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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

ТОЧКА ЗОРУ

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

АктуАльнАя темА: «попыткА укрАинцев
опрАвдАться в бездеятельности?»

До лав ГО «Поступ» приєднався Іванов А.І. (м. Запоріжжя).
Станом на 4 вересня у складі ГО «Поступ» 217 членів.

По утверждению отдельных граждан (также исходя из опыта работы агитационного офиса) Гражданской республике
в Украине не суждено быть по причине так называемого «украинского менталитета», полностью тормозящего прогресс. Мы решили спросить у членов нашей организации «Поступ», так ли это на самом деле?
сергей Беляев
Миром правят деньги и идеи. Денег у
нас немного, поэтому опора на идеи. Для
того чтобы народ проснулся, идея им
должна овладеть. Идея овладевает народом через пропаганду. Чем лучше идея
выражает внутреннюю потребность народа, тем легче она
овладевает сознанием, и тем менее затратной является пропаганда. Отсюда вывод: (1) теория Гражданской республики
должна показывать путь практической реализации какой-то
экзистенциально важной идеи; (2) эта идея должна быть явно
артикулирована (выражена в словах, тезисах, лозунгах), составлять сердцевину мировоззрения каждого пропагандиста и эмоционально заряжать, прежде всего, его самого; (3)
способ жизни пропагандиста должен являть собой воплощение его мировоззрения в социальной практике. Вот тогда из
искры естественным путем и возгорится пламя.
Андрей Рыжков
За время пребывания Украины в составе различных империй, в том числе и
СССР, инициативность и деятельность
украинцев были серьезно подавлены, поскольку веками истреблялось лучшее,
цвет нации. Поэтому обществу нужно дать толчок, показать
пример. Это долгий и трудный путь, но он обязательно даст
свои положительные результаты. Это и есть тот путь, которым идет «Поступ».
Марина Козловская
Украинская нация всегда была одной
из самых прогрессивных в мире. Это касалось приемов земледелия, уровня чистоты и санитарии в городах и
поселениях, народного творчества. Украинские промышленники начала 20 века внедряли наиболее
прогрессивные мировые технологии и формы охраны труда,
поощрения рабочих, будучи при этом меценатами. Казачество принесло новые приемы стратегии и тактики. Украинское рококо и барокко оставили неповторимый след во всем
мировом искусстве. Украинские стрельцы были примером
самоорганизации в колонизированной стране на фоне развитой Европы. Города, принявшие «магдебургское право»,
вошли в элиту формирования промышленных рынков мира.
Украинская «Просвита» несла свет знаний всем слоям общества, позволяя поддерживать дух и чистоту морального

уровня народа. Украинские хлеборобы входят сегодня в пятерку мировых лидеров по поставкам продуктов питания и
аграрного сырья во всем мире. Украинские технологии
мосто-, ракето- и танкостроения всегда занимали лидирующие мировые позиции.
Но естественной формой самоорганизации украинского
народа всегда была община, родовой уклад. Все иные
формы привносились искусственно, в основном насильственно и ни в одной из тоталитарных форм не стали
близки сердцу народа. Сейчас наступило время, когда тоталитарные формы управления приобретают гротескные
формы. Их нелепость и бессилие все более очевидны. Поэтому нужны программы общественного устройства, которые оказались бы близки историческим традициям. И
при этом были способны защитить себя от захвата паразитическими силами. Какие это могут быть формы? Я думаю,
обзор таких вариантов заслуживает целой серии публикаций. Ибо даже республиканские формы державотворчества имеют сотни исторических вариантов.

