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ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

ПОСТУПОВСКАЯ АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА
Данный материал предлагается воспринимать как
ориентир пропагандистской и агитационной работы
«Поступа».
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ОСОЗНАТЬ ТРИ УСЛОВИЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
Многие знают и понимают, что улучшение ситуации в
нашей стране возможно только, если поменять систему
власти, а не саму власть. Это значит, что что-то должно
принципиально измениться в системе управления страной.
Не людей, одних олигархов на других, нужно менять во
власти, а саму систему власти. Итак, цель – изменить систему
власти в Украине. Но немногие знают, а еще меньше людей
понимает, что это возможно только при одновременном
выполнении трёх условий. Эти условия и есть наши задачи.

народ стал активным участником реформ. В противном
случае, если не получить такой поддержки, то любые
реформы провалятся. Получение поддержки народа – и
есть основная задача пропагандистско-агитационного
направления.
Без поддержки народа, причем большинства народа,
реформаторское правительство не сможет прийти к власти.
А если и придёт, например, с помощью современных
политтехнологий, то будет бороться со своим же народом
за власть, а не за реформы, которые могут кардинально
изменить ситуацию в стране, сделать Украину современной,
экономически развитой и с высокими социальными
стандартами жизни, чтобы не продолжать плестись в хвосте
всего мира. Теперь конкретно.

ПОДВОДЯ ИТОГИ мИТИНГА

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОПАГАНДИСТСКО-АГИТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПОСТУП»
I. Пропагандируется гражданская идеология, а не ГО «Поступ»
на непогоду
готовыслоганах-задачах
принимать участие в
ВII.субботу,
28 сентября,государства
состоялся первый
поступовский
ми- дажевнесмотря
Все проблемы
должны
быть изложены
приблизительно
десяти
тинг «За Громадянську республіку!», на котором мы впервые наших мероприятиях.
Всего в поддержке митинга приняло участие 116 поступублично представили нашу идеологическую платформу.
III. Правило
проведения
публичных
акций:
«Одно
= один слоган»
Митинг проводился
с двумя
целями. Первая
цель – это
повцев,
из мероприятие
них 111 членов организации
поддержали инипрезентация абсолютно новой модели государства «Граж- циативу финансово.
Также мы задаем вопрос и тем, кто отказался поддержать
данской республики». Именно эта модель является путем к
Первое условие – идеологическое. Необходимо наличие
ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
ПРОПАГАНДИСТСКОмитинг:
как можно
изменить ситуацию в
социально-экономическому росту государства, и, как след- поступовский
модели новой системы власти и плана реформ. Таких реформ,
АГИТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
проводить подобствие, к росту благосостояния граждан. Вторая цель – на- стране, если только не объединившись,
которые приведут к изменению этой самой системы власти.
Первый принцип пропаганды. Нам необходимо
чало консолидации народа в мощную гражданскую силу для ные публичные акции? Каким способом можно что-то изВторое условие – кадровое. И это значит, что нужно создать пропагандировать гражданскую идеологию, а не
построения Гражданской республики. И таких митингов менить в стране, если просто сидеть дома у экранов
массовую организацию, которая и станет той движущей гражданскую организацию «Поступ».
должно быть не один-два, и даже не десять, а сотни и ты- телевизоров и мониторов? Просто ходить и голосовать на
силой, которая проведет реформы в стране.
Второй принцип пропаганды. Все проблемы
сячи.
И не условие
только в–Киеве,
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субботу
поддержать
идеологию
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итоги, можно с уверенностью сказать, что проние поддержки народа страны. Это значит, что для того, чтобы задачи. В идеале
таких лозунгов-задач должно быть около
лики
пришли
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мероприятие
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21
гость.
ведение
такого
митинга
уже является
небольшой поидея стала реальностью, она должна овладеть массами.
десяти. И именно
они должны
всяческинашей
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пути к построению
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чтот.е.
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естьнового
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50 наЭто всё
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мы тут ничего
не сказали.
Это бедой
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формирования
дежныхнужно
людей,знать
на которых
можно рассчитывать,
просто
и не забывать.
И это является которые
ориенти- общественного сознания народа Украины.
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Ущапівський
Ф.Ф.у
зв'язку
розбіжностями
курсом
керівСтаном зна«ідеологічними
10 жовтня у складі
ГО «Поступ»з219
членів.
ництва організації» (цитата із заяви М.Пелех). Станом на
01.10.13
в ГО «Поступ» 218середи
членів.
Громадянські
На Громадянській середі 9 жовтня 2013 року відбулося
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проблемою, яку
не вдавалося
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Для її успішного вирішення потрібні дві складові:
наявність зрозумілої та реальної ідеології і команди, що
буде працювати все масштабніше, використовуючи цю
КАЛЕНДАР
ПОСТУПІВСЬКИХ
ідеологію задля залучення
нових членів організації.

