Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!

05.07.2007 – 12.07.2007

В єднанні – сила!

ПОЗИЦІЯ «ПОСТУПУ»
ЩОДО ПОДІЙ НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКІЙ В М. КИЄВІ
На території столичного житлового масиву Березняки, де мешканці протестують проти будівництва високоповерхового будинку трапився інцидент, що
шокує своєю жорстокістю. За інформацією ЗМІ група
невідомих чоловіків, що вранці 27 червня приїхали
встановлювати паркан навколо будівельного майданчику, влаштувала грубе побиття людей, що несли
нічне чергування, відстоюючи власні права. Внаслідок цієї події 13 чоловік отримали тілесні пошкодження та були госпіталізовані. Необхідно зазначити,
що в числі постраждалих були жінки та неповнолітні.
Громадська організація “Поступ” чітко виділила і
сьогодні реалізує п`ять основних задач:
1. Встановлення Диктатури Закону в країні;
2. Створення Сильної економіки, орієнтованої на
середнє та мале підприємництво;
3. Стимулювання активної життєвої позиції;
4. Підтримка активної громадянської позиції;
5. Відродження та підтримка моральних, духовних
та патріотичних цінностей.
Громадська організація „Поступ” вважає за необхідне щодо зазначеного випадку заявити наступне:
• Нажаль, цей випадок свідчить про те, що в нашій
державі спостерігається повне домінування інтересів капіталу над інтересами та правами звичайних громадян.
Сьогодні люди вимушені відстоювати своє право жити в

гідних умовах не правовим способом, через судову систему та правоохоронні органи, а через акції публічного
протесту. Якщо б громадяни вірили в правосуддя, то
вони б не організовували нічне чергування заради захисту своїх власних законних і життєвих інтересів. Люди
вимушені займатися самообороною.
• Сьогодні ми констатуємо факт побиття людей –
факт злочину. Цей факт означає, що представники великого капіталу виявили пряму незаконну агресію до
громадян. Нам не треба забувати, до чого може привести силове протистояння між багатими та бідними, і
хто від цього виграє. Для того, щоб такого НІКОЛИ НЕ
СТАЛОСЯ, НЕОБХІДНО ЩОБ ДОМІНУВАВ ЗАКОН!
Громадська організація “Поступ” вимагає
взяти справу з розслідування факту побиття
людей, громадян, які відстоювали свої права
на контроль Генеральної прокуратури України.
Це відкрите звернення буде направлене до Генеральної прокуратури України та Київської міської державної адміністрації. Крім того, громадська організація
„Поступ” планує проінформувати про свою позицію
щодо цього питання реальні політичні сили, мешканців будинків 12, 14 та 16 по вул. Березняківській м.
Києва, та представників забудовників.

Прес-служба «Поступу»

"Не спрашивай, что может сделать для Тебя Твоя страна – спроси, что Ты можешь
сделать для Твоей страны". (Д. Кеннеди)

«ПОСТУПУ» ВІДПОВІДАЄ КИЇВСЬКА МІСЬКДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ
В № 16 (179) газети «Поступінформ» було опубліковано Позицію «Поступу» щодо критичної ситуації з
оплатою житлово-комунальних послуг.
Листом від 15.05.2007 № 10 цей номер «Поступінформу» був направлений на адресу Голови Київської
міської державної адміністрації. А 20 червня з КМДА надійшла відповідь інформативного характеру. Нижче наведена інформація з листа КМДА, яка заслуговує на увагу.
«На даний час загальна кількість працюючих на комунальних підприємствах по утриманню житлового господарства районів м. Києва становить 15,6 тис, з яких
двірниками працюють 5,4 тис. чол., працівниками ремонтної групи - 5,4 тис. чол. Середня заробітна плата працівників житлового господарства міста становить 1480 грн.
На даний час, не зважаючи на певні труднощі з
прийняттям економічно-обґрунтованих тарифів на ко-

