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ДИКТАТУРА ЗАКОНА, НАЧНЕМ С СЕБЯ
Перед Законом все равны. Этот принцип
трудно оспорить, и если есть установленный
факт нарушения закона, должно быть и наказание и виновный.
Общественная организация «Поступ» определила ДИКТАТУРУ (высшую власть) ЗАКОНА одной
из приоритетных целей по преобразованию
украинского общества. Когда перед законом (в
т.ч. правилами, принятыми в рамках ОО «Поступ»)
абсолютно все равны – это норма. Как раз процесс установления такой нормы и начался в самой
организации. Сама жизнь подбросила ситуацию,
в которой мог оказаться каждый член организации. Однако обо всем в порядке очередности.
18 января сего года газете «Поступінформ»
было выдано свидетельство, согласно которому
издание получило право на распространение не
только в Киеве, а по всей территории Украины.
В результате тяжелой рабочей недели (суббота 20 января была рабочей), спонтанно возникла идея обсудить дальнейшее развитие
поступовского СМИ и по ходу отпраздновать это
нетривиальное событие. Инициатором действа

желательном и конструктивном русле. Мнения
по газете высказывались разные, как и что делать, иногда даже возникали споры, но собственно не это предмет повествования. В итоге
рождение креатива, т.е. собрание творческой
тусовки несколько затянулось …
Через две недели, во вторник 6 февраля,
офис «Поступа» посетил участковый инспектор
Савчук Александр Николаевич. Он сообщил, что
в его адрес поступило заявление от жительницы
квартиры № 4 по ул. Лабораторной, 11 с жалобой о том, что в ночь с 20 на 21 января в офисном помещении на 1 этаже, несмотря на
предупреждения со стороны заявителя, было
шумно, громко играла музыка до 3-х часов ночи.
В среду 7 февраля главный герой романа (он
же Редактор) был предупрежден об ответственности за нарушение тишины в общественных
местах и дал пояснения по сути произошедшего.
Проанализировав описанные события внутри
«Поступа» с участием его Юридической службы
и правоохранительных органов мы заявляем,
что никакого нарушения закона не было. Но мы,

Закон – паутина: маленькие насекомые погибают в ней,
крупные же благополучно пробиваются. (Анахарзис)
выступил наш уважаемый главный редактор, в
тот вечер дежуривший в офисе. На предложение откликнулись самые ярые поклонники газеты. В их числе такие известные личности как
Ю. Гацюк, М.Кравченя, Р.Когут, К.Соколов,
С.Голов – всего 9 человек. Хотя, как оказалось
потом, желающих принять участие в мероприятии могло быть гораздо больше. Даже Председатель удивился, как такая «акция» была
проведена без его участия.
Собираться начали к часам восьми. Несколько позже подтянулись заядлые поклонники
сауны. Т.к. собравшиеся – люди взрослые и законопослушные, дискуссии протекали в добро-

как организация, защищающая права граждан,
учитываем и мнение особо чувствительных
натур, которые пребывают в состоянии постоянной бессонницы.
В любом случае с целью недопущения похожих ситуаций в будущем «Поступу» еще предстоит дать объективную оценку произошедшему.
При этом не следует забывать, что установление ДИКТАТУРЫ ЗАКОНА в стране начинается с
самих себя. Поэтому мы считаем, что такие действия не приемлемы.

Авторский коллектив соучастников

ПРОТОКОЛ № 03-07 ЗАСІДАННЯ РАДИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОСТУП”
м. Київ 14 лютого 2007 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ВИРІШИЛИ

1. Про прийняття в члени громадської організації По пункту 1. Прийняти в члени громадської органі“Поступ” Криницького Олега Анатолійовича (Заява зації “Поступ” Криницького О.А.
Вх. № 11 від 12.02.07.). Рекомендація Савченка І.В.
По пункту 2. Прийняти в члени громадської органі(Заява Вх. № 12 від 12.02.07.).
зації “Поступ” Криницьку М.А.
2. Про прийняття в члени громадської організації
“Поступ” Криницьку Мар‘яну Андріївну (Заява Вх. № По пункту 3. Розглянувши обставини, за яких про13 від 12.02.07. Рекомендація Савченка І.В. (Заява ходило відзначення 20 січня поточного року перереєстрації газети „Поступінформ” у газету із
Вх. № 14 від 14.02.07.).
всеукраїнським статусом, оголосити головному ре3. Про ситуацію, яка склалася 20 січня поточного дактору газети попередження.
року при відзначенні перереєстрації газети „Поступінформ” у газету із всеукраїнським статусом.

