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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ – 2012

ЛІБЕРАЛЬНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ ЙДЕ НА ВИБОРИ
В середу 1 серпня 2012 року відбувся XV з’їзд Ліберальної партії України (ЛПУ).
На з’їзді було розглянуто два основних питання: вибори керівництва партії та формування передвиборчих
списків на вибори народних депутатів, які відбудуться 28 жовтня 2012 року. Серед делегатів з’їзду були
представники ГО «Поступ»: Мотузка І., Парада В., Тарасюк М., Твердохліб М., Циганко П., Цебро О., Шевченко
В. Всього у роботі з’їзду взяв участь 131 делегат.
Головою партії одноголосно переобрано Циганка Петра Степановича, члена ГО «Поступ».
В першу двадцятку передвиборчого списку були обрані шість представників ГО «Поступ»: Парада В., Погрібняк Я., Тарасюк М., Твердохліб М., Цебро О., Циганко П.
Пропонуємо Вашій увазі доповідь Голови Ради ГО «Поступ» Максима Твердохліба, виголошену ним на зазначеному з’їзді ЛПУ.
Це правильно, що Ліберальна
партія України вирішила взяти системну участь у найближчих виборах
народних депутатів, які відбудуться
у жовтні 2012 року.
Чому? На це питання відповісти
просто.
Усім нам вже остогидло, що наша держава знаходиться у такому занедбаному стані. Вже двадцять
років пройшло з часу проголошення незалежності
України, але життя не стає кращим, а навпаки, погіршується. Україна має недорозвинуту економіку, тотальну корупцію, соціальну несправедливість.
Як довго все це буде продовжуватись і що треба, в
кінці кінців, зробити, щоб докорінно змінити ситуацію?
«Як довго все це буде продовжуватись?» – питання
риторичне. Бо все буде продовжуватись до тих пір,
поки не прийде до влади така сила, яка твердою
рукою зламає хребет олігархічній державній системі.
Так, треба робити революцію. Проте помиляються
ті, хто думає, що революція – це «Майдан». Це не
«майдан», і не горлопанство. Насамперед, – це
стрімкі дії нової владної команди щодо докорінної ліберальної реформи. Чому ліберальної?
Тому, що шлях до оздоровлення будь-якої економіки полягає тільки в одному – в свободі, в наданні
можливості безперешкодно розвиватись підприємництву. Тільки вільна людина здатна творити, тільки
вільна людина може вкладати енергію в розвиток і
себе, і своєї держави. Досвід всіх, без винятку, успішних країн свідчить, що тільки вільна економічна
політика, де втручання держави мінімальне, дає стабільне економічне зростання.
А стабільне економічне зростання дає практично
все для того, щоб можна було продовжувати реформи в соціальній сфері. Щоб можна було нарешті
зробити наше суспільство більш справедливим, коли
краще живуть не ті, хто краде, а ті, хто працює. Необхідно практично побудувати нову державу – нову
Громадянську Україну.
Будь-яка політична сила, як би вона не називалася,
але яка здатна взяти і візьме реальний курс на розвиток України, на розвиток її економіки – в будьякому разі буде йти саме ліберальним шляхом.
Іншого шляху просто немає. Це беззаперечний факт,
підтверджений тисячолітньою історією людства.
Ось чому важливо і правильно, що Ліберальна пар-

тія йде на вибори. Бо в назві цієї партії вже закладено
шлях до успіху і перемоги. І чим більше люди будуть
знати і чути про цей шлях, тим скоріше настане той
момент, коли наші бажання будуть переходити в реалії. Так, ми далекі від того, щоб думати, що шлях до
зміни життя на краще – це просто перемога на виборах. Можна перемогти на виборах, можна навіть
отримати всю повноту влади, але так нічого і не зробити. Шлях до перемоги, повторюю – це складний
шлях через реформи, ліберальні реформи, через подолання спротиву олігархічних кланів та їх прислужників шляхом громадянської солідарності всього
українського народу.