мунальні послуги та квартирну плату з грудня 2006
року, відсоток оплати населенням спожитих житловокомунальних послуг становить 78,3%.
Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 21.07.05 № 630 відключення житлових будинків від послуг тепло- та водопостачання у разі заборгованості мешканців за комунальні послуги не передбачено.»
Громадська організація «Поступ» дякує
КМДА за відповідь та сподівається на продовження співпраці.
Сильна особистість! Сильна організація!
Сильна держава!
Редакція «Поступінформу»

КАК РАБОТАЕТ СЛУЖБА СКОРОЙ ПОМОЩИ В ГЕРМАНИИ?
В Германии нет службы, которая, как у нас, безотказно приезжала бы на все звонки. Но похожие
службы есть. Существует несколько всем известных
телефонов, которые учат в школе, знание которых
проверяется на устном экзамене на водительское
удостоверение (практически всё население).
Есть сеть ургентно дежурящих врачей по каждому
району каждого населённого пункта. Они обслуживают вызова типа высоких температур и т.д. Действительно могут приехать через 3 часа и без всякой
техники на персональном авто.
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Новини «Поступу»
• За порушення принципу мінімальної участі в діяльності організації (ст.8 Кодексу члена громадської
організації “Поступ”), а саме за відсутність на Загальних зборах 20.06.2007 без пояснення причин
виключено з організації 12 осіб: Довгого В.П., Зозулю О.О., Криницьку М.А., Криницького О.А., Литвинчук О.Л., Плужника В.Г., Рудник О.В., Сірого
М.І., Слижука І.О., Фролова В.О., Шиденка А.О.,
Юсуф Т.В. Вийшов з членів «Поступу» Кравченя А.М.
Станом на 04.07.2007 в «ПОСТУПі» – 197 чоловік.
• 4 липня в офісі організації відбулось підбиття підсумків розвитку «Поступу» за весь період його діяльності та обговорення нових завдань, які постали
перед організацією після ухвалення Загальними зборами нової редакції Програми «В єднанні – сила!».
В ході обговорення висловлювались різні думки
щодо подальших дій в напрямку реалізації Програми. В результаті дійшли таких висновків:
• на сьогодні в Україні «Поступ» єдина організація,
яка захищає інтереси середнього класу та постійно
розвивається;
• будь-який крок організації повинен бути спрямований на реалізацію Поступівської Програми та
сприяти особистому розвитку поступівця;
• «Поступ» повинен широко пропагувати свої ідеї в
суспільстві використовуючи всі наявні можливості,
як особисте спілкування так і участь в різноманітних
громадянських заходах.
• 11 липня (середа, 19-00, офіс організації) заплановано обговорення основних засад подальшого
розвитку Поступівських Центрів Активності з урахуванням завдань Програми „В єднанні – сила!”. Запрошуємо всіх бажаючих.
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Гончарука Олега Станіславовича (6 липня)
Євстаф’єву Олену Валеріївну (12 липня)
За даними Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ), яка об’єднує
153 установи, діяльність «Поступ-Кредиту»
оцінена як «дуже добре». В загальному
рейтингу НАКСУ поступівська спілка щоквартально входить до першої десятки.
специальные мед-информационные центры, носителями которых являются с полдюжины государственных и общественных организаций типа Красный
Крест, Каритас и т.д. Всё работает, как часы. Единственная проблема – нужно очень чётко изложить
ответы на 5-6 традиционных вопросов (впрочем, и
вопросы, и ответы на них активно изучаются). При
всём при том, для меня местная система здравоохранения представляется во многом ущербной, поскольку очевидно преследует цель спасти пациента,
но при этом не вылечить.