ГРОМАДЯНСЬКИХ
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останніх
Загальних
зборах
“Поступу”.
А ось із створенням
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вже
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реально
прогнозувати,
скількиочасу
Наші
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19:00нам
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буд.57/3
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Товариство «Знання» України, кім. 317 або 318.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
Робоча нарада, 16 жовтня 2013 року, буде
присвячена розвитку щотижневика “Поступінформ” як
“колективного організатора” і головного інструменту
нашої пропаганди. Станом на сьогодні більшість
членів “Поступу” зайняла по відношенню до газети
позицію споживачів, які прийшли до ресторану і
чекають, коли шеф-кухар (Редакція газети) приготує
а офіціанти
(Виконком)
рознесуть
»їмДлястрави,
перегляду
відео виступів
(на YouТube)
клікніть наготові
фото
страви кожному відвідувачу. Необхідно організувати
роботу так, щоб кожен член “Поступу” був не пасивним
споживачем, а активним учасником створення (як
кухар) і розповсюдження (як офіціант) нашої газети.

ром в организации нашей поступовской работы. Данным
Третий
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При проведении
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необходимость сделать оценку адекватности любой новой
На данный момент мы видим такие основные
(или старой) политической силы или общественного движения. идеологические лозунги-задачи:
цьому
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ст. м. «Олімпійська
»),щоТовариство
політичного
байдужості,
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а) Программа-минимум;
який чесно розповідає людям там жити6.простіше?
ПОБАЖАННЯМИ
ВІТАЄнову політичну
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на стор. 2
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ІНТЕРВ’Ю З ОлЕксІєм ГОНЧАРУкОм, ОДНИм З лІДЕРІВ ПОлІТИЧНОГО ОБ’єДНАННЯ «сИлА лЮДЕЙ»
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ІДЕОЛОГІЧНА
ТРИБУНА
ПОСТУПОВСКАЯ АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА
(Продовження.
Початок на стор. 1)

