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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕНЬ

УКРАЇНА: МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ
Один із базисів існування будьякої сучасної держави – економіка і
фінанси, а отже успішна комерційна
діяльність національних підприємств
торгівлі і послуг, з врахуванням глобалізації. Країна багатіє і за рахунок
виважених експортно-імпортних операцій, зокрема
тих, що проводяться з сусідніми країнами. Таким
чином, Україна має «дружити» з усіма державами, і
особливо з тими, які вигідні для наших національних
інтересів. Дружити нам потрібно з усіма хоча б для
того, щоб наша армія ніколи не зазнавала втрат безцінних людських життів, щоб наших громадян тепло
зустрічали у будь-якій країні світу, і щоб експортноімпортний торговельний оборот поповнював український бюджет додатковими коштами, зокрема для
підвищення рівня соціального і медичного захисту населення.
Отже, за роки незалежності неетичні чи екстремістські висловлювання і
дещо мінлива міжнародна політика представників української
влади
стосовно
Європейського Союзу або Російської Федерації призвели
до величезних втрат у розвитку економіки, адже інвестиції, спільні проекти і адекватні взаємовідносини
завжди пов’язані між собою. В той же час, ЄС і РФ
були і будуть сусідами України, і в найближчі десятиліття гарантовано впливатимуть на нашу націю. Навіть якщо Україна інтегрується з однією з вказаних
держав, сусідні країни нікуди не зникнуть і матимуть
вплив на нас через територіальну близькість. Наприклад, радикальна політична дестабілізація у Росії
може призвести до збройних конфліктів на російськоукраїнському кордоні, а економічна криза у Західному
європейському світі може призупинити кредитування
міжнародними фінансовими інститутами і європеїзацію України. Тобто наша держава також має бути зацікавлена у стабільності сусідніх країн.
На мій суб’єктивний погляд, актуальною є проблема неприхованої емоційної неприязні Російської

федерації (РФ) до України і навпаки, що негативно
впливає і на економічні відносини. Звичайно, Росії
можна закинути імперськи настрої, історичні помилки
та експансіоністську політику. Але, у той же час,
країни Заходу мають досвід колонізаторів, знищувачів корінних народів і є учасниками аморальної для
обох сторін боротьби з СРСР. Важливо остаточно
усвідомити, що кожна країна бере участь у «міждержавному дарвінізмі», і кожна країна перш за все та завжди діє у власних інтересах і інтересах власної нації.
Україні нічого не залишається, як брати участь у
вже сформованій системі світового порядку. Мова
йде не про те, що потрібно забути минуле і мораль,
мова йде про те, що ми не маємо права забувати про
нашу націю і наше майбутнє сьогодні, а нашому держапарату варто використовувати всі доступні шляхи
зміцнення України і всі конкуренті переваги нашої
батьківщини. Наприклад, у сфері міжнародної торгівлі
Україна має сприяти торгівлі національних компаній і
з Європейським Союзом
(ЄС), і з РФ заради максимального обсягу надходжень
до бюджету, кошти якого можуть бути використані для забезпечення довготривалості і
високої якості життя громадян. Варто звернути увагу
на взаємовідносини США і КНР, оскільки ідеологічно
та амбіційно ці країни практично несумісні, але Сполучені Штати Америки не заперечують проти співробітництва з Китайською Народною Республікою.
Звичайно, потенціал і можливості України менші за
потенціал Європейського Союзу або ресурси Російської Федерації. Але історія знає випадки, коли окремі
країни спромоглися зайняти свою нішу у світі і досягти
успіху. Та ж Швейцарія має давні традиції політичного
і військового нейтралітету, однак, у той же час, бере
активну участь у міжнародному співробітництві – на її
території розміщені головні офіси багатьох міжнародних організацій. Сьогодні Швейцарська Конфедерація
не входить до жодного військового альянсу і не є членом ЄС, має високий ВВП на душу населення, хоча
корисні копалини в країні практично відсутні. Варто
ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ВИЇЗНИЙ АГІТАЦІЙНИЙ ОФІС

На фото зліва направо: М. Марченко, І. Ткаченко,
Д. Чубко, Т. Абаєва, М. Твердохліб, В. Шевченко,
Р. Когут, І. Костін, О. Дементьєв, К. Соколов.

