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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На Громадянській середі, 3 липня ц.р., розглянули практичні питання роботи щодо шляхів залучення нових членів в організацію «Поступ».
На наступній Громадянській середі,10 липня, заплановано продовження розгляду практичної роботи поступівців у діяльності напрямку «Кадри»
(зовнішня робота) та залучення в організацію нових
членів.

Штурм райвідділу міліції мешканцями Врадіївки – правоохоронних органах після того, як у Семиполках,
вже не перший сигнал олігархічній владі, що терпець Броварського району Київської області, народний месу народу України вривається. Водночас, це яскравий ник Віталій Запорожець змушений був вбити знахабніпоказник сутності всієї «правоохоронної» системи (мі- лого насильника і здирника в міліцейських погонах
ліції, прокуратури, СБУ, судів) – вона є лише апара- майора міліції М. Симоненка, бо не було іншого способу
захистити місцевих жителів від міліцейського терору.
том насильства над народом.
Події у Врадіївці є прямим продовженням протиДержавний орган, який призначений для боротьби
із злочинцями, сам перетворився на найбільше і най- стояння олігархічного державного апарату і народу.
КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
Вимагаємо від Президента України Януковича В. Ф.,
небезпечніше організоване злочинне угруповання.
Міліція остаточно втратила довіру у народу України Прем'єр міністра України Азарова М. Я., Голови Верхов- ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• ГО «Поступ» на шляху до масової організації.
і не тільки не спроможна, а й вже не має права вико- ної Ради України Рибака В. В. у 30-денний термін рознувати функцію захисника. Краще взагалі розформу- почати процес тотальної люстрації всіх правоохоронних Механізми залучення нових членів та модернізація
вати такий орган і не витрачати бюджетних коштів на органів України, вжити всіх необхідних заходів для звіль- роботи напрямку «Кадри». Зростання чисельносіті
його утримання! Озброєні загони самооборони із міс- нення Віталія Запорожця, покарання тих посадовців, чия «Поступу» — одна з умов досягнення мети. Процевих мешканців і виборні шерифи будуть кращим злочинна діяльність або бездіяльність призвели до траге- довження. 10 липня ц.р.
дій в Семиполках і Врадіївці. Всіх правоохоронців, призахистом, ніж сучасна злочинна система.
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ» у своїй Програмі-мінімум щодо побудови четних до тяжких злочинів судити відкрито і показово.
«Поступ», відкриті для для всіх, кому не байЗакликаємо кожного свідомого громадянина дужа доля України. Приходьте та приводьте
Громадянської республіки проголосив люстрацію
вищих керівних кадрів державних виконавчих струк- України долучатися до нашого поступу для побудови друзів і знайомих!
тур, міліції і служби безпеки, безумовне звільнення в Україні нової держави – Громадянської республіки.
Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
усіх суддів і прокурорів. Лише відсторонення від Україна – НАША земля, на ній жити НАМ!
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,
влади всіх причетних до руйнування України за часів
буд.57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»),
незалежності дасть змогу врятувати Україну!
Узгоджено Виконкомом ГО «Поступ» 5 липня 2013 року.
Товариство «Знання» України, кім. 317 або 318.
Ми добре пам'ятаємо, що ніяких змін не відбулося в
Слова підтримки постраждалій від насилля міліціонерів у Врадіївці
невимовний жах і страждання. Але ми все ж таки бажаємо Вам одужати в усіх зміЧлени громадської організації «Поступ» висловлюють щире співпереживання і
стах цього слова і знову повернутися до розміреного і насиченого життя. Сьогодні
слова підтримки Ірині Крашковій, яка постраждала від насилля «звірів у погонах», вся Україна співпереживає Вам і зичить усього найкращого. Нехай на Ваших устах
пережила страшний біль і знущання. Ірино, ми розуміємо, що Ви пройшли через
знову з’явиться посмішка. Здоров’я Вам, розуміння і підтримки оточуючих!
БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»

ЮВІЛЕЙ: 500-ИЙ ВИПУСК «ПОСТУПІНФОРМУ»
1) Коли Ви вперше познайомились з газетою «Поступінформ»?
2) Який з матеріалів газети Вам найбільше
запам'ятався?
3) Які Ваші побажання щодо покращення
вигляду і змісту щотижневика?
4) Короткі побажання колективу Редакції.
Артур Миколайович
Муляр
1. Познайомився з «Поступінформом» два роки тому.
2. У кожній газеті є щось особливе, і ставити один матеріал вище

вих матеріалів було опубліковано, але сподобалась
низка публікацій стосовно університету Т.Г. Шевченка.
3. Хочу побажати створення порталу газети (електронної версії), це дасть можливість не обмежувати
авторів публікацій у обсягах польоту думок :-)
4. Редакції бажаю в недалекому майбутньому завоювати серця і душі всіх українців та стати головним
ідеологічним виданням в Україні!

