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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

щодо звільнення Юрія Луценка
Стосовно останніх подій, пов'язаних з визволенням
та звільненням Ю. Луценка громадська організація «Поступ» вважає, що Ю. Луценко був засуджений корумпованим антинародним судом з політичних мотивів.
Тому його звільнення ми підтримуємо, саме звільнення,
а не помилування. Ганебне рішення суду про ув'язнення
Ю.Луценка слід відмінити.
Водночас незмінною залишається позиція ГО «Поступ», що Ю. Луценко є таким же ж представником
олігархії, як і всі інші так звані «опозиціонери». Всі
його дії спрямовані не на докорінні зміни в Україні, а

на приведення до влади таких же ж ставлеників олігархії, лише з іншого політичного табору.
Громадська організація «Поступ» наголошує, що лише
заміна сучасної олігархічної системи влади на нову, з громадянською ідеологією, дасть змогу витягнути Україну із
прірви і вивести її на принципово новий рівень розвитку.
Майбутнє за Громадянською республікою! Будуймо своє нове майбутнє РАЗОМ!

Узгоджено у фейсбук-групі
«Поступ-координація» 17.04.2013.

ДУМКИ ВГОЛОС

ДОКИ СОНЦЕ ЗІЙДЕ – РОСА ОЧІ ВИЇСТЬ
Який все-таки у нас романтичний,
наївний та… ледачий народ: все чекає,
коли «згинуть наші вороженьки, як роса
на сонці» і лиш потім «запануємо ми
браття, у своїй сторонці». І, що цікаво,
не «запрацюємо», наприклад, «в сім’ї
вольній новій», а саме «запануємо».
Над ким? Над чим?
Ні, я тут не буду з садо-мазохістською насолодою,
як то більшість журналістів та політологів, живописати
на нових прикладах, як та владна роса сьогодні «виїдає очі» та стверджувати, що «коли плюють в очі» то є Божа роса, бо, мовляв, «всяка влада від Бога».
Тут, якраз, все ясно, я зовсім про інше.
Так, сонце ж таки обов’язково зійде, бо ніяка
влада, на щастя, ще не може зупинити обертання
землі, і таки «згинуть наші вороженьки» в променях
цього сонця, рано чи пізно, але і що ж з того? Вже
було, пам’ятаємо 2005 рік.
Тож може, все-таки, не панувати, а будувати треба
готуватися? І готуватися вже зараз, почухавши потилицю та засукавши рукави, як годиться.
І починати, як і будь-яке будівництво, треба з проектування, а проектування необхідно починати з технічного завдання, це такі ази, що аж не зручно нагадувати.
Так що ж ми , насправді, всі хочемо? Я вважаю, що всі
46 млн. громадян України хочуть бути задоволеними
своїм життям. І це задоволення зовсім не вичерпується
лише матеріальним достатком. З цього бажання і формується наше «технічне» завдання владі для проектування та побудови (капітальної реконструкції) нашої
Держави, яке може виглядати приблизно так: «Ефективно організувати та постійно сприяти розвитку життєдіяльності суспільства України, створюючи необхідні
умови для гідного життя її громадян».
І з чого ж розпочинати? Звичайно ж, з ретельного з’ясування, як має виглядати ця «ефективно організована життєдіяльність» та «необхідні умови для гідного життя», а
також, скільки для цього потрібно яких ресурсів, зокрема
грошей, звичайно при розумному їх використанні.
Таке з’ясування не важко провести з допомогою
функціональної моделі Держави (про яку я не раз згадував в своїх попередніх публікаціях) та наукового об-

