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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

Гражданская организация “ПОСТУП” глубоко скорбит в связи с катастрофой
авиалайнера “Боинг” малазийских авиалиний, сбитого 17 июля в небе
Донбасса. Мы выражаем соболезнование родственникам 298 погибших
пассажиров со всего мира и скорбим вместе с ними. Эта страшная
трагедия должна стать уроком всему человечеству, к чему могут привести
геополитические игры сильных мира сего. Люди погибли, и это страшно, но
жизнь продолжается, и мы обязаны сделать все, дабы такие случаи больше
не повторялись. К сожалению, мир слишком жесток, и зачастую человеческая
жизнь ничего не стоит!

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

РАДА ЧИ ЗРАДА?
Зараз наша країна переживає важкі
часи. У полум’ї війни гине народ, люди,
налякані бандитами та обстрілами,
залишають свої домівки.
На цьому фоні ми бачимо
надзвичайний ріст суспільної свідомості
громадян, добровольці та військовослужбовці на теренах
АТО та волонтери в тилу є прикладом справжнього
Громадянина, захисника та активного будівника своєї
держави. Нажаль, криза виносить на поверхню і інші
приклади, коли, користуючись нагодою, дехто йде на
злочинні дії для власного збагачення.
В умовах сьогодення байдужість
теж є злочинною бездіяльністю
Проте, є ще один прошарок – байдужі. Вони не бажають
нічого робити, їх влаштовують свої власні затишні кабінети
та зручні крісла. Вони не хочуть зрозуміти, що в умовах
сьогодення байдужість теж є злочинною бездіяльністю та
має важкі наслідки.
У четвер, 3 липня, була зірвана сесія Вишгородської
районної ради, на яку виносилося більше 18 важливих
для життя району питань, в т.ч. й виділення 100 тисяч
гривень для лікування військовослужбовців та біженців,
постраждалих в ході проведення АТО на сході країни.
Зірвана за відсутністю кворуму, бо за деригуванням
місцевого «чечетова», заступника голови РДА Савенка В.В.,
депутати-регіонали не з’явилися на засідання, не вистачило
чотирьох присутніх. Що саме цікаво – більшість рішень
на сесію готувала якраз райдержадміністрація. І п’ятеро
її ж працівників-депутатів, на чолі з в.о. голови РДА
паном Савенком сиділи в своїх кабінетах поверхом вище,
або ховалися в інших приміщеннях, аби не допустити їх
прийняття й зірвати роботу ради.
На четвертий раз мені вдалося застати держслужбовця в
його кабінеті. На моє прохання пояснити, чому пан Савенок
саботує прийняття рішень, які сам же мусить захищати на
сесії, він гордо заявив, що то його принципова позиція, й

не треба плутати роботу чиновника та депутата. А депутата
не влаштовує особа обраної головою райради - активістки
Майдану Ірини Побідаш. Довелося нагадати, що часи дещо
змінилися й саботажники та сепаратисти в нас нині трохи не
в тренді. Проте, пан регіонал й надалі пообіцяв саботувати
роботу ради. Ну, та це ми ще побачимо. Але виникає
питання, звідки ж така впевненість у чиновника, який ще
нещодавно нервово пітнів та переминався з ноги на ногу у
присутності громадськості?..
А відповідь дуже проста – пару тижнів тому депутат
Верховної Ради Ярослав Москаленко, партайгеноссе
регіоналів, зібрав своїх однопартійців, до яких входить
половина районного депутатського корпусу та більшість
голів сільських рад, на дружню поляну в районі
мальовничої Пиляви. Там вичитав їм за те, що поступилися
владою та порадив потроху перебирати її на себе, мовляв
«там», нагорі» вже все домовлено, він переобереться на
другий термін і в нашому районі «всьо буде Донбас.»
Минув тиждень — і що?.. Повзуча контрреволюція
депутатського корпусу Вишгородщини продовжується.
10-го числа вже під керівництвом депутата Семенова О.І.
була бойкотована сесія міської ради. Я ще тиждень назад
попереджав депутатів про те, що дана вказівка на саботаж
роботи всіх виборних органів, але мені не вірили. Але до
пана Семенова наш “народний” депутат вочевидь довів
необхідність такої акції на персональній зустрічі. Невже за
зрив індексації нормативної грошової оцінки землі обіцяно
стільки, що цього вистачило на залишки совісті?..
І знову на пряме питання депутату Семенову “Чому?”
звучить завчена відповідь «Я не повинен перед вами
звітуватися!..»
Шановні нешановані діячі від політики, затямте собі раз
і назавжди: немає і не буде для вас «своїх» кишенькових
виборців, куплених за гроші й обіцянки.
Віднині влада – це ми, ті хто
готовий взяти на себе
відповідальність за подальшу
долю громади.

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
У середу, 23 липня, відбудеться громадянська
середа, присвячена питанням економічного блоку!
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!

