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За ГрОмадяНсьКУ рЕсПУБЛІКУ!

Перший Громадянський постулат: кожен громадянин має право на безпосередню участь в управлінні громадою і державою особисто або через делегування власних повноважень.

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
До лав ГО «Поступ» приєднався Гура С.В. (рекомендація Стеценка С.О.). Станом на 8 грудня 2013 року у складі ГО
«Поступ» 220 осіб.

Громадянські середи

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

позиція гроМадянського об’єднання «поступ»
стосовно довиборів у проблемних округах
У неділю, 15 грудня 2013 року, на 5-ти проблемних округах
відбудуться довибори до Верховної Ради України. На п’яти округах вже зареєстровано понад 150(!) кандидатів і, таким чином,
олігархічний режим буде вчергове використовувати вже відпрацьовану схему заведення через підставних осіб своїх членів
ДВК (дільничих виборчих комісій) та ОВК (окружних виборчих
комісій), з метою фальсифікації народного волевиявлення. Цей
початок є генеральною репетицією президентських виборів
2015 року, а самі округи – місцем вдосконалення старих та пошуку нових методів фальсифікації.
Відсутність можливості впливати на будь-кого з політиків після виборів породжує безкарність. За відсутності по-

тужної громадянсько-політичної сили, спроможної докорінно змінити країну, будь-які вибори нічого не варті, нічого
не змінять на краще для більшості громадян. Тому ми вимагаємо від кожного виборця: «Не чекай на доброго пана,
який прийде і владнає усі твої негаразди!». Лише заміна виборчої системи на систему делегування повноважень зможе
зламати схему, за якої до влади прямують за великими грошима, а не через ідеологічне покликання.
Узгоджено у групі «Поступ-координація» на Фейсбуці
25 листопада 2013 року.

На Громадянській середі, 4 грудня, узгодили тези виступів на мітингу ГО «Поступ», який відбудеться 14 грудня:
1) що таке люстрація і для чого вона потрібна? Коли і як
буде проводитися люстрація;
2) пояснення, чи буде стосуватися люстрація тільки народних депутатів. Кого і як буде люстровано;
3) необхідність люстрації;
4) чи буде стосуватися люстрація тих депутатів, які не
входили у провладні фракції;
5) заключний виступ.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
Завершення підготовки тез виступів до мітингу 14
грудня 2013 відбудеться 11 грудня ц.р.
Громадянські середи, які проводить ГО «Поступ»,
відкриті для всіх, кому не байдужа доля України.
Приходьте та приводьте друзів і знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,
буд. 57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»),
Товариство «Знання» України, кім. 317 або 318.

РЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЙ

події на Майдані власниМи очиМа
Майдану-2013 ще будуть присвячено багато аналітичних статей, досліджень, мемуарів. Зараз
я буду писати лише про найбільш
сильні власні емоції.
1 грудня 2013 року. Величезна,
могутня маса. Не зміг пробитися до місця збору поступовців. Сподівання, що «триголові» мають яйця.
Розчарування від промов. «Триголові» не знать, що
робити, кожен співає про своє. Беркут відчув, що
«триголові» без яєць і знову по звірячому гамселив
тих, хто трапився поруч. «Триголові» скаржаться закордону. Спустили у свисток величезну міць. Плюнув
і пішов додому.
2-3 грудня. «Слава Україні! Героям слава!». «Триголові» здулися у Верховній Раді. Регіонали закривають переважно безвинних. Прокуратура нахабно
відкриває карні справи і проводить слідчі дії стосовно
учасників протесту. Замість того, щоб негайно відбивати своїх, кожного, хто вийшов на майдан, «триголові» таврують «провокаторів». Нічого притомного
про плани «триголових». Відчуття дежавю, «триголові» – колективний Ющенко.
4-5 грудня. Будівля КМДА. Ентузіазм людей, щирі
посмішки, свідома дисципліна. «Триголові» не спроможні порозумітися навіть на рівні однієї будівлі. У
кожного своя охорона. Безрезультатна спроба по-