ґрунтування структури і необхідних розмірів наповнення державного бюджету.
Наступним кроком має бути з’ясування розмірів
ВВП, яких треба досягти Державі для цього, а головне, чесно розібратися з можливими шляхами досягнення таких розмірів та, знов таки чесно,
задекларувати шлях розвитку економіки, який Держава вибирає. Тому що, саме від такого вибору залежать напрямки подальшого розвитку освіти, науки,
культури, і взагалі, інтелектуального та духовного становлення Українського суспільства.
Адже саме сьогоднішній стан освіти та науки в Україні
ретельно культивується, щоб поставити всіх невдовзі
перед фактом безальтернативності «бананово-сировинному» шляху розвитку економіки України через, буцім-то,
відсутність інтелектуального потенціалу в Державі. І
треба визнати, наші керівники і науки, і освіти вже мають
значні успіхи на цьому єзуїтському шляху.
Та повернемося до проектування і будівництва Держави. Коли будуть з’ясовані згадані вище моменти, то
далі вже справа техніки та професіоналізму «будівельників». Треба буде цілеспрямовано, наполегливо, з найменшими втратами перевести суспільство з
сьогоднішнього стану «А» в проектний, визначений на
підставі функціональної моделі, стан «Б». Справа, звичайно, дуже не проста, але необхідна і реальна.
Наше велике щастя, що вже не треба доводити реальність та ефективність такого шляху завдяки яскравим прикладам Сінгапуру та Грузії – перших
ластівок мерітократичного майбутнього людства.
Але тут, як завжди, все впирається в політичну волю,
а де починається наша сучасна українська політика – зазвичай, закінчується мораль, честь і совість.
В той же час, навіть сучасна влада, здається, розуміє, що, наприклад, мерітократія (влада достойних)
є логічною формою розвитку суспільства на постіндустріальній його стадії і намагається впроваджувати
в життя окремі, як їм здається, «меритократичні»
риси, призначивши саме себе тими достойними.
У зв’язку з цим та і не тільки, завжди знайдуться
опоненти, котрі скажуть: «Так то Сінгапур, то Грузія,
у нас таке не можливо, у нас інша ментальність».
Не будемо сперечатися на скільки історично сфор-
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Загальні збори ГО «Поступ»

У суботу, 15 червня 2013 року, відбудуться чергові звітно-виборні Загальні збори громадської організації «Поступ».
На порядок денний заплановано: звіт та вибори органів управління ГО «Поступ» (Голови Ради, Ради, Голови Ревізійної комісії, Ревізійної комісії), узгодження
програми-мінімум та програми-максимум ГО «Поступ» та інші організаційні питання.

Громадянські середи

На засіданні Громадянської середи, 17 квітня, проведено обговорення принципів «чим більше власності
– тим більше соціальної відповідальності» та «відокремлення капіталу від влади, недоторканості власності та амністії капіталу» у Громадянській державі.

Поступівська Skype-конференція

У четвер, 18 квітня, проведено скайп-конференцію, де відбулося перше обговоренння програмимінімум ГО «Поступ».
У конференції взяли участь представники таких
напрямків: «Виїзний агітаційний офіс», «Кадри»
(внутрішні та зовнішні), «Позиція «Поступу», «Захист», «Ідеологія», «Портал «Поступу».
Наступна скайп-конференція відбудеться 25 квітня
2013 року о 19:00, на якій заплановано обговорення
ідеологічних тез Громадянської держави. За інформацією звертайтесь до координатора напрямку «Кадри»
(внутрішня робота) Ігоря Костіна (067 935 8716).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Робоча нарада з питань поступівського напрямку
«ЗАХИСТ» – 24 квітня.
• 1 та 8 травня – вихідні дні.
Громадянські Середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх. 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, кімн. 317 або 318.
мована ментальність українців міцніша чи слабша за
ментальність грузинів чи китайців, але мова справді
йде про державні зміни на ментальному рівні.
Таким змінам немає сьогодні розумної та моральної
альтернативи, але й вважати всі «закручування гайок»
державотворчими реформами, визнаючи їх при цьому
ще й не популярними, як мінімум, не професійно.
Будь які реформи в державі, які не робляться вибірково
та фрагментарно, а робляться грамотно та морально для
загального блага переважної більшості, будуть популярними в патріотично вихованому державою суспільстві.
Такого масштабу зміни справа не влади, а справа
опозиції. Тож, давно б треба було не чубитися, вихваляючись хто опозиційніший, а проектувати нову
розумну Україну, щоб схід Сонця знову не став несподіваним. Земля ж бо крутиться швидко.

