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Кожен гРомадянин – захиСниК БатьКівщини.
не готовий захищати КРаїну зБРоєю –
не чоловіК і не гРомадянин!
одне з головних завдань Поступу
Сформувати нечисельну професійну та боєздатну армію при збереженні загальної військової повинності для всього населення (навчений резерв).
Найманці не захистять країну від агресії. Такого ніколи не було і ніколи не буде. Від агресії країну захистять лише вільні
громадяни. Тому ми наполягаємо – той, хто не готовий захищати країну - не громадянин.
Ми наполягаємо, щоб кожен військовонавчений чоловік мав нарізну вогнепальну зброю для захисту родини і країни. Така
потреба була завжди.
Закон про володіння громадянами нарізною зброєю для самозахисту має бути ухвалений негайно!
Кожен громадянин – захисник Батьківщини. не готовий захищати країну зброєю – не чоловік і не громадянин!
ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

відКрите звернення до Члена го «поступ»
приКазЧиКа в. п.
Шановний, Віталій Петрович. До Вас звертається Виконком
організації «Поступ». Ви в «Поступі» з 01.11.2010 року. За цей
час організація жодного разу не побачила як ви виглядаєте,
були лише періодичні контакти окремих осіб телефоном. Ви
жодного разу не відвідали Громадянську середу, яка дає можливість познайомитись з людьми, себе показати та подивитись
на процес обговорення та прийняття рішень. Ви жодного разу
не дали ні копійки додаткових внесків, а саме за членські внески
живе та розвивається «Поступ». Ви жодного разу не були присутніми на масових акціях організації, а нам так необхідна підтримка кожного. За період Вашого перебування в «Поступі» з

двох загальних зборів організації Ви були лише на одному.
Під час опитування щодо документу «Куди і як ми
йдемо?», який визначає курс нашої організації, ви єдиний,
хто відповів, що вам зараз не до документу, а це значить,
що вам байдужа наша діяльність.
Під час останнього опитування по організації на запитання
«Чому я в Поступі?», ви єдиний відповіли, що не будете відповідати, бо хочете вийти з організації, так-як не згодні з курсом
і з висловлюваннями поступівців в мережі Фейсбук. Так ви ж
хоч озвучте цю незгоду, а раптом ми її сприймемо.
Враховуючи все вищесказане, Виконком звертається до Вас,

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
На Громадянській середі з напрямку «Захист» 26 лютого
обговорювали тему «червоної кнопки». Під «червоною
кнопкою» мається на увазі система швидкого реагування
організації на випадки, коли така реакція необхідна. Вирішили, що у разі виникнення такої ситуації, в першу чергу,
звертатися до свого Представника у Виконкомі.

Календар поступівсьКих
громадянсьКих серед
Питання подальшого розвитку газети «Поступінформ».
Продовжуємо обговорення 5 березня.
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.
Віталій Петрович, з пропозицією.
Пропонуємо Вам перед тим як робити якісь висновки, розібратися з нашими ідеологічними засадами. Ми готові відповісти
на всі запитання, і ми віримо, що у вас, як у розумної людини,
вони виникнуть. Бо бути членом «Поступу» більше 3-х років і
навіть не розібратися толком з нашою діяльністю, це, як мінімум, нерозумно. В іншому випадку, якщо вивчити питання досконало бажання нема, то пропонуємо вам негайно написати
заяву на вихід з «Поступа».
виконком го «Поступ»

РЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЙ

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Кінець революції

Чи може масова організація прийти
до влади самостійно?

У всякому разі її частини, першого, але кривавого етапу. Коли біля тебе
проносять тіла тих, хто поклав життя за свої переконання, на чиїх вустах
завмерли слова «Слава Україні», свідомість наповнює кипляча ненависть до влади, до опозиції, а особливо до всіх, хто носить погони,
ненависть, що знищує страх за своє життя та
здоров’я, що знову штовхає йти на барикади,
на передову. Реквієм за загиблими героями Небесної сотні під пісню «Пливе кача» пронизує до
глибини душі і не залишає ніякого бажання
крім жорстокої помсти, а усвідомлення приходу
до влади далеких від моралі людей робить
смак перемоги ще нестерпнішим. Безумство!
Справжнє безумство в простій істині, що революцію задумують романтики, реалізовують
ідеалісти, а користуються покидьки…
Але чергового штурму проведено не було,
силовики капітулювали і урядовий квартал потрапив під контроль самооборони. Наступним
етапом мало стати Межигір’я, але й там вже все
було «здане». Побачивши на власні очі маєток
головного виродка – стало зрозуміло за що він

