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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ВОЙНА В УКРАИНЕ?
Этот вопрос сейчас волнует многих. Чтобы ответить на него,
нужно понимать, что любая война всегда идет за ресурсы:
экономические выгоды, территорию, полезные ископаемые,
трудовое население, геополитическое положение и т.п.
Большую ошибку делают те,
кто путает интересы народа и
интересы правящих слоев.
Она представляет собой инструмент, используя который,
заинтересованные стороны пытаются достичь каждый своих
интересов. Большую ошибку делают те, кто путает интересы
народа и интересы правящих слоев. То, что невыгодно
народу, может быть выгодно власти. Раз идет война, значит
это кому-то выгодно, и закончится она после того, когда
стороны договорятся. Договариваться же стороны начинают
тогда, когда вести войну перестает быть выгодно либо такой
возможности больше не представляется, например, после
полного разгрома. Но полный разгром еще не означает
устранение ее причин. Это значит, что война в скором
времени может опять возобновиться.
Для прогноза того, когда и при каких условиях наступает
мир, нужно сначала определить стороны, которые войну
спровоцировали, организовали, т.е. способствовали ее
зарождению и развитию, и определить их интересы.
При условии достижения данных целей формируются
предпосылки для окончания войны.
Итак, какие основные заинтересованные стороны
Восточной войны в Украине? Тут можно выделить,
как внутренние стороны - действующая украинская
власть и бывшая украинская власть, так и внешние Россия, США и Евросоюз.
Действующая украинская власть. Сформировалась
путем вооруженного переворота. Была создана реальная
военная сила на Майдане, агрессивно настроенная и готовая
к активным действиям. Как способ обезопасить себя от этой
силы - вовлечение ее в боевые действия. Быстрое окончание
войны приведет к опасности того, что «революционные»
военные формирования вернутся в Киев и станут
претендовать самим стать властью либо добиваться для себя
каких-то преференций.
Бывшая украинская власть. Ей важно не потерять
все наворованное, а для этого нужно защищаться. Война –
хороший способ такой защиты.
Россия. Ее Стратегическая задача простая – вернуть всю
Украину в свой состав, как максимум. А как минимум - вернуть
в состав Украины левобережную часть вместе с Киевом, и
100-200 км. на запад от Киева. Среди тактических задач отвлечь внимание от Крыма, дабы не лезло никому в голову
идти «Крым воевать», и добиться автономизации восточных
областей Украины, т.е. сделать поступательный шаг в сторону
стратегической задачи – присоединение Украины к России
пошаговым путем по схеме аннексии Крыма.
США. Интересы США глобальны, как мировой
сверхдержавы. Принцип их действий простой – достигать
тотального влияния везде и во всем, в противном случае,
если не получается достижения того, чтобы какая-либо страна
шла в ее фарватере, им выгодна дестабилизация ситуации в
такой стране, т.е. хаос. При этом любое сильное государство,

которое не придерживается проамериканского курса, всегда
невыгодно для Америки. Если, например, нельзя добиться,
чтобы Украина вошла в НАТО, то тогда лучше пусть в ней будет
хаос, нежели она войдет в Россию или будет под ее влиянием.
Евросоюз. Его интересы, в основном, представлены
интересами Германии. Евросоюз находится в экономической
конкуренции с США. И в этой конкуренции Германия
может рассчитывать на Россию, как на союзника. Но и
приближение России вплотную к европейским границам ее
тоже не может устраивать. Отсюда для ЕС выгодно, чтобы
Украина оставалась буферной зоной между ним и Россией,
с одной стороны, но также, с другой, выгодна и ассоциация
с Украиной, предполагающая открытие рынков. В случае
ассоциации с ЕС для западных стран открываются украинские
рынки сбыта их высокотехнологичной, более качественной и
конкурентоспособной, продукции. Для Украины рынки тоже
открываются, только ей практически нечем торговать там,
кроме сырья. Фактически это будет односторонняя выгода
для ЕС.
В результате смешения всех указанных основных сторон и
их действий мы имеем Восточную войну. Это сложный клубок
интересов. Цинизм всей ситуации заключается в том, что
ни у одной из указанных сторон нет интереса, чтобы народ
Украины жил в мире. Для всех этих сторон народ Украины всего лишь средство. Каждая сторона влияет на него, ведет
информационное воздействие, дабы поддерживать огонь
войны.
Есть еще одна заинтересованная
сторона в ускоренном окончании
войны – это сам народ Украины.

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
До лав ГО «Поступ» приєдналися Казанцева Г.М. та
Кириченко Б.М. Станом на 26 червня у складі ГО «Поступ»
217 членів.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
У середу, 2 липня, відбудеться громадянська
середа присвячена розвитку та вдосконаленню газети
«Поступінформ»! Запрошуємо бажаючих долучитися
до процесу створення нашого спільного видання.
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.

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб в майбутньому
історики внесли Ваше ім’я до списку видатних
громадських діячів України!

