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ЧОГО НАС СТРАШАТЬ ВІЙНОЮ З РОСІЄЮ?
Я задаю собі питання:
чи можлива на сьогодні
воєнна сутичка між США і
Канадою, Швейцарією і
Австрією, Францією і Німеччиною, Норвегією і
Швецією? І даю відповідь: ні! Тому що авторитетом
ці
країни
користуються не за рахунок атомних бомб, підводних човнів, сучасних танків, а, в першу чергу,
за наявності високої культури, моралі і людської гідності. Основний лозунг цих країн: людина
понад усе. Цим і сказано: усе – і високі технології, і екологія, і наука, і збереження здоров’я
людини і т.д.
А що відбувається на тернах бувшого Радянського Союзу? Саме ця держава будувалась з

Молдова і т.д.) пройшла ідеологічну школу Радянського Союзу. Поміняли тільки вивіски: обкоми, райкоми – на обладміністрації та
райадміністрації, відповідно. Але основний лозунг як і тоді, так і зараз залишається тим же:
«людина – ніщо». Тому і такий низький рівень
життя як в Україні, так і в Росії. Але щоб людина
не думала про день насущний, коли кожного місяця росте інфляція, катастрофічно ростуть ціни
на продукти, на комунальні витрати, на лікування і т.д. Тому «політичній еліті» таких держав
воєнні суточки дуже вигідні, щоб народ держати
в страху, щоб він не думав про день насущний.
А саме головне, що сьогоднішній рівень політичної еліти такий, що вона вже не в змозі керувати державою, а хочеться. По своїй суті,
війна між Росією і Україною сьогодні не можлива. Але для того, щоб народ відволікти від по-

Кто имеет хорошее войско, найдет и хороших союзников.
(Николо Макиавелли, итальянский мыслитель, 1469 –1527)
першого дня на фундаменті крові – знищення духовенства, знищення інтелігенції як такої, знищення господаря на селі (колективізація),
знищення людини як особистості (голодомор,
тюрми, Сибір, війна) і, на кінець, знищення самого поняття «свобода». Все це прикривалося комуністичною ідеологією в ім’я процвітаючого
майбутнього радянської людини. А весь цей жах
маскувався під одним гаслом: «вороги народу».
Але чомусь цих «ворогів народу» було набагато
більше, чим самого «народу»! Тому така країна не
могла довго існувати, вона була без майбутнього.
А що сьогодні після розпаду Радянського
Союзу? А по великому рахунку, ніщо не змінилося. Так звана «політична еліта», яка керує вже
незалежними державами (Росія, Грузія, Україна,

всякденного життя, щоб його держати в
постійній напрузі, такі суточки по домовленості
можливі, якщо «їм» це буде вигідно.
Постає питання: який вихід? А вихід є: просвіщати народ, що нічого вічного немає, виховувати нових лідерів з новими обличчями, з
новими ідеями і об’єднувати цей народ. Тоді і в
нас почне все змінюватись на краще, тоді і в нас
запрацює лозунг «людина понад усе». І ще.
Якщо Україна хоче розвиватись, хоче бути
демократичною державою, вона повинна
жити в мирі зі всіма країнами, і, в першу
чергу, зі своїми сусідами.

Петро Циганко, член «Поступу»,
Голова Ліберальної партії України

ОСОБИСТА ДУМКА ЩОДО НАТО
КОМЕНТАР ДО СТАТТІ «НАТО» («ПОСТУПІНФОРМ» № 32 (247)
Повністю погоджуюсь
із думкою шановного
пана Циганко щодо необхідності і при можливості
найскорішого
вступу
нашої
держави
до
Альянсу («Поступінформ»
№ 247). Озираючись на
недавні події в недалекій
та маленькій, але дуже гордій та волелюбній
кавказькій країні, починаєш усвідомлювати, яку
велику небезпеку несе північний сусід державності та незалежності України. Може хтось