Громадянські середи
На Громадянській середі, 4 вересня ц.р., було проведено
обговорення принципів практичної реалізації методів делегування в Громадянській республіці. Відгуки деяких учасників зібрання розміщені в цьому номері «Поступінформа».
Узагальнююча профільна стаття координатора напрямку
«Ідеологія», Святослава Стеценка, буде опублікована в одному з наступних номерів нашої газети.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Підготовка до мітингу «За Громадянську республіку!».
Узгодження тез виступів. 11 вересня ц.р.
Громадянські середи, які проводить ГО «Поступ»,
відкриті 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.
Діяльність ГО «ПОстУП»

Максим твердохлеб
Когда говорят, что во всем виноват
менталитет народа, то это тоже самое,
когда родители ссылаются на природу
детей, вместо того, чтобы их воспитывать,
когда эти дети садятся им на голову.
Михаил Марченко
Утверждение об украинском менталитете, на мой взгляд, является ложным.
Основных обоснований два: 1) в людях,
живущих на территории Украины, много
«кровей» (генетика схожа с другими нациями), ведь за тысячи лет частично или всю территорию
Украины много раз завоёвывали, не говоря уже об активной
международной торговле (Польша, Германия, Австро-Венгерская империя, татаро-монголы, турки, чехи, страны Прибалтики, скандинавы); 2) культура Украины является
элементом европейского культурного наследия, так как столетиями активно взаимодействовала с культурами других
наций. Значит, проблема пассивности украинцев не в особенном, уникальном менталитете, а, видимо, в необоснованном пессимизме. А это исправимо просвещением
общества. И воплощение Гражданской республики возможно!

АГІТАЦІЙНИЙ ОФІС
ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
У Києві, на Контрактовій площі, члени ГО «Поступ» щосуботи, за умови недощової погоди, проводять агітаційну та
пропагандистську роботу серед населення.
Це й опитування громадян на різноманітні теми, відповіді
поступівців на непрості запитання людей та знайомство
українців з окремими аспектами майбутньої Громадянської
республіки, розповсюдження газети «Поступінформ».
Нам завжди приємно доводити суспільству на простих та
реальних прикладах той факт, що Україна може бути змінена на краще в найкоротші терміни за умови єдності нації
і підтримки прогресивних концепцій.
Звертаємось до кожного поступівця за підтримкою! У
зв’язку із зростанням кількості звернень і дискусій щодо практичних аспектів нового державного устрою, виїзному агітаційному офісу потрібна додаткова фінансова підтримка
і ваша персональна участь у спілкуванні з людьми, які
будуть підтримувати нас у реалізації реформ.
Координатор виїзного агітаційного офісу Денис Чубко.
Телефон: 067 732 6195.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”

№ 36 (509) 05.08.2013 – 11.09.2013

НАШІ ОПИТУВАННЯ

результАти поступівського опитувАння
«Чи підтримуєте ви вибори суддів громАдянАми?»

2

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб люди завжди раділи Вам, як весняному сонцю після
довгої зими!
Гончарука Олександра Віталійовича – 6 вересня
Ткаченко Ірину Володимирівну – 8 вересня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!

нАші люДи
На сторінках газети ми продовжуємо знайомити читачів з новими поступівцями. Зазвичай, ми просимо
коротко розповісти про себе у вільному форматі.
На базі виізного офісу ГО «Поступ», що
працює по суботах на Контрактовій площі
столиці України, ми регулярно проводимо
опитування громадян, чи підтримують
вони наші поступівські ідеологічні тези.

Відповіді більшості людей говорять самі
за себе: те ідеологічне підґрунтя, на
якому базується діяльність ГО «Поступ»,
має народну підтримку. Адже у складі
організації перебувають звичайні люди.

Ми не чекаємо, поки зміни прийдуть до
нас. Ми самі ініціюємо ці зміни. Пропонуємо кожному, хто вирішив перетворити
своє бажання змінити країну на реальні
справи, приєднатися до лав ГО «Поступ».