яснити комендантам, що вони створюють небезпеку
людям, що потрібно зняти загородження на сходах,
звільнити проходи для евакуації у разі небезпеки.
Представники «триголових» неспроможні прийняти
спільне рішення протягом двох днів. Зустрічався із
старими товаришами, офіцерами запасу. Настрій радикальний – якщо влада застосує зброю, почнемо
війну.
5-7 грудня. В охороні майдану. Спочатку з земляками, подільськими козаками. Василь Любуня з довгим чубом, справжній козарлюга, спритний
відчайдух. Киянка принесла козакам ящик з домашніми пиріжками: «Пригощайтеся, захисники, мати
цілий день пекла». Смачно. Відчуття чоловічого військового товариства.
В ніч у варті з ветеранами війни в Афганістані. Налаштовані рішуче. На «триголових» плювати, ми прийшли захистити цивільних від звірячого Беркуту. На
посту разом із свободовцями, козаками, хлопцями
від Батьківщини. Знову від кожної партії своя варта.
Тут ми діємо разом, але ознака чітка – «триголові»
не спроможні утворити єдиний орган управління. То
як вони думають спільно урядувати всією країною?
За нічну варту на майдані нічого надзвичайного
не відбулося. Переважно п'яні неадеквати, яким по(Продовження на стор. 2)

На засіданні Виконкому
№20 від 11 листопада
2013 року було прийнято рішення нагородити пам’ятними
знаками членів ГО «Поступ», які 28 вересня
2013 року взяли участь
у першому поступівському мітингу «За Громадянську республіку!».
Урочисте нагородження
заплановано на Громадянську середу 25
грудня.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

РЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЙ

події на Майдані власниМи очиМа

з днем народження і зичить, щоб кожен рік ставав
для Вас ще однією сходинкою на олімп успіху!!

(Початок на стор. 1)
яснювали, що на майдан можна лише у тверезому стані. Буйних передавали міліції. Спробувала пройти невелика група
агресивно налаштованих молодиків специфічної зовнішності, але одразу втекли, як на зустріч вийшла сотня вартових.
На сусідньому посту затримали буйного п'яного з пістолетом. Передали міліції, з'ясувалося, що той сам міліціянт.
7-8 грудня. Коли ж «триголові» хоч на щось спроможуться? Спроби позасистемних активістів започатковувати
нову силу, зустрічі, наради. Сильний сумнів – за мирного
часу не спромоглися. Буду радий, якщо зможуть, але не вірю.
9 грудня. Недільний майдан, «марш мільйону». Зібрався
актив «Поступу», пішли роздавати наші листівки «за люст- лошують героями. Щось я не второпаю.
рацію», розроблені Тарасом Доненком. 750 листівок ро10 грудня. Вже рішайтеся хоч на щось: чи домовляйтеся,
зійшлися за кілька хвилин, багато хто просив ще – передати чи беріть владу, чи розійдіться! Ні, чекають, що вирішать в
своїм друзям. Виступи трьох голів – кожен про своє.
держдепартаменті та в Кремлі.
Вся потуга сотень тисяч знову злита в нікуди – скинули
Святослав Стеценко, член Ради Поступу
пам’ятник Леніну. Тих, хто воює з Беркутом, «триголові» таврують провокаторами. Тих, хто воює з пам'ятниками, прогоЗАХИСТ

прокуратура оболонського району М. києва
«Шукає дирЕктора чи вЖЕ знайШла гроШі»?
Як заробити гроші і не сплачувати податки та не нести відповідальності?
Це питання цікавить багатьох, але не
кожному відомо, що все доволі просто, і
цьому є приклад.
У 2009 році будівельна компанія ТОВ
«Хеламін-Інвікта» уклала договори на суму більше 300 тисяч
гривень із замовником на побудову йому приватного будинку.
У 2013 році замовником будівництва подано документи
до Дніпровського районного суду м. Києва, які свідчать про
те, що будівельна компанія виконала свої зобов’язання –
але незаконно, без погодження проектної документації і без
дозволу на проведення будівельних робіт збудувала будинок.
За фактом ухилення від сплати податку у слідчого відділу
податкової міліції ДПІ Міндоходів в Оболонському районі м.
Києва постали запитання до названої будівельної компанії.
Та на ці запитання «відповіла» прокуратура Оболонського
району м. Києва, яка витребувала у слідчого відділу подат-
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Поріцьку Олександру Володимирівну – 5 грудня
Левандовського Валерія Володимировича – 9 грудня
Нестеренка Олександра Анатолійовича – 9 грудня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!