Олександр Гнєдаш, член ГО «Поступ»,
аналітик, к. т. н.
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ТОЧКА ЗОРУ

ЖЕНЩИНА – ОСНОВА ЖИЗНИ, НАЦИИ, СТРАНЫ
Хоть уже 8-е Марта прошло, но весна
в самом разгаре. А весна всегда ассоциируется с женщиной – она переменчива: то теплая, то холодная, то суровая,
то нежная и ласковая. Почему я решила
взять эту тему? Да потому что для меня
женщина – это Жизнь, это начало всего.
Даже Нация – тоже женского рода. И именно от женщины
зависит, какая будет нация, какой будет народ, какая будет
страна, каковым будет государство.
Во все времена женщина – это начало начал. Женщина
всегда была Музой для поэтов, писателей, художников.
Она вдохновляла полководцев и царей. Ради Нее свершались подвиги, завоевывались территории, свершались
революции и делались войны. Не зря в греческой мифологии Любовь и Война – Афродита и Арес, шли рука об
руку. Иногда женщины сами делали перевороты, но зачастую женщина была именно той шеей, которая поворачивала голову в том направлении, котором ей было
нужно. И хоть мужчины всегда себя считали выше,
именно теми головами, но, ни для кого не секрет, делали
они все только ради женщины и для женщины.
Женщина – это Жена, это помощник, это мудрость,
это уют, это создание тех условий, при которых мужчина
может что-то творить. Женщина – это мать, дающая
жизнь. Это, конечно, в идеале, это то, для чего создана
женщина. И я подняла этот вопрос как раз для того, чтобы
обговорить, насколько сейчас женщина выполняет свое
предназначение, какая сейчас женщина, и как она соответствует тем идеалам, о которых говорилось выше.
Ведь, по сути дела – какая женщина, такая и нация, такой
народ. Мужчина уже подстраивается под ту женщину, которую видит возле себя.
Больно смотреть на то, в кого превратились современные женщины. Феминистический всплеск в Америке
породил много революций и множество изменений, которые сейчас дали свои плоды. Да, женщины сейчас
могут работать, содержать семью, выступать в разных организациях, быть главами разных направлений. Не спорю,
во многом женщины успешны. Но давайте посмотрим на
результаты, которые это все дало. Женщины стали забывать о своих прямых обязанностях. Если раньше девочки
мечтали выйти замуж, родить детей, создать уют в доме,
то сейчас в первую очередь идет карьера. Все думают,
как бы хорошо выучиться, чтобы устроится на престижную
работу. Пойти по карьерной лестнице. Уже 9 из 10 не думают о детях и о будущем поколении. А, если думают, то
не сейчас, немного позже. Много женщин предпочитают
рожать уже после 30, а то и 40-ка лет. Так же обстоит дело
в отношении мужа. За счет того, что женщина уже может
все сделать сама… зачастую у нее встает вопрос, а зачем
ей муж, зачем ей семья? Многие предпочитают обходиться без мужа. Разве что ребенка рожают для себя и
все… Мужчины, видя сильных женщин, больше не стремятся быть добытчиками, а зачем? Женщина и так хорошо справляется. Если взять большинство мужчин, то
они уже не хотят ничего делать, становятся мягкотелыми,
перестают быть настоящими мужчинами, перестают заботиться о семье и будущем. Очень часто слышны фразы,
что настоящих мужчин нет, они все перевелись, все либо
наркоманы, либо пьяницы, либо нетрадиционной ориентации. Мужчинам, якобы нельзя уже ничего доверить, на

