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Як і в суспільстві, так і серед членів нашої організа-
ції точаться суперечки відносно славнозвісних “євро-
блях”. Хтось проти, хтось за. У кожного є свої аргументи 
і кожен по своєму правий. Спробуємо пояснити точку 
зору "Поступу" і, відповідно, наше відношення до руху 
"АвтоЄвроСила".

Що ж, почнемо з того, що є неприйнятним. На даний 
момент склалась, м’яко кажучи, ненормальна ситуа-
ція, коли трапився прецедент, в результаті якого група 
людей, порушивши закон, завезла автомобілі на митну 
територію держави. В подальшому, за допомогою сили, 
актами протесту та тиску на владу, намагається легалі-
зувати свій злочин, або ж, іншими словами, узаконити 
своє порушення. Хіба можна це назвати нормальним? 
Інша справа коли ця ж таки група людей провела такі 
ж самі акції протесту і добилась змін в законодавстві та 
оподаткуванні, але ДО того, як їхати за машинами. Ось 
тоді честь їм і хвала. Проте, євробляхи – це лише один 
із прикладів. Чому б тоді не почати займатись самовіль-
ним будівництвом або ж видобутком корисних копа-
лин, а потім просто набрати натовп та узаконити свої 
неправомірні дії? Наша організація категорично проти 
такого підходу. Ми однозначно проти порушення закону 
незалежно від типу влади. Той, хто йде по шляху «зло-
чин-сила-узаконення злочину» повинен розуміти, що 
цей шлях веде до анархії та розхитування влади. Хоча, 
можливо саме це і є метою протестів. Тоді повинна бути 
сила, яка зможе взяти на себе відповідальність за пова-
лення влади. А чи є така в нашій країні? Однозначно, ні! 
Від тих, хто є на політичному горизонті ми отримаємо 
просту перестановку персон, жадібних до державних 
коштів. Тобто, абсолютно нічого не зміниться, а стане 

ще гірше. І хто при цьому більше всього постраждає ? 
Правильно – народ. Систему влади вони не змінять. При 
цьому, в результаті повалення чинної влади, неминуче 
буде перехідний період, який принесе хаос та призведе 
до просідання економіки. А, як відомо, гроші люблять 
тишу. 

Якщо ж казати, що підтримує "Поступ" – це, одно-
значно, зниження або повна відміна мита на ввезення 
автомобілів. Не може платити пересічний українець 
з мізерними доходами більше, ніж європеєць. Можна 
було б зрозуміти, якби в повну силу працював власний 
автопром і не «драв три шкури» зі своїх же громадян 
за бляшанки, які анітрохи не краще євроблях б/в. У нас 
же виходить мито створене для розвитку внутрішнього 
виробництва, якого по факту немає. Як в тому анекдоті 
“Де логіка?”. Чому б тоді не платити державі за повітря? 
При цьому, всі ми знаємо, хто є власником вітчизняних 
автозаводів. Це олігархи при владі. Зрозуміло, що вони 
себе і підтримують за рахунок громадян. Чому держава, 
проваливши проект створення власного автопрому, не 
дає змоги своїм громадянам їздити на нормальних авто? І 
не треба казати, що всі євробляхи – це старезний мотлох. 
Вам не подобаються євробляхи і є можливість купити 
щось дорожче і краще? Купуйте. А що робить людям 
в селах або невеличких містах? Не всі живуть у Києві. 
Назбиравши за багато років якусь копійку, вони, нарешті, 
зможуть змінити діряву "Копійку" на "Фольксваген".

Як висновок, хотілось би побажати владі успіхів у 
пошуках шляхів для виходу із даної ситуації, так як пре-
цедент вже є і це не сотня авто, а десятки тисяч. Чи зможе 
влада знайти прийнятний вихід, який би задовільнив 
автовласників як теперішніх, так і майбутніх, побачимо.

Коментарі до статті членів ГО "Поступ"

Ivan Karasov Верховна Рада України практично 
кожний період приймається буд амністія, амністія до 

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНУ ЧИ СИЛА НАТОВПУ
ТА ЩЕ ТРОХИ ПРО ЄВРОБЛЯХИ.

засуджених, в даному випадку також, я вважаю, треба 
зробити амністію по ввезених автомобілях до певної 
категорії осіб. Амністія не може всіх зачіпати і влашто-
вувати, Біда ще в тому, що більше половини авто кра-
дені та проблемні. Таким чином, також можуть виплисти 
на поверхню схеми. На мою думку, одним із основних 
завдань  є доведення  до автоматизму декларування 
і щоб кожен чесно сплачував податок.  Стаття гарно 
написана, окрім просто теорії є практичне бачення про-
блеми, не кабінетне.