Марчевську Олену Василівну - 17 липня
Кочергу Марину Олександрівну – 20 липня
Сербовець Оксану Василівну - 21 липня
Шваба Миколу Петровича - 21 липня
Рябцева Олександра Миколайовича - 22 липня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу», які
хворіють або вирішують складні життєві ситуації,
успішно подолати усі перепони!
Не буде цього, пане Москаленко, даремні сподівання. Ми
відчули себе Громадянами. Ми не допустимо повернення
запроданців у владу. Кожен день до нас приєднується все
більше і більше людей, які втомилися боятися, втомилися
давати хабарі, втомилися домовлятися з владою.
Віднині влада – це ми, ті хто готовий взяти на себе
відповідальність за подальшу долю громади, ті хто на
відміну від ваших поплічників розуміють, що Громадянин
– це не тільки права, а й обов’язки.
Ми виступаємо за повне оновлення Верховної Ради.
Ми проведемо докорінну чистку місцевих
чиновників.
Громадяни будуть контролювати кожен їх подих,
якщо це буде потрібно.
Влади для обраних більше не буде.
Продажні суди та міліція не допоможуть, народ
пам’ятає, як вони ховаються у шпарини, коли звучить
голос справжнього Громадянина.
Ми оновимо їх і для Закону зникне каста
недоторканих.
Продажна «демократія» лишиться в минулому.
Громадянська Республіка оновить нашу державу!
Голуб Володимир,
член ГО «Поступ»
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ИЗ ДИАЛОГА С АННОЙ ГАРБУЗОВОЙ
Позвонила мне Аня Гарбузова из
Норвегии, где она сейчас живет. И сказала,
что хочет выйти из “Поступа”.
Я ей ответил, что пусть пришлет
заявление (можно фото заявления по
электронной почте даже выслать) и мы
ее исключим. Потом она спрашивает, а не хочу ли я узнать,
почему она выходит. Я отвечаю, что нет.
Пауза.
Аня все равно начинает пояснять. Говорит, что она не
может быть в одной организации с людьми, которым не
жалко, когда людей убивают. Имела в виду отдельные
высказывания некоторых членов организации во внутренней
группе “Поступ-координация”.
Я ей ответил, что все справедливо в этом мире. Если
человек не заботится о своей стране, если не является
ГРАЖДАНИНОМ, то рано или поздно ему это вылезет боком!
И это будет справедливо. Да, это горе, когда убивают детей,
женщин, стариков. Это горе, когда убивают и военных.
Но для тех, кто своей асоциальностью и антигражданской
позицией, своим бездействием, позицией “моя хата с краю”
приблизил горе, то такое горе будет для них СПРАВЕДЛИВО!
И это одинаково касается всех наших граждан - как Востока,
так и Запада, и Центра - всех! Почему для тех, кто работает,
тратит свое время, жизнь, энергию, деньги для своей страны,
и для тех, кто все время просто “бабло молотит” - почему
для них и для нас должно быть все одинаково? Где же тогда
будет справедливость, если ты отдаешь всего себя своей
Родине, а кто-то на это с насмешкой смотрит, и потом ты в
итоге “в заднице”, а он на коне! НЕТ! Мир не так устроен! Мир

покоряется только сильным, только тем, кто борется за свою
жизнь, за достойную жизнь своей Отчизны. И несправедливо
будет только тогда, когда тот, кто борется, погибает. Или
у его родные погибают. Это будет несправедливо. Да,
иногда это происходит. И именно это несправедливо. Но эта
несправедливость не нами создана, она от Всевышнего - это
его решение. Но если вас или ваших родных насилуют или
убивают в подъезде вашего дома. И происходит это потому,
что вы не боролись за то, чтобы милиция была милицией,
а не бандитами в погонах, то вы это ЗАСЛУЖИЛИ! А если вы
дохнете с голоду, хотя всю жизнь работали, то это тоже будет
справедливо, потому, что вы не боролись за то, чтобы страна,
в которой вы живете была хорошо обустроена! Вам же было
не до этого, вы же о своей карьере беспокоились, о своем
бизнесе, о своем личном благе.
После таких моих слов Аня сказала, что она считает меня
очень авторитарной личностью и что меня все больше в
“Поступе” окружают такие же самые люди. Сказала, что не
ожидала от меня таких речей. Что не понимает, как я могу так
говорить, если у меня самого есть сын. И начала меня учить,
как нужно жить. Я ей ответил, что не собираюсь вообще
общаться с теми, кто не является патриотом своей страны и
предложил положить трубку и не забыть выслать заявление
на выход из “Поступа”.
Уважаемые, я не просто так написал все это. Написал
предельно честно то, как считаю должен быть устроен мир.
И хотел бы двигаться вперед с теми, кто имеет подобное
миропонимание.
Твердохлеб Максим Николаевич,
председатель ГО «Поступ»

К О М М Е Н ТА Р И Й Ч Л Е Н А « П О С Т У П А »

кто положил сюда эту швабру? Почему его не предупредили?
Почему не провели за руку? Кто за это ответит? и т.д.
Читайте истории гражданских конфликтов, начиная от
Французской революции до 1917 г. Более всего страдали
именно те, кто хотел отсидеться.
У каждого есть право выбора. Свой выбор сделали
луганчане, дончане и славяне. Свой выбор также сделали
мариупольцы, харьковчане, днепропетровцы, запорожцы,
николаевцы и одесситы, где также заваривалась “каша”.

