№ 24 (497) 13.06.2013 – 19.06.2013

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕНЬ

ТОЛЬКО Я ЗНАЮ ЧТО ИМЕННО МОГУ
В сериале «Lost» есть замечательный
персонаж – Джон Лок. Он всегда спокоен и рассудителен. Но примечателен
он фразой: «Только я знаю что я могу».
Многие люди не обращают внимания
на подобные вещи, мотивируя это тем,
что кино – это вымысел. Но персонажей создают люди.
Нет ни одного персонажа (человека) ни в одном фильме,
который имел бы качества, не свойственные человеческой натуре. Просто потому, что дабы придумать такой
персонаж автору надо выйти за пределы собственного
мышления. Мало того, этот персонаж был бы не понят
зрителями. А значит, любой персонаж с большой вероятностью найдет свое частичное или даже полное отражение в каком-то реальном человеке. А может и во
многих. К чему я это? Да к тому, что только сам человек
решает что он может, а что – нет.
Недавно общался по телефону с одной знакомой и
услышал замечательную фразу: «Мы – аполитичны».
Увы, это невозможно в принципе. Попробую пояснить
ход своих мыслей.
Мы живем в мире подмененных понятий и искаженной реальности. Начиная со школы, даже с детского сада, нам усиленно прививают понятия,
которые не в полной мере соответствуют действительности. Так, слово «политика» трактуется всегда
однобоко – в сторону версии происхождения от греческого «полис» (город). Не буду вдаваться в размышления об этой версии, лишь позволю себе
напомнить, что такая трактовка дает политике следующее определение: «сфера деятельности, сутью
которой является определение форм, задач, целей и
содержания деятельности государства».
Второй вариант трактовки ведет нас к двум словам – «поли» (много) и «тикос» (интерес). Такой вариант мне более по душе хотя бы потому, что
затрагивает все слово, а не только часть. Множество
интересов и искусство находить решения среди множества интересов – это и есть политика. Более простой и доступный вариант. Мало того, это более

распространенный в жизни вариант, потому как мы
ежедневно этим занимаемся. Достигаем реализации
собственных интересов в океане чужих. Именно по
этой причине невозможно быть «вне политики». Это
значит полностью отказаться от своих интересов.
Даже если рассматривать первый вариант, можно
прийти к интересным выводам. Граждане живут в
стране с государственным управлением. Граждане
живут по определяемым этим государством законам. А
значит, реализация политики напрямую влияет на жизнь
каждого гражданина. Когда государственный аппарат
поднимает таможенную пошлину (реализация таможенной политики – один из рычагов управления внутренними экономическими процессами) на какую-то
категорию товаров – это автоматически отражается на
всех гражданах. Для кого-то это выражается в повышении цен на те или иные товары, для других – в изменении уровня заработной платы, для третьих –
изменение прибыли и т.д. Таким образом, граждане так
или иначе имеют отношение к политике. И когда гражданин говорит, что он «аполитичен», его «политика не
интересует», это значит только одно – он сознательно
отказывается от управления своей жизнью, предоставляя это право другим людям – право принимать решение по каким правилам человек будет жить, какие права
и свободы будут ему предоставлены. Таким образом,
человек отказывается от себя, потому что лишает себя
права участвовать в управлении своей жизнью.
Только сам человек знает на что он способен ради
достижения собственных целей и отстаивания личных интересов. Невозможно построить свое будущее,
не имея никаких интересов, не прилагая усилий к их
реализации. Принять решение «быть в политике»
значит принять решение жить полной жизнью – принимать решения и нести за них ответственность,
жить сейчас и строить свое будущее. Принять решение самостоятельно строить свое настоящее и будущее – значит принять решение «быть в политике».

Сергей Михайловский, член ГО «Поступ»

ДУМКИ ВГОЛОС

ЩОДО ТРАДИЦІЇ ВІДЗНАЧЕННЯ 9-ГО ТРАВНЯ ЯК ДНЯ ПЕРЕМОГИ
Ми, українці, проживали історії чужих, загарбницьких держав і згодом
вивчали історії чужих держав, написані чужими авторами. Україні слід вже
нарешті творити свою Українську історію. В ній має бути
місце подіям чи традиціям, які були, є чи стали невід’ємною частиною культури, побуту, слави та звитяги
нашого народу. Якщо це свято, то має бути привід для
свята та його святкування, якщо це сумний епізод в історії, то його слід пам’ятати, схилятись перед подвигом
героїв і вшановувати пам’ять жертв сумних сторінок.

Стосовно Дня перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні, то слід пам’ятати, що українці
були втягнуті в бойові дій з обох сторін конфлікту не
з власної волі, і були змушені воювати. Участь у війні
ніяким чином не повинна пов’язуватись з визвольними змаганнями та боротьбою за незалежність
України в той час.
На Українській землі Друга Світова війна тривала з
1939 року, а закінчилась та війна не 9-го травня, а у
60-х роках ХХ століття, із завершенням бойових дій
армії НКВД на західноукраїнських землях.
Радянська історія – це події описані відповідно до
радянської ідеології. Українська ж історія твориться
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Зі складу ГО «Поступ» виключено Гриценок О.В. за
власним бажанням. До лав ГО «Поступ» приєднався
Шушпанніков О. М. Станом на 14 червня 2013 р. у
складі ГО «Поступ» 223 особи.