Лупину Юрія Миколайовича – 28 червня
Дмитраша Володимира Івановича– 30 червня
Дроботія Віктора Степановича – 2 липня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу», які
хворіють або вирішують складні життєві ситуації,
успішно подолати усі перепони!

НАШІ ЛЮДИ

Жиронкина Наталья.
Есть еще одна заинтересованная сторона в ускоренном
окончании войны – это сам народ Украины. Но его интересы
сейчас никто не представляет. Народ разрознен, более
того – расколот между собою информационной войной
и противоборствующими сторонами. Что же касается
ускоренного завершения войны, то это возможно, хоть
и причины ее возникновения не уйдут, при условии
достижении некого консенсуса между заинтересованными
сторонами. Причем украинский народ будет оставаться
заложником достижения такого консенсуса, и не сможет
сейчас, к сожалению изменить эту ситуацию.
Для того, чтобы ситуация изменилась, народу важно
начать активно участвовать в жизни своей страны,
объединиться, сформировав мощные гражданские силы, тем
самым создавая фундамент противодействия возникшей
ситуации и ее решению через полное прекращение всех
боевых действий, установление мира и развитию условий
для утверждения светлого будущего на украинской земле.
Какой народ – такая и его страна!
Украина может быть великой!
Народ Украины достоин лучшего
будущего!
Д. Таций, В. Голуб, М. Твердохлеб, А. Фрейдлис, М. Сычева,
А. Гнедаш, В. Мельник, С. Китаенко, Н. Жиронкина, В. Якобчук,
члены ГО «Поступ»

Родилась в Донецке. Получила
образование в сфере «Финансы»,
«Бухучет», «Экономика и предпринимательство», приобрела дизайнерские навыки, обучалась в музыкальной
школе, модельной школе, в духовном институте. В сфере
увлечений выделяется музыка, в частности вокальное
направление, ораторское искусство, чтение литературы,
расширяющей мировоззрение, способствующей развитию
разного рода интеллекта и совершенствованию.
Как гражданке Украины, мне небезразлична судьба
страны, в которой я живу. Исходя из этого есть, желание
сделать то, что поможет улучшить ситуацию, ведь
Украина может стать процветающей и успешной. Главное
- использовать верные инструменты, причем многое
может изменить участие граждан в жизни государства – их
активная позиция и действия по созданию предпосылок для
роста и развития страны, улучшения качества жизни. 2014 г.
ознаменовался знакомством с общественной организацией
«Поступ». Она произвела хорошее впечатление,
заинтересовали ее цели и программы, способы их внедрения
и адаптации к нынешней среде. Увидела в ней наличие
того базиса и ресурсов, что способен, как Украине помочь
выйти из масштабно усиливающегося кризиса и стать, и
утвердиться на качественно новом пути, так и каждому
отдельному ее члену реализовать свой потенциал на макро
и микроуровнях через работу в «Поступе». Поэтому в июне
этого года приняла решение пополнить ее ряды и стать
непосредственным участником общественной деятельности
для Украины.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 13,
ЯКЕ ВІДБУЛОСЯ 16 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

ПРОБЛЕМА ОСВІТИ В ДЕРЖАВІ
Проблема освіти в державі.
Яке саме велике, найважливіше і
найкорисніше у всьому вихованні правило?
Не вигравати потрібно час,
потрібно витрачати його.

Жан-Жак Руссо
Але витрачати час потрібно на такі
важливі речі, як, наприклад, освіта,
бо вона надає свободу людині як
матеріальну, так і духовну. Система
освіти має вирішувати наступні задачі:
розкриття і максимальний розвиток
природних талантів і здібностей кожної людини, виховання
відповідальних громадян, забезпечення господарства
України кваліфікованими кадрами.
Існує два види освіти: формальна і неформальна.
Формальна освіта спрямована на набуття досвіду та
кваліфікації в певній сфері життя. Таку освіту людина набуває
в певних учбових закладах: школах, ліцеях, гімназіях,
університетах. Неформальна освіта спрямована на розкриття
і розвиток природних талантів і здібностей кожної людини.
Така освіта не регламентована місцем отримання, терміном
і формою навчання та заходами державної атестації.
Поширеними варіантами неформального навчання є тренінги
в компаніях для оновлення та підвищення кваліфікації
співробітників, структуровані онлайн-навчання, позашкільна
освіта, а також курси, організовані громадянським
суспільством: організаціями для своїх членів, їх цільових
груп або суспільства в цілому. Поєднання формальної та
неформальної освіти надає певного завершеного виду в
культурному розвитку країни.

