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ПОЗИЦІЯ ПОСТУПУ

ПозицІя ГроМАДянської орГАнІзАцІї «ПостуП»
щоДо ПІДтриМки кАнДиДАтІв
нА ПосАДу ПрезиДентА укрАїни
На сьогоднішній день ГО «Поступ» не підтримує жодного кандидата на посаду Президента України. Підставою для цього є люстраційні критерії, якими керуватиметься наша організація після приходу до влади з метою
очищення державного апарату від провідників політики олігархії. Відповідно до них – ВСІ кандидати (прохідні)
мають бути люстровані. Проте ми свідомі того, що серйозно вплинути на суспільну думку, на сьогоднішній
день,нашій організації здійснити не вдасться, тому позиція ГО «Поступ» – кожен зобов’язаний прийти на вибори,
проаналізувати біографії та минулі заслуги кандидатів і віддати свій голос за того, хто на його думку стане «меншим злом». Ігнорування виборів є неприпустимим, оскільки держава формується з громадян, а управління
державою – це право і обов’язок кожного громадянина.
Узгоджено 6 травня 2014 року у закритій групі «Поступ-координація» на Фейсбуці
Регламент формування позиції Го «Поступ» та додаткові роз’яснювальні матеріали ви можете знайти за посиланням http://postup.org.ua/node/1189
РЕПОРТАЖ З МІСЦЯ ПОДІЙ

Что происходит в Луганске?
Для большего понимания того что происходит сейчас у нас в стране, и в Луганске,
в
частности,
предлагаю
ознакомиться с небольшим рассказом. Я
записал этот рассказ со слов одного своего
давнего знакомого из Луганска. Не доверять ему у меня нет оснований. За все время, сколько его
знаю, он был всегда из тех, кто дружит с головой. Вот что он
рассказал.
Естественно, моего знакомого очень сильно беспокоит ситуация и в стране, и в Луганске. Эта ситуация тревожит также
и большинство луганчан. Они сегодня живут в постоянной
тревоге. И пока не видят просвета в этом вопросе.
Каждый день происходит захват какого-то очередного государственного здания. Это происходит постоянно. То захватят, то опять возвращают.
Я задал вопрос:
— А не является ли это все обычным спектаклем для
СМИ?
— Нет. Это все реально. Да, СМИ сразу «нарисовываются», но захваты реальные.
— А как ведут себя сепаратисты при таких захватах и вообще, как они себя ведут? Насколько агрессивно, — спросил
я.
Ответ лично меня удивил. Удивил тем, что он не соответствует общему настрою, какое сегодня дается в центральных украинских СМИ. И не соответствует мнению многих
людей в центральной и западной Украине:
— Нет никаких сепаратистов! Те, кого называют сепаратистами или террористами, в Луганске считают реально защитниками. Да! Именно так. Потому что все они местные.
Мы вместе с ними живем всю жизнь. Это все наши люди –
луганчане. Мы их не боимся и не ожидаем от них ничего плохого. Более того, они реально нас защищают, — пояснил мой
собеседник. Конечно, для меня это стало новым аспектом в

моем личном понимании событий на востоке Украины.
— Хорошо, — говорю я, — ну как же тогда с захватами
админзданий? Ведь ты же только что сказал, что это реальные захваты? С оружием?
— Да, с оружием, но без всякого насилия. Приходят в
здание и говорят, уходите. Сотрудники спокойно берут и уходят. Насилия нет.
— Ясно, а какой вы видите выход из сложившейся ситуации и чего реально хочет народ на востоке Украины?
Мой собеседник ответил, что на самом деле, народ НЕ
ХОЧЕТ никакого отделения от Украины! Да, среди людей
есть те, кто хотят присоединения к России, но только
лишь для того, чтобы все успокоилось. Реально народ напуган событиями в Киеве, майдановскими событиями.
Правым сектором. А еще, что для меня тоже оказалось
неожиданным, что народ опасается сегодняшней Национальной гвардии, которая движется на них с танками. Да,
вот так, Национальная Гвардия Украины, но народ ее
боится! Реально тех, кого киевские власти называют сепаратистами и террористами, многими луганчанами воспринимаются как защитники. Мне, конечно, это было
неприятно слышать. Мне было очень неприятно осознавать, что часть моего народа боится вооруженных формирований своей же страны.
— А еще очень неприятно, — продолжает мой собеседник, — когда вечером над городом очень низко летают
боевые самолеты. Несколько дней назад, когда начались
боевые действия в Славянске, в тот же вечер над Луганском
в районе 21:00 летали боевые самолеты. Знаете, как это неприятно, когда над твоей головой летают самолеты, и ты не
знаешь, с какой целью они это делают? Чьи это самолеты? А
может быть это специальная провокация? Что от них ожидать? Какое они получили задание? Да еще так низко летают,
что даже в темноте их очень легко рассмотреть.
Луганчане уже готовы и привыкли к тому, что когда ведут
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Підтримай розвиток «Поступу» на
шляху до побудови Громадянської
республіки.
Ваша особиста фінансова підтримка
прискорить розвиток та наблизить
нас до мети.
Реквізити вказані на зворотній стороні
газети «Поступінформ».
На 14 червня 2014 року призначено Загальні
збори громадської організації «Поступ».
Порядок денний:
1. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік.
2. Практична реалізація Громадянської республіки: знати, розуміти, прийняти.
3. Різне.