ГО «ПОСТУП»
З НАЙКРАЩИМИ
ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ
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За час республіканської
диктатури
сформувати
любых публичных
илипотрібно
виртуальных
акций.
ствоваться.
Однако,
по своей
сути,
должны
стать незыбле- проведении
тими,
хто
голосуватиме
(як
зараз).
відкриту
еліту,
яка
буде
спроможна
дієво
впливати
на сусмыми. Ведь эти позиции и есть суть всех первоочередных Именно их нужно разъяснять в том ключе, каким образом
4. Забезпечення
оперативності
управління,
оперативність пільство
без формальних владних повноважень власони будутнавіть
реализованы.
реформ,
которые необходимо
осуществить
в Украине.
делегування
і відкликання
авторитетом.
(согласовано
на Гражданской среде 2 октября 2013 г.)
Данные позиции
должныголосу.
стать основой при подготовке ним набутим
спочатку Громадянські
постулати
повною мірою
посліМаксим Твердохлеб,
Председатель
ГО «Поступ»
публикаций в газете «Поступинформ». На них следует
Перша і друга проблема обумовлені сучасним станом на- довно впроваджуватимуться на місцевому рівні:село, мікселення України, загальним низьким рівнем знань суспільТОЧКА рорайон,
ЗОРУ район. Одразу буде впроваджене делегування голосу з
ства, споживацьким безвідповідальним світоглядом.
можливістю його вільного відкликання або особиста участь у голосуваннях, виборах чиновників: голови виконкому, суддів, шерифа
ЗаПОбіЖНиКи Від НеКОмПеТеНТНОсТі
(міліцейських чинів) і інших. Розповсюдження практики делегуНова
концептуальна
освіта.громадянського
Це наша про- яким
вання не
на місто
з районним
та область
відбуватися
В1.цій
рубриці
були зібранізагальна
відгуки членів
байдуже.
То всерозподілом
лицемірство.
І своїхбуде
онуків
я також
грамна
вимога.
Створення
такої
системи
середньої
освіти,
у
«явочному»
порядку,
за
готовності
до
цього
усіх
менших
теритооб’єднання «Поступ» стосовно того, в що вони НЕ вірять. навчу розрізняти брехню від правди. Якщо з такою паскудною
яка
розкриває
і
максимально
розвиває
природні
здібності
ріальних
одиниць,
себто
воно
може
бути
не
одночасним
по
всій теАле в те, в що НЕ вірять члени нашої ГО, здається вірить владою доживу до онуків, звичайно.
кожного учня,
формуєукраїнців.
знання, уміння
і навички,
достатні для риторії країни. Це має бути ініціатива самих територіальних громад.
велика
кількість
Отже,
продемонструємо
самостійного
трудового життя, дає кожному учню розуміння
Чому така послідовність?
що на місцевому рівні є безтеатр
абсурду.
МаксимТому,
Твердохліб
суспільного ладу, устрою і діяльності громади та держави. посередній зворотній
зв’язок,
прийняті
рішення одразу познаГолова ГО “Поступ”
2. Меритократія – Михайло
вимоги до Марченко
кваліфікації та/або досвіду чаються на рівні життя
громадян.
На місцевому
рівні
Я вірю, що в Україні
є порядні партії,
тих, хто бере участь в член
голосуваннях
і тих, хто є кандидатами зосереджена більшість
пересічної
людини:
ГО “Поступ”
які чинників
іноді себедобробуту
називають
опозицією
ів
на отримання делегованих
голосів,
виборні
у ви- лікарня, освітньо-виховні
комунальне
і торговельноЯ вірю,
що внаУкраїні
всепосади
владнається
те, щозаклади,
вони борються
за нашу
свободу
конавчій і судовій гілках
культурніАле
і спортивні
заклади,
без влади.
мене. Я просто буду сидіти перед побутове обслуговування,
від бандитів.
я не вірю,
що ціохорона
партії,
3. Обов’язковість відкритих
публічних
кандидатів.
громадського
порядку і суд.олігархічних
У такому разікланів
мусишзадля
мислити
і діяти
телевізором,
лаятидебатів
політиків
і пити насправді,
є породженням
боротьби
відповідально,
узгоджено, солідарно. Хочеш добробуту – припиво, і все магічним чином зміниться за
владне корито.
маНіПУлюВаННЯ
на ЗаПОбіЖНиКи
краще! Раптово Від
бандитська
частина міліції перестане ймай відповідальні рішення і дій, шукати винних нема де.
1. Концептуальна
освіта.
На місцевому рівні
є реальна можливість
ґвалтувати
і намагатися
вбивати жінок у Врадіївці, а може
Олександр
Черниш безпосереднього
Надання
політичних
прав України.
лише тим,
хто виконує
або чиновників.
Лише такі умови
й у2. інших
населених
пунктах
Зненацька
моїх впливу на обраних делегатів
член Виконкому
ГО “Поступ”
обов’язки
громадянина.
спроможні
сформувати
відповідальних
громадян.
дітей в школі почнуть навчати моралі, свободі думки і
Я вірю в те, що з приєднанням
3. Достатній рівень
добробуту
громадян.
На державному
рівні до
підЄСчас
дикгромадянським
правам.
Неочікувано
олігархи пожаліють
України
чи республіканської
МС ситуація принципово
«Прозорість»якісистеми
управління.
втілення Громадянської
всіх4.пенсіонерів,
пережили
Другу світову війну, період татури і до повного
покращиться.
Ми отримаємореспубліки
нові ринки
виконавча
вертикаль,
яка формуватипіслявоєнного відродження і вбивчі 90-ті роки, та за власний діятиме жорстка для
нашої продукції,
а європейська
чи
ЩО
ЗабеЗПечиТЬ
ОПераТиВНісТЬ
УПраВліННЯ
меться
громадянсько-політичною
силою,
що
взяла
Порахунок підвищать пенсії ветеранам війни і праці. Я насправді російська продукція ні в якому разі не знищитьвладу.
нашого
делегуваннягеморою»,
(історичнібоприклади:
Римська виробника,
вноваження оскільки
і ресурси ми
державного
управління
і місцевого
вірю1.вСтупеневе
«магію насиджування
в мене вроджений
маємо потужну
промисловість
республіка,
махновські
вільні
ради).
чіткоІ розмежовані.
хист до такого роду діяльності.
ісамоврядування
якісні товари табудуть
послуги.
я не вірю, що протекціонізм
компетенції
у прийнятті
міжмені
ор- національних
Протягом першого
півріччя
повноважень
Громадянського
А2. Чіткій
ще ярозподіл
абсолютно
впевнений,
що всі рішень
українці
виробників
України
дасть змогу
розвинути
ганамихоча
управління,
визначені
сталі терміниЦерегулярного
го- внутрішній
уряду буде ринок
проведена
люстрація, побудована
новаа система
винні,
я їм нічим
не зобов’язаний.
я маю право
та модернізувати
промисловість,
Україна
лосування за склад
чиновників,
управління
країною,
законодавство.
безапеляційно
казатирад,
їм,виборних
як вони повинні
діяти.заЦебюджет,
я маю ніколи
за таких
умовприйняте
не станереспубліканське
конкурентом європейським
чи
зовнішньополітичні
союзи,
Хто матиме
право приймати рішення особисто (безпосеправо
вимагати перше
місцереферендуми.
в черзі за добробутом. І я маю російським
виробникам.
Головне
змінити
світогляд
широких
із спожи- редньо голосувати) та бути носієм делегованих голосів? На
право
нічого –при
цьому не
робити, тому
що відмас
народження
на громадянсьгромадяни.
Так само всі громадяни на
явацького,
кращий захолопського,
інших. І мої безвідповідального
пращури, звичайно, були
дворянами місцевому рівні – всі
Марина
Козловська
Тому Аповне
постулатів
йкий.
панами.
те, щовпровадження
я сьогодні живуГромадянських
в лайні, нічого не
означає. районному, обласному
члені республіканському
ГО “Поступ” рівнях, зокрема
можливе
раніше, ніж виросте
буде відповідно
розподілу
власності
Через
своюневузьколобість
оточуючііпросто
не можуть навчене
осягнути із загальних питань бюджету,
Й насправді
– спільної
жахливий
театру
і виховане
нове покоління та стан національного госпо- користування, соціальної
охорони
громадського
посяйво
мого генію.
абсурду.сфери,
І зверніть
увагу,
в українських
дарства
достаток кожному,
хтоячесно
працює. рядку, екології й таке
І ні дозабезпечить
якого з громадянських
об’єднань
приєднуватися
ЗМІінше.
практично зник жанр карикатури!!!
ВідповідноБо всі
Громадянські
впроваджуватиТам, де прийняття
рішень
спеціальних
не збираюсь!
запроданці! Япостулати
знаю це навіть
без перевірки
Можу
додатипотребуватиме
до всього вищезазначеного
поступово
знань і«Я
досвіду,
право
брати участьі свідомих
в голосуімуться
нормальної
дискусіїі зпослідовно.
представниками всіляких громадських фразу:
вірю, що
ВНЗ безпосередньо
країни готують повноцінних
З приходом
уряду
завершення
ваннях або представляти голоси інших громадян, претендуорганізацій.
Бодоя влади
б тежГромадянського
продався, тільки
ніхтодомене
купити фахівців».
втілення
мінімум
від вати на виборні посади матимуть лише ті, хто підтвердив
не
хоче. ІПрограми
я ніколи в–житті
не триватиме
повірю, щоперехідний
є справжніперіод
патріоти,
олігархії до Громадянської республіки. Формою правління буде компетентність у тій галузі, за якою хоче брати участь в приреспубліканська диктатура. безпосередньо здійсню- йняттіАКТИВНА
рішень. Підтвердженням
такої компетенції
може бути
ГРОМАДЯНСЬКА
ПОЗИЦІЯ
вати диктатуру будуть усі громадяни. Громадянство буде освіта, досвід роботи у певній галузі. Підтверджувати комчестю, заслугою, надаватиметься лише тим українцям, які го- петентність мають Громадянські комісії, які діятимуть пубтовіВ солідарно
діяти заради
блага. інформація, що особа
лічно,чина
громадських
засадах,
на кожному
рівні
квітні поточного
року спільного
в ЗМІ з’явилася
громадська
організація,
якій заборонили
проводити
За республіканської
диктатурирозганяючи
права громадянина
(брати мирні
самоврядування
і державного
управління.
українська
влада діє незаконно,
мирні мітинги,
зібрання, або
яких затримали
під час мітингів чи акцій,
участьакції
в управлінні
державному
і регіональному
рівні) маєІзправо
досягненням
достатнього
матеріального,
мирні
протесту на
тощо.
Європейський
суд з прав людини
звернутися
до Євросудуосвітнього,
– і виграє його».
матимуть
не
всі,
але
кожен
зможе
їх
отримати,
виконавши
світоглядного
рівня
більшості
населення,
здійснюватиметься
(ЄСПЛ) визначив, що в Україні відсутня законодавча база для
До слова, незаконні дії української влади призвели
вимоги досилових
громадянина.
поступовий
перехід
до Громадянської
республіки
через
залучення
структур з метою припинення саме мирних до
втрати 147
мільйонів
гривень платників
податків,
Принципова
відміна
республіканської
диктатури
від витрачених
повне впровадження
Громадянських
постулатів,
розповзібрань
громадян.
Зокрема,
громадянин України,
Олексій
на компенсації
постраждалим
за рішеннями
інших в тому,
вонатакий
відкрита,
сюдження
їх на регіональний
і загальнодержавний
рівень.
Вєренцов,
що що
виграв
позовстворює
до ЄСПЛ,відкриті
сказав:«соціальні
«Будь-яка ЄСПЛ.
Громадський
діяч, Володимир
Чемерис, зазначив:
ліфти», сама прагне перетворитися на Громадянську ресЦе лише найбільш загальний обрис нашого бачення того,