так воював. Масштаби вражають. Ні фото, ні
відео, ні цілі трактати не можуть передати ті напливи почуттів, які напливають на тебе. Це не
передати літературною мовою. Масштаби жадоби, самозакоханості, пихи, нахабства – достойні найбільших виродків історії. Іменні
ключки для гольфу, величезні парки, золоті унітази, мости, ковка, ліпка, відтворення Парфенону, скульптури з зеленого мармуру, зоопарк,
власна ферма екопродуктів, гелікоптерний
майданчик розміром з четверту частину
Жулян… Скрізь казкова розкіш на фоні помираючої країни. Всі наші дороги, мости, медицина, ЖКГ, армія… ВСЕ ТАМ! Лише смертна
кара задовольнить моє прагнення до справедливості стосовно ЗЕКа. Таке не пробачається.
Невиконання цього – зрада небесної сотні та
всієї України. Кров за кров, життя за життя – ось
вища форма правосуддя. І наше завдання, завдання кожного свідомого громадянина, –
слідкувати за новими вождями, що б не відбулося народження нових януковичів. Революційний набір має завжди бути напоготові.
олександр черниш, член виконкому
організації «Поступ»

Одна із членів «Поступу» спитала: як масова
ідеологічна організація
може прийти до влади самостійно, чи були такі
приклади в історії? Чи аналогічно взяття влади такою організацією
формуванню громадянського суспільства
спільно з іншими масовими організаціями?
Що таке масова ідеологічна організація, яким
чином визначається масовість? Тут важлива не
лише само чисельність, але й активність учасників. Масовою організацією є така, яка охоплює
значну, вагому частину активних громадян, має
таку чисельність активних людей, яка спроможна здійснити всі завдання організації. Достатню чисельність, щоб обійняти всі ключові
посади в державному управлінні і місцевому самоврядуванні. Така організація є масовою і
може прийти до влади самостійно і втілити свою
програму і план. Це стосується будь-якої масової
організації, незалежно від її ідеології.
До формування громадянського суспільства
це має опосередковане відношення. Само по собі

громадянське суспільство не є суб’єктом політики, воно лише утворює певні внутрішні умови,
те середовище, в якому діють суб’єкти політики.
Приклади приходу до влади таких масових
організацій чимало. Із нещодавніх – рух «Солідарність» у Польщі, який не лише взяв
владу в країні, але й зруйнував всю систему
Варшавського договору.
Питають: а що, коли таких організації буде
кілька з різними ідеологіями? У такому разі переможе та з них, що буде більш сильною в потрібний момент. Історія свідчить, що спільна
участь у докорінних змінах організацій з різною
ідеологією зазвичай призводить до непримиренної ворожнечі серед тих, хто переміг, і вчорашніх союзників переслідують більш жорстко,
ні ж противників. Будь-які коаліції організації з
відмінною ідеологією дієві лише за часів сталого еволюційного розвитку, а для революційних змін потрібна монолітність, однакове
розуміння завдань і способів їхнього втілення.
Святослав Стеценко,
член Ради «Поступу»

всеуКраїнсьКа Щотижнева громадянсьКа газета го “поступ”
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го «поступ» з найКраЩими
поБажаннями вітаЄ

ДУМКИ ВГОЛОС

Что дальше?
За несколько месяцев в нашей стране
произошли долгожданные перемены – старая бандитская власть позорно бежала,
новая готовится вступить во власть. Кто-то
ликует и празднует победу, кто-то в ожидании чуда, а кто-то в ожидании хороших или
неприятных изменений. Все так или иначе обсуждают политическую ситуацию в стране и предстоящие выборы.
Сейчас как никогда встает актуальный вопрос, а что же
дальше? Чего мы ожидаем, каких перемен хотим? Достаточно ли будет для стабильности и процветания Украины на
ключевых постах министерств и ведомств заменить одних
людей на других, поменять «хороших» на «плохих». Неужели
сегодня проблема в нашей стране заключается в том, что
при власти находились нечестные, продажные люди? Достаточно ли будет снова одних только обещаний о том, что
при новой власти будет лучше чем при старой? Достаточно
ли будет немного облегчить судьбу украинского народа или
мы ожидаем другого? Есть ли у тех людей и сил которые
хотят прийти к власти в Украине четки план реформ или они
будут жить и работать по принципу лишь бы день продержаться, да ночь простоять?
Что народ Украины ожидает от новой власти?
1. Порядка и стабильности в стране
2. Справедливую и эффективную правоохранительную и
судейские системы
3. Ликвидация коррупции

4. Максимально упростить жизнь и деятельность бизнеса,
так как это есть и рабочие места, и процветание страны.
5. Создать нормальные условия для жизни граждан
Украины.
Это тот минимум необходимых изменений которые мы
все ожидаем от новой власти!
Как этого можно добиться?
Только при коренных изменениях существующей системы
власти и принципов управления страной можно добиться желаемых изменений в стране. Волка как сытно не корми, он все
равно смотрит, как убежать в лес! Только при активном участии каждого гражданина в судьбе страны можно ожидать неповторения той печальной ситуации, которая происходила
последние десятилетия в стране. Только прозрачность действий власти и возможность эффективного влияния на власть
позволит всем нам жить в стабильной и процветающей
Украине. Все необходимые реформы и действия уже сформулированы ГО «Поступ» (http://postup.org.ua/node/1598) – предлагаю еще раз ознакомиться и утвердиться или опровергнуть
сформулированные задачи нашей организации.
Будь активным! Объединяйся в сильную организацию и
прими активное участие в создании сильной, стабильной и
процветающей Украине!
ЗА ГРАЖДАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ!
дмитрий таций, член организации «Поступ»

РЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЙ

20 лютого – саФарі по уКраїнсьКи!
Я не герой, але бачив героїв і цим горжуся!
Я був 20 числа не майдані, я бачив загиблих. Це було «сафарі на людей»! Професійні снайпери «знімали» наших
громадян, молодь. Уже всі телевізійні канали та інтернет-ресурси освітлювали цей
трагічний день 20 лютого 2014 року. Людей професійно відстрілювали. При чому було так і не зрозуміло хто, звідки стріляв. Хто персонально віддавав ці злочинні накази, хоча уся
відповідальність, на мою думку, у цих безпорядках лягає на
тодішній уряд і Президента, як Гаранта Конституції України.
Я не був у сотнях, але мої друзі були у 4-й сотні, вони охороняли, жили і підтримували Майдан. Усім героям майдану СЛАВА!
Коли ми дивилися на загиблих, які лежали під «вітінею йолкай»
ми не могли усвідомити, що це загиблі люди! В той момент на
Майдані була якась ейфорія, люди забували за особисте та самовіддано з голими руками ішли на смерть заради нашої Дер-
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жави. Український народ, в більшості своїй, зробив вибір, і неправильно з боку влади було не прислуховуватися до нього.
За дві години виростали барикади. Тендітні дівчата носили бруківку, чоловіки дробили її та передавали на передову. Всі працювали як один «живий» механізм. Сипалися кулі, а люди працювали.
Медики без страху виносили ранених та загиблих, це була єдина
українська нація, незалежно від мови та віросповідання.
Зараз трохи емоції притихли, але залишився… Спокій?
ЗАПАЛ? Недовіра? ЗРАДА? Ми далі живемо «Майданом».
А тепер головне питання – Що (Хто) далі? У неділю слухав
виступ лідера Автомайдану який сказав, що ця влада тимчасова, ми повинні її замінити. Це повинно бути правилом
для свідомих громадян, що держава громадянська.
Технічно Україна потребує перезавантаження, нових
людей при владі та нової системи влади. Звичайно зараз
буде важко, гроші вкрадені, держава на грані дефолту, але
треба і моральної підтримки.

з Днем народження і зичить, щоб зміни у Вашому житті відбувалися тільки на краще!
Онищенка Євгена Вікторовича – 3 березня
Бажаємо усім читачам «поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!
інФормаційне повідомлення
про Чергове засідання
виКонавЧого Комітету го «поступ» № 4,
яКе відБулося 24 лютого 2014 роКу
На засіданні були присутніми 10 членів Виконкому (при
кворумі 8): Доненко Т.М., Замурій Л.Г., Муляр А.М., Соколов К.А., Солодкий С. М., Твердохліб М.М., Троянова-Малош
Н.М., Черниш О. В., Чубко Д.Г., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Костін І.О., Кравченко О.Г., Нестеренко О.А., Стеценко С.О., Ткаченко І.В.
На засіданні були присутні (не члени Виконкому): Приймак. Н.
Секретар засідання: Шевченко В.А.
Головуючий: Твердохліб М.М.
на засіданні виконкому вирішено:
1. Підготувати відкрите звернення до Приказчика Віталія
від імені Виконкому.
2. Обговорили питання щодо можливої підтримки одного з
кандидатів в Президенти України.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок 17 березня 2014р.
сильна громадянсьКа організація –
сильна громадянсьКа держава –
сильна громадянсьКа уКраїна!
Теперішня влада (бувша опозиція) не має уже тієї підтримки що у 2004 році, за цей час багато змінилося. Але в
першу чергу змінилася свідомість людей. Від тоді ми побачили як «працюють» обидві сторони нашого сучасного
пармалентаризму. Рівень довіри до обох сторін зараз мінімальний. Головна задача нового уряду не перетворитися на
своїх попередників, які ділять портфелі по корпоративним
стандартам. Україна не ТОВ «Україна», а держава з багатомільйонним народом до якого необхідно прислуховуватися.
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!! АЛЕ ВОНИ БУЛИ ГОТОВІ ДУХ І ТІЛО
ПОКЛАСТИ ЗА НАШУ СВОБОДУ!
СЛАВА УКРАЇНІ! – ГЕРОЯМ СЛАВА!
Роман Когут, член організації «Поступ»

шановні Члени громадянсьКої організації «поступ», пишіть в газету «поступінФорм» свої власні матеріали!
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.
В.о. головного редактора – 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.
Тираж – 300 примірників.
З питань розміщення інформації звертайтесь на e-mail: rk-postup-inform@mail.ru.