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

відгуки уЧАсників громАдянської середи (04.09.13) нА тему «принципи
прАктиЧної реАлізАції методів делегувАння в громАдянській республіці»

КОЗлОВсьКА
МАРинА ВітАліїВнА
Закінчила Дніпропетровський
державний аграрний університет за
спеціальністю зоотехнія, працювала
в заповідниках та на аграрних підприємствах, у наукових закладах та вузах аграрного, інноваційного,
екологічного профілю. З 2007 р. директор приватного
підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Агронаукінформ», що спеціалізується на системах стандартизації і сертифікації усіх видів продукції за
вимогами екологічності та біобезпеки, на рівні вимог
національного та світових ринків.
Інтереси та захоплення: історія, мистецтво, подорожі
та зустрічі з цікавими людьми, органічна продукція.
Знайома з діяльністю ГО «Поступ» з 2011 року, переважно через газету ГО. Вирішила приєднатись
коли відбулося зростання місії та цілей ГО в масштабі
побудови Громадянської республіки.
Свою діяльність в процесі розвитку програм ГО «Поступ» бачу в напрямах підготовки та залучення громадян
до законотворчої діяльності, формування громадської
моделі оновлення влади, поширення ідеологічного напряму стосовно потреб стрімкого посилення наукового,
кадрового, ринкового потенціалу країни, на основі зростання гуманітарних та фахових цінностей в суспільстві.

Артур Муляр: «Первый блин и не ного ответа на эти вопросы нужно очень много денег для
комом. Изложено наглядно и доступно для взятия власти . А в целом получилось интересно».
всеобщего понимания. Конечно, всегда
можно найти изъяны, но пока эти изъяны
тарас Доненко: «Я в презентации Мине есть настолько весомы, чтобы их крихаила не увидел конкретных решений, а
тиковать».
только то, что на словах было раньше. Если
презентация для визуализации слов, тогда
Максим твердохлеб: «Прошедшая
понятно, но как шаг вперед в разработке
Гражданская среда стала очередным
технологии – её рано показывать людям».
шагом в развитии идеологического направления. Нужно незаконченный вопрос
Эдуард синьковский: «Всё было инпродолжить на одной из следующих
тересно, но времени как всегда не хваГражданских сред. Хорошо то, что мы
тило, чтобы задать некоторые вопросы.
определили, что можем разбирать сложные вопросы. Плохо
Если схему делегирования полномочий я
то, что не уложились в регламент по времени».
примерно понял, то процедура отзыва
представителя или своего голоса от преднаталия троянова-Малош: «Тема ставителя я смутно понимаю. Это бы на доске нарисовать паделегирования очень ёмкая и сложная в лочками и кружочками. В следующий раз, разумеется.
реализации и применении. Радует то, что
По презентации всё понятно. Когда мы будем внедрять эту сипервый шаг сделан, мы начали об этом стему, интернет уже будет в каждом доме. Если бы это пришлось
говорить, и не просто говорить, а есть по- делать сегодня, то голосования по конкретным вопросам можно
Ви не ЗнАєте, яК РОЗПОВісти
нимание и согласие в изложенных до- было бы проводить с помощью СМС. Мобилки уже есть у всех».
ПРО ГО «ПОстУП» РіДниМ, ДРУЗяМ, КОлеГАМ?
кладчиками способах и методах реализации».
ПОКАжіть їМ цей ВіДеОРОлиК:
Олександр Черниш: «Однієї середи
сергей Беляев: «Критику обещаю.
занадто мало, щоб охопити питання деДальше: «в тени» систематически
легування повністю. Загалом враження
остаются два фундаментальных вопроса:
позитивне. За короткий час було озвучено
(а) кто есть поступовский электорат, попринципи роботи. Сподобався інтерфейс
ступовская база опоры (то есть те люди,
сторінки голосування через інтернет. Моя
кому дело Поступа нужно до зарезу)? и (б) думка – якщо щось і можна піддати критиці, то це стане зров чем состоит метафизика поступовской идеологии, чем она зумілим, коли «каркас» буде «оббиватися дошками». Тоді і
может воспламенять душу? Не только же обещанием сытой побачимо прогалини».
и безопасной жизни, верно? Без развёрнутого и полноценhttps://www.youtube.com/watch?v=D4ViD7aqZEg
ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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