Тетяна Юріївна
Абаєва
1. С «Поступинформом» я познакомилась год назад, когда вообще
познакомилась с «Поступом».
іншого складно.
2. Мне нравились статьи Мак3. Більше зухвалості, перчинки.
сима Твердохлеба, так как они всегда были по суще4. Наснаги і бажання жити!
ству и касались всегда нашей компании. Вот две из
них: «Три глупости, которые мешают продвижению
В’ячеслав Іванович
организации» и «О трех видах деятельности: гражПоліщук
данской, общественной и политической». А также
1. Знайомий з «Поступінформом» нравятся Статьи Святослава Стеценка, особенно
з 1-го до 500-го номера :-)
«Программа – минимум» и «Программа – макси2. Не можу однозначно відповісти мум».
на це запитання, оскільки багато ціка3. Мне бы хотелось увеличить газету еще на одну

страницу, чтобы также были статьи немного вольного
характера.
4. Редакция – просто молодцы! Ребята действительно замечательно работают. Хотелось бы, чтобы
было больше членов редакции, чтобы хоть немного разгрузить Марию и Дениса, так как в основном все на них!
Ірина Володимирівна
Ткаченко
1) Примерно 7 лет назад, сразу,
когда вступила в «Поступ».
2) Честно скажу, многие материалы
мне запомнились, особенно яркие и
важные для нас статьи по нашим основным направлениям, по текущей работе, по нашим принципам.
3) Хотелось бы, чтобы больше членов «Поступа» писали статьи, так мы всех будем знать и каждому приятно хоть иногда, но видеть свой материал в газете.
По содержанию – так держать! Пишем о Гражданском
государстве, о том, как мы планируем достичь нашей
цели, пусть народ знает, кто мы и что мы!
4) Всего самого наилучшего, расширения коллектива Редакции, пополнения свежими кадрами, новых
(Продовження на стор. 2)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»

ЮВІЛЕЙ: 500-ИЙ ВИПУСК «ПОСТУПІНФОРМУ»
реживав важкі часи і навіть кризи, але всі ці роки не
цензурована та не заангажована інформація доносиидей в подготовке и написании материалов как лучше лась до членів ГО і читачів газети. І сьогодні «Постуи правильнее преподнести нашу деятельность мас- пінформ» – голос Громадянської республіки в Україні.
сам, ведь «Поступинформ» – это наше лицо! Газету Голос патріотів з національною ідеєю Сильної України.
видят и читают многие люди вне «Поступа»!
Любов Григорівна
Замурій
Михайло Анатолійович
1. Оскільки перебуваю в організаМарченко
ції практично з перших днів, то зна1. Перед вступом в «Поступ», мийомство з газетою розпочалось аж з
нулого року. Спочатку друг привів
2003 року, коли газета на той час ще
мене на Громадянську середу. І я
зрозумів, що потрапив до «своїх», до не мала статусу офіційного друкованого ЗМІ, а була
тих, кому не байдуже. Зміст номеру вже не пам'ятаю. внутрішнім щотижневим інформаційним бюлетенем
Але у щотижневику відчувалося прагнення до правди. ГО «Поступ».
2. Насправді, виділити хоча б одну зі статей або за2. Мені найбільше подобаються статті напрямку
«Захист», «Позиція ГО», відверті і гострі матеріали різ- міток з надрукованих щонайменше 2 000 публікацій є
них авторів про те, що відбувається в Україні і на- несправедливим. Переглядаючи на днях номери газет
скільки важливо мати масштабне мислення задля зразку 2004-2006 років, зрозуміла, наскільки відбувся
безпечного від свавілля чиновників і кращого життя. прогрес у нашому розвитку і нашій свідомості.
3. Бажаю, щоб формат газети ставав все біль3. На мій суб'єктивний погляд, за останні півроку
«Поступінформ» значно виріс у напрямку якості і ціка- шим, і в майбутньому публікувалося як мінімум в 2
вості матеріалів. У той же час, варто зробити щотиж- рази більше матеріалів, які б писали не тільки постуневик ще більш агітаційним, оскільки основний півці, а й люди, що підтримують ідеологію «Поступу»
напрямок діяльності «Поступу» сьогодні: агітація насе- в побудові Громадянської республіки.
4. В цьому ювілейному випуску хочу подякувати
лення приєднуватися до поступівського Громадянського руху та втілювати нашу програму, для чого першому головному редактору нашої газети – Гацюку
необхідна масовість організації. Тобто, для мене агіта- Ю., за те, що завдяки його праці старт «Поступінційний офіс і «Поступінформ» стають все більш набли- форму» був вірним. З вдячністю ставлюсь до кожного
члена редакції. Дяка Вам за Вашу невтомність та наженими один до одного.
4. Оскільки я є членом Редакції, то просто хочу по- полегливу працю. Хочу побажати енергійному і крадякувати всім, хто працював над «Поступінформом» сивому головному редактору – Пелех Марії, гарної
протягом всього часу існування газети. На сьогодні команди, яка б укріплювалась і зростала. Щоб Ваші
головним редактором є чудова особистість – Пелех творчі зусилля завжди приносили Вам задоволення і
Марія Євгенівна. Незмінним і незамінним версталь- користь нашій Громадянській республіці.
ником є Чубко Денис Георгійович. Щотижневик пе-