На острые, угрожающие жизни состояния, требующие неотложных мероприятий выезжают специально оборудованные машины (я знаю 3 типа таких
авто, возможно, есть и больше), причём оборудованию такой машины могла бы позавидовать не одна
украинская больница (если необходимо, могу поднять лекции по реаниматологии, где есть перечень
оборудования и медикаментов). Принципиально то,
что в такой машине нет врача. Врач едет на этот же
вызов в легковой машине и, как правило, из другого Геннадій Воловик,
места. Руководят всем этим кажущимся бедламом член «Поступа»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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КУДИ ПОКЛАСТИ ГРОШІ?
Сьогодні існує багато
способів збільшити власні
заощадження.
Причому
деякі з них з`явились не так
давно, тому являються досить невідомими, а отже –
недосяжними для наших
громадян. Уявляючи себе
людиною, що має на меті інвестувати кошти, спробую
відповісти на деякі питання,
які можуть в неї виникнути.
Як краще розпорядитись 50 тис. доларів? Куди
вкласти ці кошти?
Розміщуючи кошти, необхідно вирішити якої мети
ви прагнете: зберегти їх, отримав при цьому невеликий прибуток (при цьому ризики будуть мінімальні),
чи все ж таки спробувати значно збільшити свої
кошти, ризикуючи отримати збиток.
Якщо людина прагне отримувати стабільний фіксований прибуток та мінімізувати можливі ризики, то перевагу слід віддати крупному банку. Як варіант, 50%
цієї суми можна розмістити на вклад в національній
валюті, 20% – в доларах США або ЄВРО, решту суми
покласти на депозит в банківських металах.
Суми в 50 тис. доларів, напевно, буде недостатньо
для здійснення інвестицій в нерухомість, проте, враховуючи факт постійного розширення меж міста (на
прикладі м. Києва), існують варіанти з придбанням
житла в області, де ціни прогнозовано будуть зростати.
Вкладення коштів в інвестиційні фонди в Україні не
так популярне, як інвестиції в депозити чи банківські
метали. Хоча прибутковість фондів може складати від
20 до 100% річних в залежності від рівня ризику. Найменш ризикованими можна вважати відкритий диверсифікований (тобто такий, що розміщує кошти
пайовиків в різні види активів, що не суперечать законодавству) фонд. Відкритий фонд – аналог депозиту на вимогу, тобто продати свою частину можна в
будь-який момент. А диверсифікація приводить до
зменшення можливих втрат і ризиків. Прибутковість
відкритих фондів в 2006 році склала близько 20% річних. В 2005 році цей показник досягав 40-60%% річних. Сьогодні Інтернет дозволяє досить швидко

знайти всю необхідну інформацію про інвестиційні
фонди, що діють в Україні, скласти порівняльну характеристику з основних показників діяльності та обрати для себе оптимальній варіант.
Який з вищеназваних напрямків інвестування найбільш прибутковий, який найменш ризикований?
Який є найбільш доступний для пересічного українця?
Найбільш прийнятним для населення способом
розмістити кошти – покласти їх на банківський депозит. При цьому необхідно обрати банк, який гарантує клієнтам повернення їх коштів (наприклад,
Ощадбанк являється єдиним банком в Україні, який,
відповідно до Закону України “Про банки і банківську
діяльність” має державну гарантію повернення коштів вкладника на першу вимогу та в повному обсязі).
Сьогодні великі банки пропонують депозити в валюті під 7,5 – 9,5% річних, в гривні – від 13-16% річних.
Альтернативою для “грошових” депозитів сьогодні
являються вклади в банківських металах. Мінусом такого розміщення є постійні коливання курсів, тому короткострокове розміщення коштів в металах може
принести збитки. За словами експертів слабкість долара, нестабільна ситуація в світі і прогнозований
вплив на ринок золота зростання ціни на нафту дадуть
можливість цьому металу відігравати все значнішу
роль на фінансових ринках. Прогнозується, що тенденція до зростання ціни на золото відновиться, вірогідно, що ціни дійдуть до позначки в 700 дол./унцію.
(станом на 01.04.07 ціна склала 665 дол./унцію.)
Прибутковість вкладів в банківських металах дещо
нижча, ніж в звичайних депозитах в гривні чи в валюті. В основному банки пропонують від 1% до 3%
річних. Але існують і пропозиції, в яких ставка досягає рівня 5% річних. За 2006 рік курс золота, що встановлюється НБУ виріс на 14,5%.
Необхідно врахувати ще один момент, який знижує прибутковість. Це курс купівлі – продажу банківських металів. Вітчизняні банки створюють собі
маржу при торгівлі металами, яка складає приблизно
4,5-7%.
Тому дохідність по “металевих” депозитах, враховуючи тенденції останніх років, складе приблизно 13,516,5%% річних, хоча при стабільному зростанні ціни на