скаже, що мої слова – це ще один «бендеровский вопль националиста», але як не крути в
Україні вже розв’язана війна, може вона на перший погляд і не помітна та тиха бо війна ця інформаційна. Варто лише подивитись російські
новини і зразу стає страшно жити в своїй країні,
виявляється у нас проходить повсемісна, примусова націоналізація, керують країною ледь не
фашисти та хворі на голову націоналісти, які
всім серцем люто ненавидять «великий братский российский народ».
Російські ЗМІ смакуючи розповідають про те,
як в Україну не пустили таку одіозну особистість,
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Новини «Поступу»
• Вступив в «Поступ»: Грабчак А.Л. (рек. Гончарука О.С.). На 04.09.2008 в «Поступі» – 211
чоловік.
• На середу 24 вересня заплановано обговорити хід реалізації завдання: побудова в країні
Сильної економіки, орієнтованої на малий і середній бізнес.
УВАГА: на всіх заходах по середах позачергово будуть розглядатися питання, пов'язані із захистом
інтересів членів організації, кар'єрних питань і бізнес просування. Зазначені питання будуть розглядатися у випадку їхнього надходження.
Увага! 3 – 6 жовтня заплановано проведення
екскурсійного заходу «ЗНАЙОМСТВО З ЗАКАРПАТТЯМ» за маршрутом Ужгород – Берегово
– Мукачеве. За докладною інформацією звертатись до координатора напрямку «Відпочинок
та туризм» – Ірини Ткаченко: тел.
8(093)8247274 (є можливість передзвонити з
безлімітного), e-mail: irik1983@meta.ua.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Гончарука Олександра Віталійовича (6 вересня)
Ткаченко Ірину Володимирівну (8 вересня)
Бондаря Віктора Миколайовича (9 вересня)
Приватна фірма, яка займається інвестиційними проектами, запрошує на постійну роботу Головного бухгалтера.
Повний робочий день. Заробітна плата
гідна професіонала. Контактна особа
Когут Лідія (+380 67) 509-30-65.
як «господин» Затулін (неодноразово на мітингах у Севастополі разом з ще одним славнозвісним «господином» Лужковим, які з піною в
писку розповідали, про історичну та споконвічну
приналежність Крима до РФ). Перелік невдоволень російської влади діями України можна продовжувати нескінченно, починаючи від
Чорноморського флоту та закінчуючи поставками зброї Грузії, як то кажуть, було б бажання,
а причина знайдеться… Шановні ми вже дійшли
до тієї межі, що в Криму нас не інакше ніж «ка-

(Продовження на стор. 2)
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беру, бо дуже вони якісь «куценькі» у них вийшли), яка б пояснила нарешті народу що таке
останні військові навчання, які проходили в НАТО, і з чим його їдять. І на останок, все ж
Одесі, там тільки «товарищ» Вітренко стільки га- таки 1% на армію це дуже мало….соласу підняла, що аж страшно стає, і газами їх ромно ВЛАДО, соромно…
травили, і танками давили, і в міліцію забирали
ну і таке інше…. Виходячи з вище викладеного,
P.S. Вірте в Україну!
дозвольте озвучити мою суб’єктивну думку, а
вона полягає в тому, що в Україні треба термі- Антон Ганага,
ново провести загальнонаціональну інформа- член «Поступу»
ційну кампанію (роліки на ICTV, я до уваги не

(Початок на стор. 1)
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клами» росіяни і не називають, і це на території
власної держави…..сумно панове, сумно…
Перепрошую за такий відступ, але як кажуть
наболіло. Повертаючись до питання НАТО, хотілося б відмітити недостатню роботу, яку проводить наша влада, бо багато людей мислить
радянськими стереотипами, за якими НАТО –
це ворог та імперіалістичний загарбник, за прикладами далеко ходити не треба, можна взяти

элитными горизонтами. Евросоюз! Мечта! Это
все равно, что всем гражданам Украины раздадут карточки на 10% скидку в сеть дорогих киевских ресторанов «Козырная карта». И каждый
сможет прийти (если фейс-контроль пройдет,
ведь не вся же страна бомонд с элитой) в дорогой ресторан… почитать меню. Так как у
большинства граждан денег хватит только на
это. А свою водку и колбасу приносить нельзя!
Администрация запрещает! Но граждане-то
этого не знают, они ж там еще не были.
На мой взгляд, каждому здравомыслящему
человеку должно быть понятно, что для вступления в какие бы-то ни было клубы нужно стать
равноправным партнером, а не стоять у двери с
протянутой рукой, причем не имеет значения
внутри или снаружи.
А для того, чтобы граждане не погрызли друг
друга по пути в элитные клубы, надо строительство новой жизни начать со сбалансированной внутренней политики и наконец-то
возрождения экономики. А там глядишь и перекошенное от внутренних терзаний и противоречий личико превратится в наглую морду, а
тощая торбочка за плечами в толстый кошелек.
Это и есть истинное лицо полноправного члена
элитного клуба. Вот тут-то мы и сможем выбирать в какой нам клуб вступать, и кто там будет
подметать. А еще лучше – создать свой клуб и
самим решать, кого туда принимать, а кого заставить продолжать просить.
Наша цель простая – построение Сильного Гражданского государства именно в
Украине! И в достижении этой цели у нас
друзей нет, потому, что никто не хочет
появления нового сильного государства в
центре Европы!