Громадянські середи
На Громадянській середі, 12 червня ц.р., відбулось обговорення діяльності поступівського зовнішнього напрямку «Кадри» (зовнішня робота).

Поступівська Skype-конференція
У четвер, 13 червня ц.р., проведено скайп-конференцію. Обговорювалися питання підготовки до
Загальних зборів ГО «Поступ».
Наступна скайп-конференція відбудеться 20
червня 2013 року о 19:00. За інформацією звертайтесь до координатора напрямку «Кадри» (внутрішня робота) Ігоря Костіна (067 935 8716).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Обговорення результатів проведення Загальних зборів ГО «Поступ». 19 червня ц.р.
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для 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.
ЗВЕРТАЄМОСЯ ДО ПОСТУПІВЦІВ
З ПРОПОЗИЦІЄЮ ВЗЯТИ УЧАСТЬ
У ПОСИЛЬНІЙ МАТЕРІАЛЬНІЙ ПІДТРИМЦІ
РОБОТИ ВИЇЗНОГО АГІТАЦІЙНОГО ОФІСУ
Кошти необхідні на друк поліграфічної
продукції, рекламних банерів, придбання
додаткового устаткування.
Щодо цільових внесків та питань роботи
виїзного офісу звертайтеся до координатора
Дениса Чубка (тел.: 067 732-61-95).
сьогодні і залежить від позиції та об’єктивного ставлення до цих подій кожного громадянина незалежної
України.
Так, безперечно, для деякої частини представників
українського народу, хто брав участь у бойових діях,
9 травня – це свято. І свято не стільки перемоги, а
свято першого дня миру на тодішній землі, свято закінчення жаху, яким є будь-яка війна.
Для іншої частини нашого суспільства – це День Скорботи за загиблими. Українці, білоруси, росіяни, кримські
татари, казахи, прибалтійські та інші народи, які пережили
те страшне лихоліття мають свої болючі спогади про ту
страшну, заплутану і витрактовану на всі боки війну.
Ми з повагою ставимось до українців-ветеранів, на

(Продовження на стор. 2)
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ЩОДО ТРАДИЦІЇ ВІДЗНАЧЕННЯ 9-ГО ТРАВНЯ ЯК ДНЯ ПЕРЕМОГИ
(Початок на стор. 1)

свій ратний подвиг. Будьмо розсудливими, вдячними
і з повагою ставмося до вшанування пам’яті тих, хто
став чи на полі бою, чи у власній домівці жертвою
страшної війни.
Виходячи з історичного досвіду та реалій недосконалого впливу політичної влади на вирішення гострих
суспільних проблем, ГО «Поступ» закликає мислячих
українців приєднатися до нашого руху задля побудови
в Україні Громадянської держави, щоб у майбутньому
ніякі ні Гітлери, ні Сталіни не вирішували за нас кому
і як довго залишиться жити, хто є героєм, а хто жертвою, хто є катом, а хто зрадником.

якому б боці вони не воювали, і закликаємо до глибокого розуміння причин Другої Світової, до порозуміння та примирення, виходячи з впевненості, що
українська нація стала жертвою у глобальному протистоянні імперій, а мільйони тогочасних співвітчизників не обирали своєї долі і місця народження.
Історичним фактом є те, що держави антифашистського блоку були лише тимчасовими союзниками та
бажали максимального виснаження одна одній, що
призвело до ще більшого числа жертв серед військових та мирного населення.
Схиляймо голови перед подвигом Героїв, робімо
усе залежне від кожного з нас для ветеранів, які ще є Марія Пелех, Михайло Марченко,
поряд з нами, щоб вони відчували справжню і по- власкори «Поступінформу»
стійну, а не помпезну і тимчасову увагу до себе за
ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