У суботу, 3 серпня, на Контрактовій площі працював черговий виїзний агітаційний офіс ГО «Поступ».
Як завжди, ми не стояли без діла, та організували чергове опитування громадян щодо підтримки
наших програмних засад. По-перше, такі опитування сприяють просуванню громадянської ідеології. По-друге, ми маємо можливість вивчити думку
громадян та ступінь підтримки програмних тез. Результати кожного з опитувань ми плануємо публікувати у наступних номерах «Поступінформу».
У цей раз питали у людей, чи підтримують вони

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Зі складу ГО «Поступ» за регулярну (понад 3 місяці) несплату членських внесків виключено Коваленка О.К. За власним бажанням зі складу ГО
«Поступ» виключено Балана О.В. Станом на 3
серпня 2013 року у складі ГО «Поступ» 216 осіб.

Громадянські середи
На Громадянській середі, 31 липня ц.р., обговорили можливість підключення ГО «Поступ» до
справи В.Запорожця. Вирішили, що це питання потребує додаткового вивчення. Також розглянули
ідею створення «Центру скарг». У ході обговорення
дійшли висновку, що створення такого центру не
сприятиме розвитку організації.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Адаптація нових членів у ГО «Поступ». Питання
зайнятості поступівців в організації. Напрямок
«Кадри». 7 серпня ц.р.
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для для всіх, кому не байдужа доля України. Приходьте та приводьте
друзів і знайомих!

УВАГА! Громадянська середа відбудеться
о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Велика
Васильківська, буд.57/3 (біля ст. м.
«Олімпійська»),
Товариство «Знання» України, кім. 215.
зазначити, що в Швейцарії – пряма демократія з національною специфікою.
Підводячи підсумок, нагадаю про притчу, яку поважав Мао Цзедун в епоху протистояння СРСР і США:
«Поки тигри б’ються, мудра мавпа чекає свого часу».
Вважаю, що шлях України – дипломатія і мудре просування національних інтересів, в тому числі за рахунок взаємовигідного співробітництва з усіма
«тиграми» нашого часу.

Михайло Марченко, член ГО «Поступ», член
редакції газети «Поступінформ»
поступівську ідеологічну тезу «Обирати міліцію
мають громадяни».
Крім того, в умовах виїзного офісу разом із членами Виконкому ГО «Поступ» можна обговорити
важливі питання діяльності та розвитку організації.
Роботі офісу потрібна підтримка членів організації, як матеріальна, так і особистою участю.
Тому приєднуйтесь до нашої роботи, підтримуйте
розповсюдження Громадянської ідеології!
Наш виїзний офіс працює щосуботи з 13:00 до
16:00 на Контрактовій площі біля пам'ятника Г. Сковороді за умови недощової погоди.
Координатор виїзного агітаційного офісу Денис
Чубко. Телефон: 067732 6195.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ЗАХИСТ

ПРОКУРАТУРА.
ПРАВО НА ПОМИЛКУ ЧИ ПРАВО НА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ
У 454-му номері газети «Поступінформ» від
16.08.2012 було
опубліковано
статтю Артура
Муляра, члена виконкому ГО «Поступ», члена напрямку діяльності
«Захист» під заголовком «Бездіяльність виконавчої служби, або
про тих, кого ми утримуємо», зазначені у статті події продовжились
у наступному.
06 листопада 2012 року Державна виконавча служба України
повідомила стягувача про надання
доручення управлінню державної
виконавчої служби Головного
управління юстиції в м. Києві провести оперативну нараду з питань,
що містилися у статті і численних
скарг стягувача, з приводу дій

(бездіяльності) державного виконавця Подільського ВДВС м. Києва
Новікової Тетяни Дмитрівни, яка до
проведення наради звільнилася із
займаної посади.
28 січня 2013 року за результатами заяви про злочин з приводу
бездіяльності посадових осіб відділу державної виконавчої служби
Подільського районного управління юстиції
м. Києва, невиконання впродовж двох років
наказу Господарського суду м.
Києва і при цьому втрати арештованого майна, в Єдиному державному
реєстрі
досудових
розслідувань зареєстровано кримінальне
провадження
№
42013110070000053, і слідчому
відділу Подільського РУ ГУ МВС
України в м. Києві доручено провести досудове розслідування щодо

фактів, які зазначались у заяві про
злочин.
До цього часу прокуратура Подільського району м. Києва надає
відписки і неналежним чином здійснює прокурорський нагляд за
проведенням досудового слідства,
саме тому протягом шести місяців
кримінальне провадження з обвинувальним актом не направлено до
суду для прийняття рішення у
справі, чи можливо прокуратура
має свій зиск із неналежного проведення досудового слідства, свою
думку про це може залишити кожний, ознайомившись зі відповідною скаргою на сторінці порталу
ГО «Поступ», за адресою:
http://postup.org.ua/protection,
продовження буде…

Влас.кор. «Поступінформу»

