
Власть должна координировать действия
профессионалов во всех отраслях эконо
мики, должна быть сильной и убедительной
внутри страны и за ее пределами. Власть должна законодатель
но дать возможность своему народу получать моральное и ма
териальное удовлетворение от результатов своего труда.

Доненко Тарас Михайлович

Левицький Євгеній Валентинович

Лукашенко Євгеній Григорович

в списку № 9
28 лет, предприниматель, член
общественной организации "Поступ"
с 01.08.2002, не женат.
Уважаю сильных и ответственных людей,
которые добиваются успеха сами, а не за
счет других.
Органы исполнительной власти должны РА
БОТАТЬ, а не заниматься демагогией  это
понятно. Но, кроме того, власть должна ра
ботать ЭФФЕКТИВНО. А залог этого  наличие профессионалов
и прогрессивно мыслящих людей. И людей идейных  тех, для
которых главным является достижение общей, а не личной цели.

в списку № 12
1973 року народження, підприємець, член
громадської організації "Поступ"
з 09.12.2003, одружений.
Для мене найцінніші людські якості  це вит
римка, цілеспрямованість, вміння бути со
бою в різних життєвих ситуаціях.
Влада не повинна заважати розвитку бізнесу,
а зобов'язана створювати рівні умови для всіх
громадян незалежно від їх соціального статусу.

ВИБОРИ: КОМАНДНА ГРА
Передвиборчі перегони в Броварах набирають обертів. Прийняв#
ши пропозицію Ліберальної партії України йти на вибори до Бро#
варської міськради, наша поступівська команда приєдналась до
виборчого процесу. Тому хотілось викласти кілька власних
міркувань про теперішній перебіг подій.
Засмучує той факт, що нові обставини участі у виборах майже не
змінили поведінку партійних об’єднань. Конфронтація, залякуван#
ня страшним майбутнім поряд з утопічними обіцянками, підтри#
мані значними рекламними бюджетами і досі лідирують у боротьбі
за перемогу на виборах. Коли ми розмірковували над девізом на#
шої кампанії, виникла така думка: всі дійсно правильні слова вже
так довго виголошуються безпідставно і бевідповідально, що лю#
ди втратили адектватну реакцію на них. І тому єдино правильним
видається гасло: «Ні передвиборним обіцянкам! Даєш реальну
роботу!». Отже, ми не збираємось обіцяти «золоті гори» і критику#
вати опонентів. До цього ми ще не дійшли. Але ми дійшли до того,
щоб наполегливо працювати на тому місці, на якому можемо при#
нести користь суспільству. Жоден депутат на будь#якому рівні са#
мотужки не змінить ситуацію в країні. Добрими вчинками можна
допомогти лише окремим людям. Для загального ж покращення

справ у нашій країні, або у рідному місті потрібно втручатись в
діяльність структур державної влади для покращення їх роботи. Як
сказав поступівець Сергій Солодкий # наша задача не ремонтува#
ти вулиці, а змусити служби, які цим займаються, працювати
ефективно. Це реально робити тільки командою. А ми і є команда.
І це великий плюс. Ми йдемо командою і номер в списку не має
принципового значення. Особисто для мене головне, щоб якомо#
га більше чесних сміливих людей # наших однодумців # одержали
депутатські мандати для противаги тим, хто збирається нажива#
тися на статусі депутата або держслужбовця. Ми навчилися
взаємодіяти один з одним і будемо продовжувати свою діяльність
надалі, незалежно від результатів виборів. Інша справа, які можли#
вості впливати на діяльність владних структур у нас будуть. Тож ми
йдемо на вибори. Запитаєте, для чого? Відповідь проста: нам
набридло чекати позитивних зрушень від інших. Ми повинні
піклуватись про свій добробут, тому зобов’язані піклуватись про
Україну. Сподіваюсь, небайдужі люди нас підтримають.
Член виконкому ГО «Поступ»
Тарас Доненко
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