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ ПОСТУПУ
WWW.POSTUP.ORG.UA

Новости «Поступа»
• 21 февраля в офисе организации состоялся
обмен мнениями по проблемным вопросам развития газеты «Поступинформ», в котором приняли
участие 14 человек. В ходе «жарких» дискуссий (не
всегда совпадающих с темой собрания) поднимались вопросы генерального направления развития
издания, распространения (рассылки), принципов
работы редакционной коллегии и гражданских журналистов. В результате были высказаны следующие мнения. Для дальнейшего расширения
формата издания необходимо повысить качество
статей, наладить технологию производства, разработать план (концепцию) развития проекта «Поступинформ» с целью последующего привлечения
инвестиций. Повысить эффективность работы журналистов путем введения квоты по их количеству.
Основная задача нашего издания состоит в создании ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА, который бы не
только пропагандировал поступовские идеи, информируя общественность, а способствовал проявлению АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ.
• В «Поступ» вступили 2 чел.: Криницкий О.А. и
Криницкая М.А. (рек. Савченко И.В.). Учтена рек.
Дмитрашу В.В. (Дмитраша О.З.). ПО СОСТОЯНИЮ
НА 21.02.2007 В «ПОСТУПЕ» – 207 ЧЕЛОВЕК.
• 28 февраля (19:00 в офисе организации) должен
состоятся информационный доклад на тему «ДТП:
правовой анализ». Докладчик – представитель
МВД. Приглашаются все желающие.
• На 7 марта (19:00, ул. Лабораторная, 11) в рамках подготовки новой редакции поступовской программы «В единении – сила!» планируется обмен
мнениями по разделу «Активная Гражданская Позиция». Ответственный за мероприятие – Максим
Кравченя, член Исполкома ОО «Поступ».
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Гриценко Валерію Валеріївну (23 лютого)
Терещенка Андрія Леонідовича (24 лютого)
Корнієнко Марію Миколаївну (26 лютого)
Костенка Тараса Вікторовича (1 березня)
Прохання до тих, хто став свідком ДТП, яке
трапилось 21 лютого цього року близько 22-ї
години на вулиці Жилянській, біля
молокозаводу недалеко від пішохідного
переходу передзвонити за телефонами 8-0674666225 або звернутись до Голосіївського
райвідділу міліції.
«Поступінформ» як загальноукраїнське ГРОМАДЯНСЬКЕ видання прямує своїм несхожим
ні на кого маршрутом. А схема цього маршруту
формується читачами, які знаходять час відвідати відкриті збори редколегії по вівторках о
19:00 (вул. Лабораторна, 11).

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ТАРИФИ
Як Ви вже знаєте, у
2006 році тарифи на
електроенергію для населення Національна комісія
регулювання
електроенергетики
України (далі – НКРЕ)
підвищувала на 25% двічі
– у травні та вересні. Що
ж нас чекає у новому «свинячому» році?..
Як я вже розповідав у минулій статті, НКРЕ вимушена була збільшувати тарифи на електричну
енергію для населення з багатьох причин, найголовнішою з яких є те, що тарифи для населення залишалися незмінними з 1999 року.
На той час тарифи для населення повністю
відшкодовували витрати на виробництво, передачу та постачання електричної енергії. Проте
протягом 1999 – 2005 років ряд об’єктивних,
незалежних від енергетичної галузі факторів
вплинув на зростання виробничих витрат і результати діяльності енергетичних компаній. Зокрема, відбулося зростання індексу рівня
споживчих цін, інфляції, значно підвищилися
ціни на первинні енергоносії (ядерне паливо, вугілля, природний газ тощо), від рівня яких суттєво залежать рівні тарифів на електроенергію.
Раніше ми цього не помічали, оскільки всі
витрати, що несли енергетичні компанії для постачання електричної енергії побутовим споживачам «субсидувалися» за рахунок інших
споживачів електричної енергії – промисловості,
сільського господарства, житлово-комунальної
сфери тощо. Тобто тарифи для непобутових
споживачів містили в собі також і збитки, що
несли енергопостачальні компанії від продажу
електроенергії населенню, або як так звані «дотації», які становили до 17% від їх реальної вартості електричної енергії, оскільки питома вага
споживання електроенергії побутовими споживачами не така вже й маленька – до 20% від загального споживання в Україні.
Стримування тарифів на електроенергію для
населення протягом семи років на одному рівні
призвело до того, що наприклад станом на квітень 2006 року населення відшкодовувало лише
близько 36% реальних витрат на виробництво,
передачу та постачання електричної енергії, тим
самим збільшуючи вищезазначені обсяги перехресного субсидіювання за рахунок інших споживачів. Так, наприклад, у 2005 році рівень
перехресного субсидування населення склав 3,6
млрд. грн. Зазначені «зайві» витрати споживачів
спричиняють відповідне зростання цін та тарифів на продукцію і послуги вітчизняних виробників (що впливає на їх конкурентноздатність та
відповідно і кількість робочих місць), тому насе-