“

Будь яка політична сила, як би вона
не називалася, але яка здатна взяти
і візьме реальний курс на розвиток України,
на розвиток її економіки – в будь-якому разі
буде йти саме ліберальним шляхом. Іншого
шляху просто немає.
Дехто думає, що лібералізм – це анархія чи вседозволеність. Це помилка. Так, лібералізм – це свобода,
але й жорсткий порядок. Не може бути корупції в системі держави, в якій люди вільно живуть і беруть на
себе відповідальність за своє буття. Таке суспільство, в
якому всі громадяни беруть участь у справах своєї країни
називається Громадянським, а держава, побудована на
основі та принципах такої системи – Громадянською.
Можна впевнено сказати, що вільна, Громадянська держава – це, по суті, ліберальна держава.
Також іноді думають, що ліберал – це м’яка людина, яка не здатна діяти жорстко задля досягнення
добробуту суспільства. Це також помилка. М’які люди
в політиці та в системі управління державою – це
вірна ознака того, що буде горе, як для них самих,
так і для народу з такими керманичами. Влада повинна мати політичну волю, а ліберальна влада повинна мати в декілька разів більшу таку волю. Бо
здійснення ліберальних реформ – це твердий курс.
Чого варта, наприклад, реформа правоохоронної системи, яку ми повинні зробити? Всі ми знаємо, що
наша правоохоронна система повністю деградована.
Всі розуміють, що працівник міліції, який їздить, наприклад, на автомобілі вартістю понад сто тисяч доларів є злочинцем. Навіть не потрібно проводити
ніяких розслідувань чи збирати доказів. Влада повинна зробити з ним просто: якщо доказів немає – то
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
До лав ГО «Поступ» вступила Абаєва Т. Ю. Станом на 1 серпня 2012 року в організації 231 особа.

Громадянські середи
На засіданні Громадської середи, 1 серпня ц.р., відбулось обговорення кадрової концепції ГО «Поступ».
Зокрема, у результаті обговорення, вирішено, що «Поступу» потрібні люди, які розуміють та розділяють нашу
громадянську ідеологію. Має бути налагоджена системна робота щодо залучення людей до ГО «Поступ».

Skype-конференція
з регіонального розвитку
На конференції, що відбулася 2 серпня 2012 року,
обговорювалися механізми вирішення регіональних
проблем за допомогою ресурсу ГО «Поступ».
Наступну Скайп-конференцію з питань регіонального розвитку заплановано провести у четвер,
16 серпня 2012 року, з 19:00 до 20:00. Усім, хто
бажає взяти участь у заході, звертатися до Ігоря
Мотузки (Тел.: 050 150 9042, imotuzka@gmail.com).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 8 серпня 2012 року намічено провести обговорення теми «Мовне питання у Громадянській
державі».
• Тему Громадянської середи, що відбудеться 15
серпня, буде оголошено додатково.
Громадянські Середи, які проводить ГО «Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа доля
України. Приходьте та приводьте друзів і знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська,
буд.57/3, товариство «Знання України», кімн. 317
або 318 (біля ст. м. «Олімпійська»)
вказати на двері з правоохоронних органів, а якщо є,
то посадити за грати пожиттєво – щоб іншим була
наука! Але на це може бути здатна тільки сильна ліберальна Громадянська влада, влада із чистими намірами і твердою рукою.
Я є Головою Ради громадської організації «Поступ».
Це організація, яка будує Громадянську державу. У
нас, в нашій організації, реалізовуються ліберальні
принципи. Наприклад, у нас немає підлеглих і начальників, але в нас діє принцип колективного керівництва і особистої відповідальності за свою
діяльність. Кожен член організації може ввійти до керівного органу – Виконкому. Інший приклад, кожен
член ГО «Поступ» може бути одночасно членом будьякої політичної партії і сповідувати будь-які політичні
погляди. Це і є політичний лібералізм на практиці.
Ось я, наприклад, крім того, що є членом громадської організації, одночасно є членом Ліберальної пар(Продовження на стор. 2)
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ЛІБЕРАЛЬНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
ЙДЕ НА ВИБОРИ
(Початок на стор. 1)