Михайло Сімаченко З моєї точки зору, не потрібно 
придумувати велосипед. Я би застосував модлавський 
варіант. А це була амністія і всім дали можливість роз-
митнити за однією сумою - 500 євро. А ось після цього 
жорсткий контроль та додаткові права поліцейським. 
Якщо я не помиляюсь, то була така "послуга" - при вияв-
ленні правопорушника з протермінованою датою пере-
бування авто (транзит нікуди не дінеться) на території 
країни, відбувалась її екстрадиція через той прикор-
донний перехід, який  вона заїхала, АЛЕ з поліцейським 
ескортом по тарифу 0.5 євро за кілометр.

Артур Муляр Проблема України не в євробляхах. 
Просто останні наглядно показують те, що в Україні 
немає ні верховенства закону, ні сили натовпу. Та якщо 
натовп переможе, буде зрозуміло, що в країні ще й 
влади не має. Взагалі усе "добре". Не потрібно рахувати 
ціну розмитнення. Ми не на базарі. Спочатку необхідно 
визначитися із законністю дій. Якщо дії незаконні, то 
про яке розмитнення може йти мова? Це те ж саме, що 
скоїти злочин (крадіжку, рейдерське захоплення майна, 
вбивство), а потім визнати це правомірною угодою  або 
надати розписку, що сам на себе наклав руки.

Перекладіть незаконні дії на себе і зрозумієте, що не 
бажаєте вчинення цього з Вами, особисто.
_______________________________________________

Михайло Сімаченко
          член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/miheevich.mihey
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Нас сегодня постоянно укоряют, что мы не идём 
на выборы, не хотим стать частью нынешней власти, 
внедриться в неё и продвигать свои идеи.

 Так вот, на сегодняшний момент нам выборы вообще 
не интересны.

 Во-первых, мы уже участвовали в выборах в 2006г. 
в Шевченковском районе г. Киева и в г. Бровары, а в 
2010г. только в г. Бровары. Потерпели полное фиаско 
в связи с тем, что у нас было мало людей, мало денег, 
мы не смогли защитить голоса и обширно провести 
избирательную кампанию. В 2006г. в Шевченковском 
районе мы набрали 1,06% (проходной барьер был 3%). 
Но даже этот 1% у нас украли. Когда же ГО «Поступ» 
обратился в суд, то суд специально так сработал, чтобы 
отправить нам свой ответ уже после того, как были 
пропущены все сроки опровержения.

 Т.е. у нас не было ресурса, чтобы правильно и толково 
войти во власть.

Сегодня у нас ресурса такого нет тоже. Поэтому 
возникает вопрос, зачем просто так ходить на выборы? По 
результатам прошлых двух у нас оказалась полная апатия 
людей, полное разочарование в справедливости, что в этой 
стране что-то можно добиться честным путем. Некоторых 
людей мы даже навсегда потеряли после выборов.

 Во-вторых, для чего вообще сегодня идти на выборы? 
На выборы идут для того, чтобы войти куда-то во власть. 

ГО «Поступ», пропагуючи ідеологію «ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ», веде активну роботу із залучення нових 
людей до лав організації. В процесі цієї роботи ми 
періодично отримуємо цікаві питання. Наводимо одне із 
таких питань і відповідь на нього.

 Питання:

«Я так розумію, що функції влади при управлінні 
державою громадянином включають в себе і 
виконавчу, і судову, і законотворчу?»

Відповідь: 

«Все вірно розумієте! Функції влади будуть і 
виконавчі, і законодавчі, і судові. Але можна сказати 
далі. Ми взагалі не згодні із поділом влади на гілки. Вся 
влада має бути монолітною, без будь-яких поділів.»

Питання:

«Особисто для мене єдина монолітна влада без 
поділу на гілки й напрямки діяльності, та ще й 

Мы сейчас не претендуем на верховную власть, мы 
претендуем только на местные советы. Но возникает 
вопрос, а зачем они нам нужны? Хорошо. Пройдет наш 
один депутат в какой-то городской совет. Что он сможет 
изменить? Ничего! Система запущена и работает.

 Нас не интересует власть, как средство дерибана 
денег. Сегодня во власть идут для того, чтобы решать 
свои экономические вопросы и зарабатывать деньги. 
А если нас это не интересует, то, соответственно, и 
участие в выборах нас не интересует.

 В выборах мы начнем принимать участие только 
тогда, когда, согласно нашего плана, нас будет минимум 
1000 человек и когда мы будем чётко видеть, что у нас 
достаточно человеческого и финансового ресурса, 
чтобы мощно провести избирательную кампанию и 
защитить свои голоса.

 На сегодняшний момент вовлечение нашей 
организации в выборы мы расцениваем как отвлечение 
нашего ресурса, поскольку толку от этого не будет, а сил, 
энергии и денег будет потрачено много. Опыт мы уже 
получили.

 Но хочу заметить, ГО «Поступ» не запрещает членам 
организации идти на выборы лично. Каждый член 
организации имеет полное право участвовать в любых 
выборах и может рассчитывать на помощь организации 
в меру сил и возможностей. Но, подчёркиваю, системно 
организацией на выборы мы не идём. Сейчас мы не 
тратим на это ресурсы.