АНоНсИ ПостуПіВськИх
ГРомАдяНськИх сеРед
У середу, 14 травня, відбудеться обговорення механізму
приходу Поступу до влади.
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.
детей в школы или садики, им в любой момент может позвонить учительница и сказать, чтобы срочно забирали
детей, т.к. ожидается опять что-то непонятное.
Оружия раздали народу много, это немного успокаивает
ситуацию, так как опасаются бандитизма. Хоть и оружия
много, но никто без толку не стреляет и оружием не размахивает. Очень стабилизирующий фактор.
— Я понял, — сказал я своему собеседнику, — а какой
же все-таки выход из этой ситуации?
— Это самый трудный вопрос. Никто в Луганске не хочет,
чтобы у власти были, ни Яценюк, ни Тимошенко, ни Порошенко.
— Так, а кто же тогда?
— В том то и заключается замкнутый круг. Все против
тех, кто есть, но нет тех, за кого бы народ пошел.
После разговора я понял, что в большинстве своем народ
луганщины НЕ ХОЧЕТ отделения от Украины. Но он также не
хочет, чтобы у власти находились силы, которые слушают то,
что им говорят американцы, те, которые рвутся к власти
только ради своей личной выгоды. А также мне совершенно
очевидно, что нашему правительству нужно делать что-то с
«антитеррористической операцией», если мирный народ
террористов и сепаратистов считает своими защитниками,
а Национальную гвардию Украины боится.
Подготовил Максим Твердохлеб, Председатель
Совета Гражданской организации «Поступ»
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ДУМКИ ВГОЛОС

Про виконання злочинних наказів
Люди, які неспроможні самостійно
мислити, намагаються спростувати
мене статтею 60 Конституції України
«ніхто не зобов'язаний виковувати явно
злочинні розпорядження чи накази». Ця
стаття є путнею, малятка. Лише суд
має право встановлювати, що є злочином, що ні, та ступінь провини. Ніяк не пересічна людина, особливо у стресовій ситуації.
Роз'яснення воєнного експерта.
У тому, що стосується оборони і правопорядку, люди часто
зважають на думки дилетантів, а не знавців. Вороги придумали, а дилетанти нав'язали і підтримують уявлення про
«злочинний наказ». Чому наші військовики не готові битися,
чому здають ворогам зброю і техніку. Справа не лише в
командирах, не лише в поганому вишколі. Справа в тому, що
в нашій країні відповідають за наслідки дій не ті, хто приймає рішення, а виконавці. Ті, хто приймають рішення, у нас
завжди безкарні. Для того, щоб виправдати покидьків, які
призначені на керівні посади, нав'язали злочинне за суттю
поняття незаконного наказу. Мовляв, якщо начальник покидьок і дає незаконний наказ, то ти не повинен його виконувати. А якщо виконаєш – що ж, сам винен, чому
підкорився злочинному наказу.
Можливість сумніву в законності наказу руйнує дисципліну,
руйнує бойовий дух. Тому відповідати за наказ і його наслідки
повинен лише той, хто наказав, і ні в якому разі той, хто виконав. Для цивільних повторю три фундаментальних принципи.
1. Не буває злочинних наказів!
2. Не буває наказів, які можна не виконувати!
3. Кожен військовик або поліцейський, які добросовісно
виконав будь-який наказ, завжди чистий перед законом!
Якщо підлеглий добросовісно виконав наказ начальникапокидька, він не повинен за це відповідати. За це повинні
відповідати інші особи. Першим той, хто такий наказ віддав.
Другими ті, хто покидька рекомендував і призначив на посаду. Якщо військовик добросовісно виконав вимоги статуту,
то він не має відповідати за наслідки, навіть якщо через це
загинули безневинні.
Без цього не буде дисципліни, не буде рішучих дій. Щоб не
було покидьків на офіцерських посадах, потрібно докорінно
змінити саму сутність офіцерського корпусу. Необхідно надати офіцерським зборам право заперечити просування по