них нельзя положиться. И все в таком роде. И становится
больно. А что мы, женщины, хотели? Мы боролись за равноправие – получайте равноправие. Только мы не учли
такой маленькой детали, что мужчина, как бы он ни старался – не может выносить и родить ребенка. И кормить
грудью тоже не может. Да, многие могут начать спорить,
что есть искусственное питание и все в таком духе. Да –
есть, только никакое питание не заменит женского грудного молока! И если мы хотим иметь здоровых и крепких
детей, то мы должны им с самого начала их жизни дать
именно здоровое чистое питание.
И вот и получается, что женщина на себя взвалила
все… Она должна выносить ребенка, родить, кормить,
растить, заниматься домашним хозяйством: стиркой,
уборкой, готовкой; а еще бежит на работу, в какие-то
организации, ведет активный образ жизни, и при этом
должна оставаться красивой, сексуальной и счастливой… Получается, что мы забрали у мужчин все их функции и со своими не можем расстаться… А ведь
посмотрите на женщин – ей просто некогда со всем
этим следить за собой. Какой салон? Какие процедуры?
– времени совершенно нет. Она с дома на работу, с работы в магазин, нагружает себя сумками, бежит домой,
чтобы приготовить ужин и на завтра обед, забирает
детей со школы, делает с ними уроки, потом, когда все
улягутся спать, занимается стиркой и починкой одежды.
Утром раньше всех встает, чтобы приготовить завтрак и
собрать всех. Провожает всех, кого на работу, кого в
детский сад и школу, и сама – приводить себя в порядок и бежать на работу – и так до бесконечности, каждый день… И за это мы боролись?! А современные
девочки? Ей еще и 15 лет нет, а она уже с сигаретой
расстаться не может, каждый день пьет спиртные напитки, да и в личной жизни все тоже весело – через
день новый парень… И это будущая мать!
Если посмотреть на наших женщин, скажите честно,
сильно ли таким хочется посвящать стихи, петь по ночам
серенады под окнами, идти на какие-то подвиги?! Сильно
ли такие женщины вдохновляют мужчин на создание шедевров? И предвидя ваш ответ, сама отвечаю, конечно же,
нет. Поэтому и развал идет полный, потому что мужчине
нужно вдохновение на создание чего-то, а, когда его нет,
то мужчина становится разрушителем. Поэтому не развивается культура. Поэтому и идет деградация народа.
Я призываю вас, милые женщины, одумайтесь. Пересмотрите свою позицию. Не стоит все тянуть на своих
хрупких плечах. Нам не нужна баба, которая и в горящую
избу и коня на скаку! Нам нужна Женщина – нежная, ласковая, добрая. Которая сможет подарить жизнь, подарить любовь. Которая сможет вдохновить мужчину и
сделать его сильным. Которая будет не просто умной, а
мудрой. И сможет своей мудростью сделать так, чтобы
наша страна стала развиваться и улучшаться. Хватит
быть Зимой. Давайте станем Весной – теплой, ласковой, цветущей, и будем дарить свою любовь окружающим. А все завоевания, добычу «мамонтов», совершение
подвигов, давайте оставим нашим мужчинам. Именно
для этого они и созданы!

Татьяна Абаева,
член Исполкома ГО «Поступ»

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить перемоги внутрішніх ідеалів над зовнішніми перепонами!
Кас'янова Сергія В'ячеславовича – 18 квітня
Платоненка Віталія Миколайовича – 18 квітня
Химача Володимира Вікторовича – 18 квітня
Копейкіна Дмитра Георгійовича – 20 квітня
Чепця Олега Миколайовича – 21 квітня
Мельничука Віктора Адольфовича – 22 квітня
Валька Володимира Вікторовича – 23 квітня
Саінчук Ірину Миколаївну – 23 квітня
Шевченка Ігоря Анатолійовича – 23 квітня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ТВОРЧІСТЬ ПОСТУПІВЦІВ
ГУМОР ТА САТИРА
Представители Европейской комиссии
по защите прав человека в Украине в
срочном порядке изучают разницу
между социальными принципами «беспредел» и «развели лоха по понятиям».
Как прокомментировал один из иностранных гостей,
английский лорд Вудроу: «Украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, учит нас правильно
разруливать непонятки и не кипишевать на стрелках».
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 7, ЯКЕ ВІДБУЛОСЯ 15 КВІТНЯ 2013 РОКУ
На засіданні були присутніми 10 членів Виконкому (при
кворумі 9): Замурій Л.Г., Троянова-Малош., Мотузка І.В.,
Костін І.О., Соколов К.А., Солодкий С. М., Стеценко С.О.,
Ткаченко І. В., Твердохліб М.М., Чубко Д.Г.
Були відсутніми за об’єктивних обставин:
Абаєва Т.Ю., Доненко Т.М., Когут Р.Я., Кравченко О.Г.,
Нестеренко О.А., Шевченко В.А.
Секретар засідання: Костін І.О.
Головуючий: Твердохліб М.М.
Вирішено:
1. Змінити систему інформаційної розсилки. Розсилка здійснюватиметься безпосередньо всім членам Виконкому.
2. З метою участі ГО «Поступ» у відзначенні Дня Перемоги – збір бажаючих 9 травня, о 12:00 годині,
біля м. «Арсенальна».
3. Загальні збори громадської організації «Поступ»
призначити на суботу, 15 червня 2013 року.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 13 травня 2013 року.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!

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