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
На виконання рішення Виконкому ГО "Поступ" (протокол від 25.10.2005 № 22) в цьому номері газети "Поступінформ" публікується список боржників по сплаті членських внесків, які мають заборгованість більше
1 місяця станом на 04.07.2007

Перелік членів організації, які в червні 2007 року зробили додаткові внески на розвиток «Поступу» (всього
19 осіб, двоє побажали свої прізвища не оприлюднювати).

цей вид металу дохідність може значно вирости. Думаю,
цей напрямок є найбільш перспективним та оптимальним варіантом отримання прибутку для українців.
Довідково: на 01.04.2005 року офіційна ціна 1
граму золота становила 70 грн., станом на 01.04.2007
– 107 грн. Ціна зросла на 52,8 %. Відсотки за вкладом при такій масі будуть незначними. Тому якщо відняти витрати вкладника на купівлю-продаж металу,
дохід за 2 роки становитиме 40-45% річних.
Вкладаючи кошти в інвестиційні фонди, необхідно
пам`ятати про головне. Не дивлячись на досить активне зростання цього ринку, інвестиційні фонди до
сьогоднішнього дня не створили системи гарантувань
для вкладників, як це зробили банки. У випадку банкрутства фонду, його клієнти не зможуть розраховувати на компенсацію від Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб – сьогодні це 25 тис. грн.
В чому “хитрість” банків середньої ланки, що пропонують більш високі ставки по депозитам ніж “лідери” ринку.
Словом “хитрість” роботу банків характеризувати
некоректно в принципі. Банки – це структури, робота
яких контролюється такими органами як Національний банк, Податкова адміністрація, аудиторськими
компаніями. Підвищений процент за депозитами
може означати зацікавленість банку в ресурсах населення, налагодженому механізмі кредитування по високих ставках.
Значна кількість банків середньої ланки активно
розвивають споживче кредитування. Достатньо відвідати супермаркет електроніки, щоб переконатись в
тому масштабі діяльності, що розвернули банки на
торгових майданчиках. Покупці, що бажають за 20 хв.
отримати товар, не сплативши за нього в момент
отримання, а ні копійки, практично не вчитуються в
умови договорів та не вираховують реальну відсоткову ставку по кредиту, що отримують. Вона (ставка)
як правило досягає 30-50% річних. Тому, такі банки і
залучають кошти населення під високі відсотки.
Ресурсна база великих банків в той час є досить
різноманітною. Це і кошти юридичних осіб, і запозичення на міжбанківському ринку, і вклади населення.
Такі банки мають доступ до міжнародних ринків, на
яких є можливість взяти позику під досить низькі відсотки (близько 5-ти відсотків річних). Не слід забувати також і про авторитет, популярність, довіру
населення до великих банків. За якими би низькими
ставками вони не працювали, все рівно надходження
від фізичних осіб будуть стабільними та значними в
обсягах.
Головне для вкладника – зважено підійти до процесу вибору банку. Перед відкриттям депозиту необхідно зібрати максимум інформації (рейтинг банку по
активах, склад засновників, фінансовий стан, відгуки
клієнтів в пресі чи в Інтернеті).
Які види депозитів сьогодні дають максимальний
прибуток?
Довгострокові депозити без можливості поповнення та часткового зняття коштів з рахунку, як правило, являються найбільш прибутковими. Також
банки можуть виділити для себе пріоритетну клієнтську групу (наприклад, обслуговування пенсіонерів)
і створити для них умови вкладів з підвищеною процентною ставкою.
Якщо вас зацікавила ця тема, є пропозиції чи зауваження, звертайтесь за тел. 8-0977111133 (e-mail:
kovalenkook@oschadnybank.com)

Олександр Коваленко,
член Виконкому,
прес-секретар «Поступу»
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