лення несе значно більше цінове та соціальне
навантаження, ніж у разі підвищення тарифів на
електроенергію для побутових споживачів з одночасним наданням соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення.
Таким чином, приведення тарифів для населення до економічно обґрунтованих тарифів є
пріоритетною задачею для економіки України.
Крім того, стратегія приведення тарифів на електроенергію для населення до економічно обґрунтованого рівня є необхідною умовою зниження
рівня перехресного субсидіювання в електроенергетиці відповідно до вимог Директиви
2003/54/ЄС, Указу Президента від 27.12.2005 №
1863/2005, розпоряджень Кабінету Міністрів
України від 26.09.2001 № 451-р, від 28.05.2005
№ 167-р, від 28.12.2005 № 577-р тощо.
Враховуючи зазначене, було вирішено збільшити розміри тарифів у травні та вересні 2006
року на 25% та обіцяно аналогічне підвищення
рівнів тарифів у 2007 році (слід зазначити, що,
навіть, з урахуванням двох етапів приведення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до економічно-обґрунтованого рівня станом
на 1 грудня 2006 року тарифи на електричну
енергію для побутових споживачів відшкодовують лише 56 % економічно-обґрунтованих витрат на виробництво, передачу та постачання
електричної енергії).
При цьому у 2007 році з метою забезпечення
соціального захисту малозабезпечених верств
населення умовою підвищення існуючих тарифів на електроенергію для населення є одночасне введення соціальних (блочних) тарифів на
електроенергію для населення. Тобто споживач
сам обиратиме, на який тариф переходити –
фіксований, або вже звичний для нас, або соціальний – тариф, який залежатиме від обсягу
споживання побутового споживача.
На сьогодні планується розробити наступні
рівні соціального (блочного) тарифу:
- тарифи на електроенергію 1-го блоку – застосовуються до граничних місячних обсягів
спожитої електричної енергії і фіксовані на рівні
діючих тарифів без будь-якого підвищення до
кінця 2007 року. Граничні місячні обсяги становлять приблизно 125 кВт.год. При цьому для населення, яке проживає в будинках, обладнаних
кухонними електроплитами або електроопалювальними установками граничний рівень дещо
підвищений – до 200 кВт.год.;
- тарифи на електроенергію 2-го блоку – це
більш вищий тариф, ніж у 1 блоку. За ним розраховуються за спожиту електроенергію, що перевищують місячні граничні рівні споживання.
Який же висновок зі всього цього ми можемо
зробити? Лише те, що електроенергетична га-

А Вы еще не научились танцевать вальс???
В зале заседаний ОО «Поступ»
Бальные и латиноамериканские танцы
Вт, чт – 19-30; Пт – 19-00
Дополнительная информация по т.:
403-72-24, 8-067-966-33-59
лузь на сьогодні дуже тісно пов’язана як з життям
окремої людини, так і з економічною ситуацією
країни в цілому. Тому формування цінової політики в електроенергетиці повинно знаходити баланс між виробниками, передавачами та
кінцевими споживачами електроенергії, в тому
числі населенням. А на сьогодні ми бачимо
тільки одне – різкі перекиди грошей між юридичними та фізичними особами, в результаті
чого погано себе почувають і перші і другі – одні
за рахунок втрати конкурентоспроможності, інші
за рахунок суттєвого скорочення робочих місць,
зменшенню відрахувань до бюджетів, пенсійного
фонду, підвищення цін на товари та послуги.
А яка позиція «Поступу» з цього питання? З
одного боку, повинні реально запрацювати економічні закони. Тобто ніхто не повинен платити
за когось – скільки витратив, стільки маєш і
сплатити. Це головна аксіома «здорової» економіки. З іншого боку, політика тарифоутворення
має проводитись зважено, бо різкі зміни тарифів без попереднього їх оприлюднення та
роз’яснення будуть негативно впливати на рівень оплати.

Юрій Антонюк,
член Виконкому ГО «Поступ»

КРЕДИТНА СПІЛКА “ПОСТУПКРЕДИТ” ПОВІДОМЛЯЄ
28 березня 2007 року у приміщенні громадської
організації “Поступ” за адресою м. Київ, вул. Лабораторна, 11, відбудуться чергові ЗАГАЛЬНІ
ЗБОРИ кредитної спілки.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Затвердження річних звітів спілки.
2. Питання розподілу доходу за 2006 рік.
3. Переобрання спостережної ради.
4. Переобрання ревізійної комісії.
5. Інші питання (внесення змін до статуту/документів).
Реєстрація учасників відбуватиметься з 18-00.
Початок зборів о 19-00. Збори, як завжди є ВІДКРИТИМИ для всіх членів громадської організації “Поступ”, так як це є наша спільна діяльність.
Запрошуються всі члени ГО “Поступ”.

Спостережна рада
Правління

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОСТУП” ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
ОДЕРЖУВАЧ

ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА __________ 200__ РОКУ
БАНК ОДЕРЖУВАЧА
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