йти паралельно, доповнюючи один напрямок іншим.
Так, нам в країні потрібна революція! Не новий «майдан», а революція, в першу чергу у свідомості громадян, яка неминуче призведе до революційних зрушень
у побудові нашої країни. Дехто думає, що ми хочемо великих потрясінь, але це неправда. Нам потрібна велична держава! Нам потрібна Громадянська Україна, у
якій люди будуть мати можливість вільно розвиватись,
мати можливість вільно працювати і бути щасливими.
Нам потрібна ліберальна країна, в якій її господарями
будуть її громадяни, а не горстка ненаситних олігархів.

тії України та членом Президії її Політради. Чому я є
одночасно членом двох цих структур та вхожу в систему їх керівництва? Відповідь дуже проста – бо
програмні цілі як «Поступу» так і основних засад ліберальної політики практично ідентичні. Просто партія – це інструмент політичний, для приходу до влади,
а ГО «Поступ» – це інструмент залучення широких
верств населення до громадянських, а по своїй суті,
у більшості, ліберальних ідеї. Тобто наша робота має Максим Твердохіб, Голова Ради ГО «Поступ»

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб мир та гармонія були вірними супутниками Вашої подорожі під назвою Життя!
Боряка Володимира Геннадійовича – 03 серпня
Гриценок ОлександруВікторівну – 03 серпня
Гутаріна Ярослава Миколайовича – 04 серпня
Марущака Анатолія Трохимовича – 04 серпня
Іванову Тетяну Вікторівну – 06 серпня
Кравченю Юрія Миколайовича – 08 серпня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!

ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕНЬ

ОТВЕТ НА УПРЕКИ «МЕДЛЕННО», «НЕ РАДИКАЛЬНО»…
Поступовцам часто приходится
слышать в свой адрес критику. К
примеру, такое: «…для достижения
цели ваш темп «низковат»…». Реже
слышим: «Желательно, чтобы продвижение к Вашим
целям было стремительней». Можно назвать это
упреками, можно считать это критикой. Как на такое
все же реагировать?
Мы знаем – доброе слово и кошке приятно. А от
слова недоброго – и работящие руки опускаются и дело
хорошее стопорится. Не обращать вовсе никакого внимания на критику? Давайте поразмышляем вместе.
Замечено, есть нечто общее почти во всех подобных случаях критики. Как правило, все критикующие
– или новички в организации, или не относятся к
числу активистов «Поступа». Полагаю, это может означать следующее.
Первое. Такой критик или как новенький, или как
пассив «Поступа» не обладает всей полнотой информации о том, что и как делается в организации.
Следовательно, такой критик не компетентен в том
вопросе, о котором норовит высказаться критически.

Что-то «вообще» он знает, разумеется, но конкретно
по теме – не всё. Насколько тогда ему можно верить?
Второе. Новичок приходит к нам со стороны, со свежим взглядом, со своим личным опытом. Вопрос – с
кем (или с чем) он сравнивает нас, когда пеняет на
нашу медлительность? Смею предположить, что чаще
он сравнивает нас с абстрактным, т.е. с воображаемым идеалом. Ведь нам никогда не приводят в сравнение успехи других конкретных организаций. Обычно
просто критикуют, мол, медленно растёте.
Третий и уже привычный упрек в адрес «Поступа»:
«А почему вас не видно на баррикадах?» Полагаю,
вполне резонно ответить на этот вопрос вопросом: «А
вас?». Ну, право же, спрашивающий таким образом
критик часто норовит нас послать в бой за какие-то
там и чьи-то идеи, а сам он – будет наблюдать за этим
со стороны? Умно, нечего сказать. Каждый мнит себя
стратегом, видя бой со стороны.
Правда, нам иногда встречаются и экстремалы –
герои уличных баталий. Которые до невозможности
горды тем, что где-то сломали заборы незаконных
строек или переночевали в палатке протеста. Эти