ОХ, НАМ БЫ В НАТО, НАМ БЫ В НАТО!

Не нужно ничего про- специнвентарь. А уже потом им любезно разресить – сами все дадут! шат «подметать» в горячих точках мира. А так
Воланд же направить туда своих детей и внуков.
Уважаемые господа (сейчас многие себя таЧем больше видишь ковыми считают)! Неужели вы думаете, что
рекламных плакатов и нашу страну на данном этапе экономического и
роликов, зазывающих политического ее развития кто-то из полнонашу страну вместе со правных членов элитного клуба НАТО рассмасвоими гражданами всту- тривает как равного партнера? ХА-ХА! В лучшем
пить в райский альянс под названием НАТО, тем случае, мы им нужны будем просто как буферчаще слышишь рассуждения людей о благах, ная зона! И они, кстати, об этом говорят соверкоторые наконец-то на них обрушатся. То, что шенно открыто.
после помаранчевой революции не обрушились
Чьими же руками так выгодно делать ма– ничего. Вот после вступления в НАТО обру- ленькие и большие гадости вечно ненавистному
шатся точно!
восточному партнеру – России, как не руками
Так и хочется заорать: «НАРОД! ПРОСНИСЬ! Украины, Грузии, стран Прибалтики и др. РуОТКРОЙ ГЛАЗА! ВКЛЮЧИ МОЗГИ!»
ками тех, кто всегда искал возможность подруНеужели не понятно, что «на шару» в этой житься с кем-нибудь против этой самой России.
жизни ничего не бывает. И все, что «подарит»
Как это делается грузинскими, руками мы уже
нам чудо-альянс, мы должны будем «отрабо- видели. Теперь весь мир замер в ожидании
тать» по полной программе.
шоу: «То же самое, но в украинском исполнеКогда в элитный клуб по интересам вступают нии!» Вот для этого и ведутся подготовительравноправные финансово и политически неза- ные работы по созданию образа врага, который
висимые партнеры – это понятно. Но потом, готов напасть в любую минуту и стереть с лица
рано или поздно, встает вопрос об обслужи- земли всех и вся. А тут еще внутри страны гражвающем персонале, который тоже как бы в дане несознательные. Мало того, что не хотят
клубе, но статус его уже совершенно другой. на «рідній мові» говорить, в НАТО не хотят встуЭлитным партнерам не по рангу загребать жар пать, так еще и с Россией дружить хотят, и по
собственными руками. Вот для этого и суще- Крыму ходят туда-сюда с флагами и транспаствуют чистильщики, убиральщики, подмы- рантами. Собрать бы их всех и на Колыму. А то
вальщики, получающие мизерную зарплату и не мешают кандидатам в обслуживающий персоимеющие никаких прав, даже права голоса. Но нал элитного клуба воплощать свою мечту в
зато тот обслуживающий персонал, потом всем жизнь. Вам это ничего не напоминает? Прасвоим знакомым рассказывает, что они в элит- вильно! Зачем сочинять что-то новое, если есть
ном клубе. Так мало того. Если вы думаете, что испытанный метод по добровольно-принудипростые баба Параска и дед Панас будут допу- тельной выработке общественного мнения. Тем
щены «в святая святых» без специальной под- более, что после разноцветных выборов 2004
готовки, вы глубоко заблуждаетесь. Для начала года публика готова к употреблению всякой Анна Цесаренко,
член Исполкома «Поступа»
баба с дедом должны будут потратить все свои пищи.
сбережения на спецодежду, спецобучение и
Но и это еще не все. Тут еще один клуб манит

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОСТУП” ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
ОДЕРЖУВАЧ

ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА __________ 200__ РОКУ
ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОСТУП»
КОД ЄДРПОУ 26089233

БАНК ОДЕРЖУВАЧА
РАХУНОК №

ЗФ ВАТ КБ «ХРЕЩАТИК», м. КИЇВ
МФО 322595
2600822012522

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.
Адреса редакції та друкарні: 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 6-А, 172. Тираж – 300 прим. Ціна договірна. Гол. редактор – Ю. В. Гацюк, заст. гол. редактора – Р. Я. Когут, верстка – Д. Г. Чубко
Відповідальність за зміст та достовірність інформації несе подавач. Кінцевий термін подання – середа. З питань розміщення інформації звертатись за тел.: 522-81-11 або на e-mail: rk-postup-inform@mail.ru.