службі будь-якому офіцеру через недовіру до його моральних якостей. Необхідно надати офіцерським зборам право
за мирного часу висловити недовіру командиру через його
недостойні, безчесні вчинки, за якою недовірою командир
має бути негайно знятий з посади і призначений на нижчу
посаду, а у разі другої недовіри звільнений з військової
служби за службовою невідповідністю.
Сьогодні за ґратами перебуває офіцер, який стріляв в
майданівців під час атаки ними будівлі СБУ в Хмельницькому, вбив і поранив кількох. Його слід випустити, виправдати і нагородити за неухильне виконання статуту, наказів
та інструкцій.
Інакше кожен офіцер Збройних Сил, міліції, спецслужб в
першу чергу буде думати не про те, як виконати наказ, а про
те, чи не покарає його за це наступна влада. Водночас за ґратами нема жодного з тих публічних політиків і чиновників,
чия вина перед країною за знищення людей на майданах набагато більша за того майора.
Я неодноразово пояснював під час Майдану, що марно
закликати бійців переходити на бік Майдану. Що боротися
потрібно не з Беркутом, а з тими, хто приймає рішення, з
тими, хто віддавав накази. Що потрібно штурмувати не стрій
бійців ВВ на Грушевського, а маєтки Клюєвих, Льовочкіна,
Пшонки, Захарченка, інших можновладців.
Ми проклинаємо беркутню, а поруч з нами вільно живуть
і відчувають себе панами ті, хто приймав рішення, єфремови, клюєви, льовочкіни, чечетови, лукаші, онищенки, калетники, симоненки, всілякі суддівські, прокурорські і
мусорські покидьки рангом нижче.
Ми спрямовуємо ненависть на тих, хто виконував накази
і продовжуємо розмовляти, а дехто і тиснути руки справжнім
винуватцям, справжнім упирям.
Це вигідно владі, і минулій, і теперішній. Це дає їй впевненість у власній безкарності. Це руйнує країну, це руйнує основу оборони.
Якщо командир і боєць знатимуть, що за розстріл посібників окупантів, які намагаються відібрати у нього зброю або
в інший спосіб прямо завадити виконанню бойового завдання, його за будь-яких умов не покарають, за добу в
Україні не буде жодних «сепаратистів».
Стверджую як воєнний експерт.
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Го «ПостуП» З НАЙкРАЩИмИ
ПоБАЖАННямИ ВітАЄ
з Днем народження і зичить, щоб промовляючи або почувши слова «доброта»,
«освіченість», «прогресивність», – люди згадували Вас!
Параду Вікторію Юріївну – 9 травня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!
іНФоРмАЦіЙНе ПоВідомЛеННя
ПРо ЧеРГоВе ЗАсідАННя
ВИкоНАВЧоГо комітету Го «ПостуП» № 7,
яке ВідБуЛося 28 кВітНя 2014 Року
На засіданні були присутніми 11 членів Виконкому (при
кворумі 8): Доненко Т. М., Замурій Л.Г., Кравченко О.Г.,
Муляр А. М., Соколов К.А., Солодкий С. М., Стеценко С.О.,
Твердохліб М.М., Троянова-Малош Н.М., Чубко Д.Г., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Костін І.О., Нестеренко О.А., Приймак Н. А., Ткаченко І.В., Черниш О. В.
Секретар засідання: Троянова-Малош Н.М.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Виключити з організації за регулярну несплату членських внесків Хацановського Є. Е., Лисенко О. Г.
2. Питання про виключення з організації Козловської М. В.
вирішено перенести на наступне засідання Виконкому.
3. Призначити дату проведення Загальних зборів на 14
червня 2014 року.
4. Порядок денний Загальних зборів:
4.1. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік.
4.2. Практична реалізація Громадянської Республіки: знати,
зрозуміти, прийняти.
4.3. Різне.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у
понеділок 12 травня 2014р.

Святослав Стеценко,
член Ради громадянської організації «Поступ»

сИЛьНА ГРомАдяНськА оРГАНіЗАЦія –
сИЛьНА ГРомАдяНськА деРЖАВА –
сИЛьНА ГРомАдяНськА укРАЇНА!

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Список членів «Поступу», які у квітні 2014 р. зробили додаткові членські внески на розвиток організації (всього 20 осіб)
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