_______________________________________________

керована безпосередньо всенародними рішеннями не 
зрозуміла. У влади є маса різних функцій і зобов’язань. 
На різних посадах мають бути різні фахівці. Це має 
бути злагоджений механізм, керований фахівцями. 
Питання вибору та призначення цих фахівців - теж 
не питання для всенародних рішень. Я вважаю, 
що механізм делегування повноважень доцільно 
застосовувати в межах депутатських повноважень 
для депутатів верховної та місцевих рад. А ці, 
уповноважені народом депутати, які мають 
необхідний рівень освіти, досвіду та народної 
довіри вже вирішують всі питання в межах своїх 
повноважень.

 
Відповідь: 

Валентине, Ви кажете про всенародні рішення. 
Але ж ніяких "всенародних" рішень не має бути. Всі 
рішення приймають ОРГАНИ  ВЛАДИ! Ми бачимо 
такі ж рівні органів влади, як і зараз: центральний, 
обласний та районний. Може бути й більше, але це, 
якщо виявиться доцільним. Відсутність поділу на 
гілки влади означає не те, що рішення приймаються 
всенародно. Бо всенародно - це пряма демократія, 
проти чого ми категорично проти. За все відповідають 
ОРГАНИ ВЛАДИ! Головний орган влади - Верховна 
Громадянська рада. Якщо вона приймає закон, то вона 
й має відповідати за те, щоб цей закон правильно 
працював. А сьогодні не так. Сьогодні закони приймає 
Верховна Рада, а відповідальність за його виконання 
покладється на Кабмін чи Президента. Це означає, що 

ПОЧЕМУ ПОСТУП НЕ УЧАСТВУЕТ В ВЫБОРАХ?!

НІ РОЗДІЛЕННЮ ВЛАДИ
Кабмін може сказати, що закон не виконується тому, 
що він поганий. А Рада може сказати, що закон не 
виконується тому, що виконавець просто не може його 
виконанти. Виходить, що є конфлікт між законодавчою 
і виконавчою гілкою. Так само є конфлікт і між 
судовою гілкою. Наприклад, Рада приймає закон, конче 
потрібний. Але є опозиція, яка контролює "незалежний"  
Верховний суд. Ось цей суд і може робити так, щоб 
цей закон не виконувався. І прикриватись буде тим, 
що закон зробили із порушенням чогось, наприклад, 
Конституції. Саме це сьогодні часто робиться, щоб 
зупитини якісь управлінські рішення. При чому ніякої 
відповідальності за призупитення дій суд не несе. 
Тобто, суд може все зупинити і все стане, і ніхто за це не 
буде нести ніякої відповідальності. Це зараз так. Поділ 
на гілки влади себе виправдовує при демократичній 
системі. Коли потрібна система противаг, щоб 
при владі не виявилось якесь одне олігархічне 
угрупування. При громадянській республіці вся влада 
в руках громадян через їх Делегатів (Представників), 
які не обираються, а делегуються. Тому і не має потреби 
робити противагу одних груп громадян проти інших. У 
тих делегатів, у кого буде більше повноважень, буде і 
весь пакет управління країною. Весь - і законодавча, 
і виконавча, і судова гілки. А якщо такі делегати 
почнуть робити щось не те, то швидко будуть втрачати 
повноваження, які будуть переходити до інших. Це й 
буде запобіжником того, щоб не діялось чогось того, 
що не потрібно громадянам.

_______________________________________________

Наталья Малыхина   
   член Исполкома ГО «Поступ» Я був сліпий, неначе кошеня, 

Що в світ прийшло і кволе, і слабеньке, 
Хотів і розуміння, і тепла, 
а він шпиняв, Крутив із пальців 
витребеньки! 
І скаржитись почав я на життя, 
- Мені чогось постійно бракувало,
Мело за комір все лише сміття, 
І повз ішло, та бурі вирували. 
- Закон же обіцяв мені права!, 
- Я все казав, зриваючись до крика, 
Повз вуха вітер ніс мої слова... 
Я був смачною здобиччю шуліки! 
Політика?!, - казав я, - Хай їй грець! 
Але вона цікавилася мною! 
- Ще трохи, і настав б тоді кінець, 
Та я почав цікавитися грою! 
І зрозумів, що щастя не прийде, 
Якщо ти сам не йдеш йому назустріч, 
Ти сам собі і лицар, і митець, 
На цій дорозі рух іде обабіч! 
Громадянин - то є велика сила! 
Якщо навколо хочеш щось змінить, 
Візьми свій дух із попелу і пилу, 
- Й почни з себе згартовувати міць! 

 
20.08.2018 р. 

А. К. #leha_krushelnitskiy

Олексій Крушельницький
                      член ГО «Поступ»

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Дмитро Тацій
      член Виконкому ГО «Поступ»

Валентин Широчкін
             член ГО «Поступ»

Славік Кошельник 
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