В деяких країнах, таких, як Чехія, наприклад, громадські
організації відіграють значну роль у різних галузях
суспільного життя, і, зокрема, у системі неформальної
освіти та підтримки обдарованих дітей, доповнюючи
та розширюючи зусилля держави в цьому напрямку,
співпрацюючи з нею. Але така співпраця можлива тільки
при наявності конкурентоспроможної економіки країни, так
як освіта - це насамперед ринок праці. На сьогоднішній день
в Україні, на жаль, відбувається розрив зв’язків між сферою
освіти та ринком праці. А перша умова освіти, як сказав англ.
письменник, художник і теоретик мистецтва Джон Рескін - це
можливість отримання повноцінної і значимої роботи.
Отже підняття економіки-це найголовніша умова розвитку
освіти та культури країни. Роль громадських організацій
дуже важлива в цьому питанні. Громадські організації
повинні впливати на державні рішення, тому освітня
роль громадських об’єднань, таких як, наприклад Поступ,
заключається в проведенні лекцій та тренінгів для розвитку
свідомості громадян, тобто лекцій про методи управління
політичними процесами, про державу, політичну свідомість
та ін. Державі потрібні освічені люди, бо вони-головний скарб
нації. За націю освічених та талановитих людей!
Марія Сичова, член ГО «Поступ»

ТОЧКА ЗОРУ

ПІДТРИМАЙ РОЗВИТОК

ПРАВОСУДДЯ ПО-ВИШГОРОДСЬКИ.
Сьогодні, як ніколи гостро, стоїть
питання докорінної зміни судової влади.
За останні роки вона остаточно втратила
схожість з системою правосуддя та, так
як і інші державні органи, перетворилася
в механізм добування грошей до власної
кишені та обслуговування незаконних оборудок привладних
діячів.
Далеко за прикладом ходити не треба. Кожен може
згадати як мінімум один випадок з власного досвіду. Але є
й такі унікуми, що вже ставлять на поток замовні рішення.
Треба узаконити неправомірні дії міліції – будь ласка.
Захотілося пані Кужель трохи попресувати садове товариство,
щоб розжитися земелькою – не питання!.. Арештувати
дошкуляючих Януковичу активістів – свята справа!.. Треба
лише звернутися не до абстрактного правосуддя, а до судді
Вишгородського райсуду Рудюка О.Д.
Думаєте Майдан щось ворухнув у душі служителя
Феміди?.. Ажніяк!.. Чергова справа – і в матері-одиначки
відсуджують половину майна за позовом друга пана
Рудюка, без врахування позовної давності, показів свідків та
документальних доказів.

На засіданні були присутніми 12 членів Виконкому
(при кворумі 8): Доненко Т.М., Замурій Л.Г., Кравченко
О.Г., Муляр А.М., Приймак Н.А., 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.,
Нестеренко О.А., Стеценко С.О, Ткаченко І.В.
На засіданні були присутні (не члени Виконкому):
Тацій Д.М., Голуб В.А., Якобчук В.Т.
Головуючий: Твердохліб М.М.
Секретар засідання: Муляр А.М.
НА ЗАСІДАННІ ВИКОНКОМУ ВИРІШЕНО:
1. Виключити з членів ГО «Поступ» за неявку без
поважних причин на Загальні збори, 14.06.2014 року:
- Єскіну О.О. (одноголосно);
- Подліпського В.А. (одноголосно);
- Пухняка Б.В. (одноголосно);
- Сердюк К.В. (більшістю голосів, один - проти).
2. Провести позачергові Загальні збори 11 жовтня 2014
року, з причини відсутності кворуму на проведених
Загальних зборах 14.06.2014 року.
3. Провести опитування по організації, та отримати
відповідь на питання: «Який Ви бачите вихід із ситуації
яка склалася в Україні», відповідальний Кравченко О.Г.
Термін проведення опитування – до 30 червня.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!

Ви скажете – є ж можливість апеляції. Так є, але справи
судді Рудюка мають дивні властивості недоторканності
в Київському обласному апеляційному суді. Ви можете
найняти найкращого адвоката, привести свідків, навести
докази. Але тепла компанія з суддів Волохова Л.А., Мельника
Я.С. під головуванням Матвієнко Ю.О, в піввуха під дружній
обмін анекдотами та цікавими історіями в кращому випадку
вислухають першого, та навіть не поцікавляться іншим. І
залишать незаконне рішення без змін. Та дивним чином на
наступний розгляд справи судді Рудюка комп’ютер вперто
знову вибере саме цю трійцю.
Рука руку миє, суддя суддю криє. За цих умов існуюча
судова система перетворюється на гальмо будь-яких
позитивних змін в країні. Тільки беззаперечна люстрація
існуючої системи та введення виборності суддів зможуть
щось змінити. А для цього кожен з нас повинен розбудити
в собі Громадянина, не стороннього спостерігача, а дієвого
учасника перетворень. Хочеш жити в іншій країні – будуй її
кожен день власними справами.
Геть рудюків з правосуддя!

«ПОСТУПУ»

НА ШЛЯХУ ДО ПОБУДОВИ

ГРОМАДЯНСЬКОЇ

РЕСПУБЛІКИ
Ваша особиста
фінансова підтримка
прискорить розвиток
та наблизить нас до мети
Реквізити вказані внизу сторінки

Володимир Голуб, член ГО «Поступ»
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