КОМІТЕТУ
ГОщоб
«ПОСТУП»
18,
зВИКОНАВЧОГО
днем народження
і зичить,
кожного№ранку
ВІДБУЛОСЯ
30Вашим
ВЕРЕСНЯ
2013 зРОКУ
успіхЯКЕ
цілував
Вас перед
виходом
дому!

ПОБАЖАННЯМИ
ЯК взяты
САМЕизБУДУТЬ
ВПРОВАДЖЕНІ
ГРОМАДЯНСЬКІ
ПОСТУЛАТИ
ПРО ЧЕРГОВЕВІТАЄ
ЗАСІДАННЯ
при общении
с непоступовцами, во время
Все восемь позиций
утвержденных
Программы- ориентироваться

АКТУАЛЬНА ТЕМА:
«РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ЧИ БЕЗДУМНА ВІРА?»

На засіданні були присутніми 11 членів Виконкому (при
Калініну Наталію
Миколаївну
– 19 вересня
кворумі
9): Замурій
Л.Г., Муляр
А.М., Кравченко О.Г.,
Коптєву Олену
Миколаївну
– 19Стеценко
вересня С.О., Твердохліб
Соколов
К.А., Солодкий
С.М.,
Верламову Ірину Григоріївну – 20 вересня
М.М., Троянова-Малош Н.М., Черниш О.В., Чубко Д. Г.,
Шевченко В.А.
бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Доненко Т.М.,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації,
Костін І.О., Нестеренко
О.А., Ткаченко
І.В.
успішно подолати
усі перепони!
Були відсутні без пояснення причин: Абаєва Т.Ю.
СекретаріНФОрмаЦійНе
засідання: Черниш О.В.
ПОВідОмлеННЯ
Головуючий: Твердохліб
М.М. ЗасідаННЯ
ПрО черГОВе