«БІЛІ ЛЮДИ» В «ЧОРНОМУ СПИСКУ»
Люди схожі на монети: треба сприймати їх по їхній
25.05.2013 зазначену інформацію підтверджує
вартості, який би відбиток на них не був. (П’єр Буаст) Київська міська дирекція УДППЗ «Укрпошта» південний
поштамт, листом від 22.05.2013 № 38.03/1-М-994. По16.04.2013 головуючим суддею Свя- штамт повідомив, що мій лист від 05.12.2012 «виданий
тошинського районного суду м. Києва 13.12.2012 у відділенні зв'язку Київ-164 за дорученням
Кириленко Т.В. в цивільній справі за від ТОВ «Сосновий квартал», Геровській Г.В.».
моїм позовом до ТОВ «Сосновий кварОтримані мною з поштамту матеріальні докази
тал» про визнання противоправною без- спростовують оманливі свідчення представників віддіяльності відповідача з приводу повідача – Накопало О.А. та Мартиненко К.М., які,
ненадання відповіді на запит від 05.12.2012, ухвалене рі- покриваючи незаконні дїї посадових осіб ТОВ «Сосшення, яким мені відмовлено у задоволені позовних вимог. новий квартал», ввели в оману головуючого суддю
Представники ТОВ «Сосновий квартал» Накопало Святошинського районного суду м. Києва Кириленко
Олександр Андрійович та Мартиненко Катерина Мико- Т.В., надавши суду завідомо неправиді покази.
лаївна, ігноруючи вимоги ч.3 ст. 27 ЦПК України, недобНакопало О.А. та Мартиненко К.М. відомо, що суросовісно виконували свої процесуальні обов'язки, дові рішення відповідно до ст. 124 Конституції України
надавши суду пояснення, якими ввели суд в оману щодо ухвалюються судами іменем України і є обов'язконеотримання мого запиту від 05.12.2012.
вими до виконання на всій території України, та, не14.05.2013 на сайті Укрпошти http://www.ukr- зважаючи на це, з метою спотворення істини і
poshta.com/www/upost.nsf/search_post, мною віднайдена отримання незаконного рішення суду, Накопало О.А.
інформація про вручення відповідачу (одержувачу) осо- та Мартиненко К.М. надали суду оманливі покази, а
бисто 13.12.2012 об’єктом поштового зв’язку Київ-164, тому дії таких осіб повинні стати відомими широкому
з індексом 03164, мого запиту від 05.12.2012.
загалу громадськості.

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб завдяки
Вашій громадянській активності у Вас брали
автографи у побудованій Вами Сильній Громадянській Україні!
Клименко Наталію Ігорівну – 16 червня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 10,
ЯКЕ ВІДБУЛОСЯ 10 ЧЕРВНЯ 2013 РОКУ
На засіданні були присутніми 11 членів Виконкому
(при кворумі 9): Замурій Л.Г., Когут Р.Я., Костін І.О.,
Соколов К.А., Солодкий С. М., Стеценко С.О., Ткаченко І. В., Твердохліб М.М., Черниш О.В., Чубко Д.Г.,
Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Абаєва Т.Ю.,
Доненко Т.М., Кравченко О.Г., Муляр А.М., Нестеренко О.А., Троянова-Малош Н.М.
Секретар засідання: Черниш О.В.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. До 12:00 13.06.2013 року провести контрольне
опитування серед поступівців на предмет присутності на Загальних зборах ГО «Поступ» та надіслати
Замурій Л.Г. результати опитування для попереднього узагальнення.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 17 червня 2013 року.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!
Громадська організація «Поступ» буде ПОСТІЙНО
відслідковувати дії (бездіяльність) посадових осіб,
службових осіб, правоохоронних органів, суду, інших
осіб і органів під час виконання ними своїх обов’язків.

Артур Муляр, член виконкому ГО «Поступ»

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

Через соцмережу «Однокласники» нашою технологіч- ставить перед собою «Поступ» також не є політичним.
Проте, без використання політичних інструментів ми
ною групою «Поступ» було отримано наступне питання.
не зможемо виконати своє завдання в майбутньому.
Володимир Іванченко
Ми передбачаємо, що цей час має настати тоді, коли
«Поступ» досягне політичного рівня, а це біля 10 000 чле(м. Черкаси):
«В мене склалося враження, нів організації. На той час нам буде потрібна політична
що «Поступ» – це підґрунтя якоїсь партія як інструмент. Може ми й самі таку партію ствополітичної партії? Чи є у ГО «По- римо. Але сама ГО «Поступ» не планує перетворюватися
в партію. Крім того, ми передбачаємо, що в наших поліступ» мета створити політичну партію?»
тичних проектах буде задіяно меншість членів організації.
Але це питання досить далеке. Бо перед політичним
Відповідає
рівнем ми маємо ще досягнути «публічного» рівня – це
Максим Твердохліб:
Організація «Поступ» не є політичною тоді, коли чисельність організації доросте до 1 000 члесилою і не пов'язана ні з якою іншою по- нів. А зараз в організації поки 223 особи. І вся наша ролітичною силою в Україні. Завдання, яке бота тут, в цій групі, направлена тільки на одне –

залучення нових членів до лав нашої організації.
Пояснення: група «Поступ» в соцмережі «Однокласники»
називається технологічною тому, що в ній знаходяться або
члени ГО «Поступ», або ті, хто ще не визначився вступати
в організацію чи не вступати. Ця група використовується
виключно для роботи щодо залучення нових членів до лав
громадянської організації «Поступ».
Якщо ж людина визначиться і вступати не захоче,
то в рамках саме цієї групи ми з людиною прощаємось. Якщо у неї виникне бажання відновити наше
спілкування, то будемо завжди цьому раді.

Свої дискусії ми проводимо
на поступівській сторінці соцмережі Фейсбук:
http://www.facebook.com/PostupUA

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., Т. Абаєва.
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.