признают только язык таких действий. Полагаю, что
спорить с такими любителями экстрима и вовсе не
нужно. Каждый делает то, что умеет лучше всего.
И последнее. Мы хорошо знаем, что иные и критикуют лишь только для того, чтобы на миг почувствовать себя умнее, боевитее, лучше. Или даже для
того, чтобы скрыть чувство неловкости от своей личной бесполезности и неумелости.
И что же все вышесказанное значит? Не прислушиваться нам к критикам?
Нет – прислушиваться стоит. Но – не стоит спешить слушаться. Нужен рациональный фильтр для
«пожеланий, замечаний и реплик». Конструктивная
критика – она обычно о деле говорит, а не о скорости. Что именно следует делать, как именно, где,
когда и с помощью чего или кого может это быть сделано? Вот это приметы конструктивности.
А укоры в медлительности – это даже не критика,
это, скорее, попытки понукать. Без всяких на то оснований. Вот так, я считаю, и надо к этому относиться.

Леонид Грушевой, член «Поступа»
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БЕРЕГИТЕ МОЗГ
В предверии избирательной кампании вновь активизировались попытки
манипулировать сознанием граждан со
стороны политических кругов. Мы
давно знаем о недобросовестности
практически всякого рода политических мероприятий и,
зачастую, на собственном опыте сталкивались с открытым и завуалированным проявлениями лжи в рекламных
кампаниях. Снова и снова политтехнологи и самоучки от
политики пытаются «накормить» людей искаженной информацией, полуправдой, откровенной ложью, подтасованными статистическими фактами. Примечательно
то, что с каждыми новыми выборами к людям относятся
как к все более деградирующей массе, страдающей даунизмом, в то время как украинцы интеллектуально и социально растут, во всяком случае тот средний класс,
который должен составлять основу экономики страны.
Многие люди молодого и среднего возраста перестали пользоваться «услугами» телевидения, потому

что эти "услуги" оказываются не народу в виде актуальной интересной информации, а собственникам
телеканалов в виде оплаты за вездесущую рекламу.
Кроме того, создается впечатление, что ведется сознательная кампания со стороны СМИ по подавлению
энергетики и настроения нации. Власти всегда
проще управлять запуганной биомассой, нежели
мыслящими индивидами. Учитывая качество подаваемой в прайм-тайм информации, 80% которой составляют сводки о катастрофах, судебных делах,
чрезвычайных происшествиях во всех областях общественной и личной жизни граждан нашей страны и
всего мира, у людей должно создаваться ощущение
ужаса жизни и на этом фоне предлагаемые политические лозунги должны вносить в жизнь праздник
светлого будущего.
В связи с этим, дорогие граждане, просим вас быть
бдительными и внимательными к своему психическому
и нравственному здоровью. Относитесь к предоставляемой и навязываемой информации критически и

выборочно, старайтесь меньше смотреть телевизор,
фильтруйте информацию, используйте как можно
более разнообразные источники информации, чтобысоставить свое личное мнение о происходящем. Верьте
своим чувствам, действуйте согласно им. Будьте толерантны к различным мнениям и течениям, но не позволяйте им заменить ваш собственный взгляд и
выбор. Действуйте осознанно и продуманно, и тогда не
придется после каждых выборов жалеть о том, кого
привели во власть, о том, что нас «снова обманули».
Украина приобрела независимость два десятилетия тому назад, и ее граждане должны приобрести
независимость от чуждых мнений, навязываемых
страхов и проблем. Строим Гражданское государство
с полным осознанием происходящего, зависящего от
нас и ответственности за наши мысли и действия!

Наталья Сергиенко,
член редакции газеты «Поступинформ»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!

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.
Адреса редакції та друкарні: 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 6-А, 172. Тираж – 300 прим.
Головний редактор – М. Пелех. Технічний редактор – Д. Чубко.
Члени редакції – С. Сауляк, М. Марченко, Р. Когут, Н. Сергієнко.
Редакція може не поділяти точку зору автора статті. Авторський стиль статей максимально збережений.
Відповідальність за зміст та достовірність наданої інформації несе автор.
З питань розміщення інформації звертатись на e-mail: rk-postup-inform@mail.ru.