ІНФОрмаЦІЙНЕ ПОВІдОмЛЕННя
ПрО ЧЕрГОВЕ ЗасІдаННя
ВИКОНаВЧОГО КОмІТЕТУ ГО «ПОсТУП» № 20,
яКЕ ВІдБУЛОся 25 ЛИсТОПада 2013 рОКУ
На засіданні були присутніми 8 членів Виконкому (при кворумі 8): Доненко Т.М., Замурій Л.Г., Костін І.О., Солодкий С.М.,
Твердохліб М.М., Черниш О.В., Чубко Д.Г., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Кравченко О.Г.,
Муляр А.М., Нестеренко О.А., Соколов К.А., Стеценко С.О.,
Ткаченко І.В., Троянова-Малош Н.М.
Секретар засідання: Шевченко В.А.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Запропонувати всім членам «Поступу» особисто запросити всіх своїх «друзів» в соціальних мережах на мітинг 14
грудня 2013 р. Рекомендувати Трояновій-Малош Н. скоординувати роботу членів Виконкому.

кової міліції кримінальне провадження (кримінальну
справу) і закрила його з формулюванням відсутності складу
злочину у діях посадових осіб ТОВ «Хеламін-Інвікта», навіть
не дочекавшись закінчення документальної перевірки, призначеної слідчим податкової міліції.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у
Закриття прокурором кримінального провадження відпонеділок 9 грудня 2013 року.
булося на наступних підставах:
- «не було здобуто доказів», що компанія виконувала росИЛьНа ГрОмадяНсьКа ОрГаНІЗаЦІя –
боти за договорами (але це неможливо без отримання досИЛьНа ГрОмадяНсьКа дЕрЖаВа –
кументальної перевірки, яка була призначена слідчим
сИЛьНа ГрОмадяНсьКа УКраЇНа!
податкової міліції);
- «не видалось за можливе встановити фактичне місце- прокуратури «в природі» існує, що наводить на роздуми стознаходження директора ТОВ «Хеламін-Інвікта» Подимай совно дій прокуратури, грошей і сплати податків.
В.А.» (тобто, навіть в м. Києві неможливо знайти директора
будівельної компанії, а тому кримінальне провадження було
Артур Муляр, член ГО «Поступ»,
закрито через відсутність складу злочину в діях Подимай
координатор напрямку «Захист»
В.А.).
Навіть пересічному громадянину зрозуміло, що кримісТаТУс ГрОмадяНсьКОЇ сПраВИ:
нальні провадження за ухилення від сплати податків не моНа КОНТрОЛІ НаПрямКУ «ЗаХИсТ».
жуть закриватися на подібних підставах, але така постанова

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у вересні-жовтні 2013 р. зробили додаткові членські внески на розвиток організації (всього 29 осіб)

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПЛАТНИК : ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:
ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА __________ 201__ РОКУ
ОДЕРЖУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОСТУП»

КОД ЄДРПОУ: 26089233
РАХУНОК №: 26003001024730
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: ЗФ ВАТ КБ «ХРЕЩАТИК»,
м. КИЇВ
МФО: 300670

Газета «Поступінформ». Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12223-11-07ПР від 18.01.2007.
Засновник та видавець: ГО «Поступ». Адреса видавця: 04199, м. Київ, вул. Якіра, 16/29.
В.о. головного редактора – Д. Чубко.
Члени редакції – С. Сауляк, М. Марченко, Р. Когут, Н. Сергієнко, Т. Абаєва.
Редакція може не поділяти точку зору автора статті. Авторський стиль статей максимально збережений.
Відповідальність за зміст та достовірність наданої інформації несе автор.
Тираж – 300 примірників.
З питань розміщення інформації звертайтесь на e-mail: rk-postup-inform@mail.ru.