ВиКОНаВчОГО
КОміТеТУ
ГО «ПОсТУП» № 17,
На засіданні Виконкому
вирішено:
ЯКе
ВідбУлОсЯ
16
ВересНЯ
2013щомісячного
рОКУ
Затвердити та внести в дію таблицю
На засіданні були присутніми
10 членів Виконкому
(при квоіндивідуального
внеску кожного
члена Поступу
в
румі 9): Замурій
Костін І. О.,
Муляр А.М.,Відповідальний
Солодкий С. М.,
загальну
справуЛ.Г.,
діяльності
організації.
Стеценко
С.О., Твердохліб
Черниш
Чубко Д. –Г.,
за
звід даних
за вересеньМ.М.,
– Костін
І.О.,О.В.,
за жовтень
Троянова-Малош
Шевченко
В.А. С.О.
Твердохліб
М.М., заН.М.,
листопад
– Стеценко
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Доненко Т.М.,
Наступне засідання Виконкому заплановано провести
Нестеренко О.А., Когут Р.Я., Ткаченко І.В., Соколов К.А.
у понеділок, 14 жовтня 2013 року.
Були відсутні без пояснення причин: Абаєва Т.Ю., Кравченко О.Г.
Секретар
засідання:
Чубко Д.Г.
СИЛЬНА
ГРОМАДЯНСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ –
Головуючий:
Твердохліб
М.М.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА
ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!
На засіданні Виконкому вирішено:
Призначити початок ІІІ етапу інформування про мітинг «За
Громадянську республіку!» на вівторок, 24 вересня. ЗаверПРЯМИМ ТЕКСТОМ
шення опитування призначити на 26 вересня включно.

Наступне засідання Виконкому
Святославзаплановано
Стеценко,провести у
понеділок, 30 вереснячлен
2013Ради
року. ГО «Поступ»

(Facebook, 12.09.13):
силЬНа ГрОмадЯНсЬКа
ОрГаНіЗаЦіЯ –
силЬНа ГрОмадЯНсЬКа дерЖаВа –
силЬНа ГрОмадЯНсЬКа УКраЇНа!
УВаГа!
Нещодавно розмовляв
з розумною людиною, нібито
з активною громадською позицією. Той каже: «Я з вами
Украденный паспорт члена ГО «Поступ», Нестеровой
не буду діяти спільно, тому що не згоден з пунктом
Ирины
Викторовны, номер МЕ 698139, выданный Шев№176»!!! Він ліпше буде жити серед того лайна, яке є,
ченковским
РУ ГУ
МВДз Украины
в г. Киеве,
неніж погодиться
разом
нами вилізти
з лайнасчитать
на чисте
действительным.
В
случае
обнаружения
попытки
місце. Тому що йому, *****!, наш рецепт яєчні не
использования
документа,
просим незамедподобається абоуказанного
як ми шнурки
зав’язуємо.
лительно
в правоохранительные
органы.
Все, щообращаться
потрібно для
порозуміння, легко вміщується
на
дві
сторінки.
Звичайно,
якщо
люди
зацікавлені
як саме впроваджувати Громадянські постулати.
досягти
спільного
результату,
а не лише
одягати собі
Потрібно
визначитися
з розподілом
повноважень
і відкорони на голови.
повідальності
посадових осіб різних гілок влади на кожному
рівні самоврядування і державного управління, структурувати форми, способи і процедури їхнього взаємного контролю та контролю з боку громадян. Частково це вже
розглянуто в нашій Програмі-максимум, але попереду ще
величезна і відповідальна робота.
Запрошуємо
мислячих який
українців
до продов«Рішення
Євросудувсіх
є прецедентом,
громадяни
України
ження дискусії
на поступівських
Громадянських
можуть
використовувати
у національних
судах, а такожсерепід
дах,спілкування
слідкуйтезза
анонсами.особами виконавчої влади та
час
посадовими

ЄСПЛ: ЗАБОРОНА МИРНИХ МІТИНГІВ НЕЗАКОННА

міліції, під час реалізації свого права на мирні зібрання».
Святослав Стеценко, член Ради ГО «Поступ»
Отже, на сьогоднішній день олігархічна влада крок за
кроком
програєцей
українській
у її праві
громадянську
Від Редакції:
матеріалнації
створено
на на
підставі
тез, які
активність.
були обговорені на Громадянській середі (04.09.13).
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