(Початок на стор. 1)

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

НАШИХ ПІВ ТИСЯЧІ
Напочатку 2010-го один з членів
ГО «Поступ» запропонував мені познайомитись з організацією, а для
цього, на мою електронну адресу він
надсилатиме мені «Поступінформ»…
Я погодилась. Десь з пів року переглядала щотижневі газети «по діагоналі», зупиняючись на найцікавішому для мене щодо суспільних,
державницьких, особистісних проблем, так як завжди
була і є соціально-активною людиною. «Поступінформ» нагадував мені мою районку «Новий шлях», в
якій всередині 90-х я починала свою редакційну
кар’єру.
«Поступінформ» зіграв свою важливу роль в моєму
житті… Але в ГО «Поступ» вступила восени цього ж
2010-го після того, як мені надіслали Програму «Поступу» російською мовою і на запитання: «Чому не
державною?» – відповіли, що це не обов’язково… але
це зовсім інша історія.

Моїм представником тоді, в 2010-му,
був перший і незмінний протягом 8 років
(2003- початок 2011) редактор «Поступінформу» Юрій Васильович Гацюк.
Лише згодом, ставши таким же ж редактором наприкінці 2011-го, але зі штатом чудових
колег-редакційців, я зрозуміла скільки часу, сил,
енергії йшло в Юрія на те, щоб підготувати ці дві невеличкі сторінки А4 самому.
Весело нам працювалось і за часів редакторства у 2011-му Леоніда Анатолійовича Грушевого. Тоді відбулось
становлення редакції як колективу, і ніякі
суперечки чи виходи з ГО «Поступ» активних членів редакції не розхитали наш колектив.
Проблемні виробничі питання, спори, вдосконалення,
дружні мозкові штурми є в усіх сферах діяльності і газетна – не виняток.
У ювілейному «півкілометровому» на шляху до Гро-

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб у круговерті
Вашої активної боротьби за Громадянську
республіку Ви все ж чули мелодичний спів
пташок та помічали океанічні глибини неба!
Гончарука Олега Станіславовича – 6 липня
Антонюка Володимира Івановича – 9 липня
Сердюк Катерину Вікторівну – 9 липня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 12,
ЯКЕ ВІДБУЛОСЯ 1 ЛИПНЯ 2013 РОКУ
На засіданні були присутніми 11 членів Виконкому (при
кворумі 9): Абаєва Т.Ю., Замурій Л.Г., Кравченко О.Г.,
Муляр А.М., Солодкий С. М., Стеценко С.О., Ткаченко І. В., Твердохліб М.М., Троянова-Малош Н.М.,
Черниш, О.В., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Доненко Т.М.,
Когут Р.Я., Костін І.О., Нестеренко О.А., Соколов К. А.,
Чубко Д. Г.
Секретар засідання: Кравченко О. Г.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Винести попередження Кравченку О.Г. про неприпустимість невиконання рішень Виконкому.
2. Групі з ротації представників (Шевченко В.А., Замурій Л.Г., Троянова-Малош Н.М.) підготувати пропозицію стосовно механізму проведення ротації.
3. Продовжити розгляд питання систематизації розсилки та підтвердження газети «Поступінформ».
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 15 липня 2013 року.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!
мадянської держави «Поступінформі» я хочу подякувати Денисові Чубку, Михайлові Марченку, Наталі
Сергієнко, Світлані Сауляк, Тетяні Абаєвій, Максимові
Твердохлібу за щотижневу активну участь у творенні
«Поступінформу». Юрію Гацюку, Леоніду Грушевому,
Роману Когуту, Світлані Беднаж за вагомий внесок у
становлення і розвиток газети – друкованого ЗМІ ГО
«Поступ». Усім нашим позаштатним журналістам, дописувачам, читачам за постійність, співпрацю та зворотній зв’язок.
Пишіть, дзвоніть, заходьте – редакція «Поступінформу» завжди для Вас відкрита у наших серцях,
електронних адресах, засіданнях редакції!

Від дружнього колективу поступінформівців,
Марія Пелех

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