ШУКАЄМО КАРИКАТУРИСТА
У зв’язку з поступовим підвищенням якості підготовки матеріалів щотижневика «Поступінформ», накопиченням журналістського досвіду авторами статей, членами ГО «Поступ», збільшенням читацької аудиторії газети, виникла необхідність у тематичних роботах карикатуриста.
Просимо усіх зацікавлених у такій співпраці звертатися до Редакції газети «Поступінформ»:
rk-postup-inform@mail.ru. Дружній колектив Редакції чекає на Вас!
ТВОРЧІСТЬ ПОСТУПІВЦІВ

ГУМОР ТА САТИРА
Международный скандал! Реализация амбициозных планов заинтересованных стран по дестабилизации Украины окончилась полным провалом. По
словам уволенных глав нескольких иностранных
спецслужб, их грубо опередили украинские чиновники и народные депутаты.
--В ответ на замечание одного из священников, что
украинским властям придётся отвечать перед Судом
Божьим за свои грехи, представитель Кабинета Министров гордо сообщил, что такой суд не входит в
систему государственного правосудия, а значит,
юрисдикция названного суда в Украине незаконна.
--Укргидрометцентр официально уведомил правительство о том, что после лета всегда наступают
осень и зима. Чиновники, ответственные за уборку
дорог и подготовку к возможным стихийным бедствиям, с недоверием отнеслись к полученной от
Гидрометцентра информации.
--В рейтинге «Зоопарк», Общества исследователей
дикой природы, первое место заняли заседания де-

путатов Верховной Рады, опередив брачные игры
орангутангов и бодание горных баранов.
--Профсоюз проституток требует легализации своей
деятельности. Главный аргумент: «Почему мы не
имеем права, а депутаты могут торговать собой и переходить из рук в руки?».
--Партия «ПМС» («Против могущества социума»),
самая нервная и раздражительная партия в Верховной
Раде, вынесла на обсуждение Совета национальной
безопасности документ «УГ» («Угроза государству»). В
документе указано следующее: «Главной опасностью
для олигархов является то, что украинская нация всё
никак не признаёт себя быдлом в стойле».
--Согласно международным рейтингам самыми богатыми являются родственники украинских чиновников. А
самыми бедными и самыми добрыми являются украинские чиновники, которые по-христиански переписали
всё своё имущество на своих родственников.

Михаил Марченко, член ГО «Поступ»

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб Ви самі
обирали кольори і сюжет Вашого життя!
Боряка Володимира Геннадійовича – 3 серпня
Гутаріна Ярослава Миколайовича – 4 серпня
Марущака Анатолія Трохимовича – 4 серпня
Іванову Тетяну Вікторівну – 6 серпня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 14,
ЯКЕ ВІДБУЛОСЯ 29 ЛИПНЯ 2013 РОКУ
На засіданні були присутніми 12 членів Виконкому (при
кворумі 9): Абаєва Т. Ю., Доненко Т. М, Замурій Л.Г.,
Когут Р. Я., Костін І. О., Соколов К. А., Солодкий С. М.,
Стеценко С.О., Ткаченко І. В., Твердохліб М.М.,
Чубко Д. Г., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин:, Кравченко О. Г., Муляр А.М., Нестеренко О.А., Троянова
– Малош Н. М., Черниш О.В.
У засіданні брав участь член ГО «Поступ»: Михайловський С. В
Головуючий: Твердохліб М.М.
Секретар засідання: Абаєва Т.Ю.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Винести на обговорення тематичної Громадянської середи напрямку «Захист» питання стосовно проекту Е. Синьковського.
2. Винести на розгляд та обговорення тематичної
Громадянської середи напрямку «Захист» питання
щодо захисту і звільнення В.Запорожця.
3. Підготувати проект поточного плану діяльності ГО
«Поступ». Обговорити його в групі «Виконком» в
дистанційному режимі та в групі «Поступ-координація» соціальної мережі Фейсбук, після чого винести на засідання Виконкому для його остаточного
розгляду та затвердження. Відповідальний: Твердохліб М.М.
Розгляд для членів Виконкому – 1 тиждень.
Розгляд в групі «Поступ-координація» – 3 дні.
4. Розглянули стан підготовки до організації мітингу,
запланованого на кінець вересня ц.р.
5. Кожному члену Виконкому надати свою пропозицію щодо поступівців, чиї інтереси він представляє у Виконкомі, які б могли проводити діяльність в
соцмережах «Однокласники» або «Вконтакті» щодо
залучення нових членів в ГО «Поступ».
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 19 серпня 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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