Согласен с Максимом! Дело не в том
“жалко или не жалко”. Конечно же жалко!
И даже очень жалко людей, которые гибнут
и которых калечат, которые теряют все “не
понятно, из-за кого или из-за чего.” Но ведь
всегда есть причинно-следственная связь.
Чем многие из нас отличаются от детей?
Дети намного умнее, мудрее и непредвзято относятся к миру.
Если ребенок наступил на швабру он поплачет, потрет ушибленное место и сделает вывод: больше не наступать. Взрослые, в
большинстве своем, будут ныть долго-долго и искать виновных:

Нам дан еще один пример: наша гражданская
позиция - это залог того, в какой стране завтра
будем жить мы и наши дети.
Виталий Мельник, член ГО «Поступ»

ИЗ ЖИЗНИ ГО «ПОСТУП»

МИ НА ВІРНОМУ ШЛЯХУ!
Пам’ятаю минулорічні загальні збори
ГО “Поступ”.
Тоді організацію розділили два пункти
програми: щодо побудови армії за швейцарським (козацьким) зразком, і право
громадян на вільне володіння зброєю.
Багато було дискусій, розмов... І ці два питання були
неприйняті, та залишенні для окремого обговорення.
А дарма, бо, як показав час, ми були на правильному
шляху. Справжній громадянин має захищати Батьківщину, та
для цього він повинен мати зброю, і вміти володіти нею.
Як показала практика, надії на Збройні сили України не
справдились. Українська армія за 23 роки незалежності
була розвалена, пограбована і деморалізована. Особовий
склад, як рядовий так і офіцерський, в основному пацифісти.

Генералітет – корупціонери, хабарники, а то і відверті
зрадники і саботажники.
Тому, армію треба створювати майже з нуля, на нових
засадах і традиціях. І вже є окремі паростки нової армії
– це добровольчі батальйони “Дніпро”, «Донбас”, “Азов”,
“Айдар”, Національна Гвардія України. Вони набагато краще
проявили себе в боях на Сході України, ніж регулярні частини,
вони гнучкіші, ініціативніші, вони не бояться брати на себе
відповідальність. Не може бути монополії на захист Вітчизни,
це право і обов’язок кожного громадянина.
А втілити цю програму в життя можливо при побудові
Громадянської Республіки!
Тому за діло, панове!
Антонюк Володимир, член ГО «Поступ»

ПОДЯКА ЧЛЕНАМ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО
ВНЕСЛИ ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ У ЧЕРВНІ
(сума у гривнях)
Альохін Олег Анатолійович
Антонюк Володимир Іванович
Балковой Сергій Анатолійович
Бартецький Андрій Юрійович
Гайченок Андрій Віталійович
Гнєдаш Олександр Миколайович
Голишев Олег Олексійович
Замілюхін Валентин Вікторович
Замурій Любов Григорівна
Зубишен Руслан Вікторович
Іванов Андрій Валерійович
Іванюк Олег Григорович
Кальчик Олександр Вікторович
Кас’янов Сергій В’ячеславович
Клименко Валерій Олегович
Когут Лідія Анатоліївна
Когут Роман Ярославович
Копєйкін Дмитро Григорович
Коптєва Олена Миколаївна
Крячек Михайло Олекссандрович
Курило Алла Олександрівна
Курило Сергій Іванович
Маліночка Інна Володимирівна
Мельник Віталій Юлійович
Муравко Наталія Володимирівна
Нестеренко Олександр Анатолійович
Огроднічий Олександр Олексійович
Плішко Тарас Олександрович
Повх Олег Михайлович
Погрібняк Ярослав Миколайович
Полатайко Ірина Олексіївна
Приймак Наталія Анатолївна
Савченко Іван Володимирович
Савченко Ліля Вікторівна
Сауляк Світлана Василівна
Синьковський Едуард Анатолійович
Соколов Кирило Анатолійович
Солодкий Сергій Миколайович
Тартаковський Сергій Валерійович
Твердохліб Максим Миколайович
Ткаченко Ірина Володимирівна
Троянова-Малош Наталія Миколаївна
Хлиптун Андрій Анатолійович
Циганко Петро Степанович
Чубко Денис Георгійович
Шамакіна Лариса Володимирівна
Шваб Микола Петрович
Шваб Наталія Віталіївна
Шевченко В’ячеслав Анатолійович
Шевченко Ігор Анатолійович
Шевчук Олег Олександрович
Шестаченко Сергій Миколайович
Шулімборська Валентина Володимирівна
Якобчук Віктор Троянович

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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