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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

Про МЕМ і про що треба думати
В даний час в організації «Поступ»
здійснюється опитування щодо визначення МЕМу Громадянської республіки.
Тобто такого вислову (фрази, афоризму,
гасла тощо), який би влучно передавав
сутність нашої мети – замінити демократичну форму правління на громадянську
республіканську. Під час опитування ми
отримали такий коментар від одного
члена нашої організації: «Я думаю, что сегодня надо думать не о мэмах, а о помощи людям в АТО».
Це хибна точка зору і ось чому.
Є справи щоденні. Їх маєш робити
щодня для того, щоб задовольнити звичайні життєві потреби. Наприклад, працювати, щоб прогодувати родину. Ці справи не
припиняються протягом усього життя.
Є справи, які обумовлені конкретними проблемами, які
виникають поза нашого бажання і суттєво змінюють умови
життя. Наприклад, зараз багато громадян, зокрема членів
Поступу, у різний спосіб допомагають країни перемогти у
війні проти агресорів і п’ятої колони. Потреба у таких справах
мине одразу після нашої перемоги.
Є справи, які є стратегічними. Їх ми маємо робити незалежно від зайнятості щоденними справами і вирішенням
окремих проблем.

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

Для нас однією із стратегічних справ є привнесення у свідомість українських громадян ідеї Громадянської республіки. Щоб вести дієву агітацію і пропаганду, нашим ідеям
потрібно надати таку форму, яка буде і змістовною, і цікавою, і яскравою, і зручною для сприйняття більшості громадян. Бо нічого на краще в нашій країні не буде
змінюватись, якщо народ не буде чітко знати, що саме треба
змінювати. Саме відсутність цього розуміння і призводить
до того, що майдани вирують, але ні до чого це не призводить. Замість реформ, які потрібні країні олігархи вкинули
через майдан мем, який мав ложну ціль – «убрати Януковича». Януковича убрали, але до змін це не призвело, бо
треба було убирати не тільки Януковича і не тільки всіх народних депутатів, без винятку, але й ламати всю олігархічну
систему влади. Результат ми всі бачимо – замість того, щоб
країна рухалася вперед ми отримали війну. До тих пір, поки
не почнуться реальні зміни в управлінні країною, до тих пір
буде тільки все гірше та гірше. Доречі, олігархії дуже вигідно,
щоб плебс думав не про реформи, а про війну, бо тоді ця олігархія почуває себе спокійніше. Це один із способів маніпуляції свідомості громадян.
Саме тому ми намагаємося придумати такі МЕМи спільними
нашими зусиллями. І будемо працювати над ними завжди.
Війна закінчиться, будуть інші поточні завдання. Вони будуть не менше важливими, ніж перемога у війні. Звичайно,
потрібно брати активну участь в них. Водночас не зупинятися в головному завданні – докорінних змінах України на

громадянські середи
У середу, 6 серпня, сформовано робочу групу з розвитку
економічного блоку (ідеологічний напрямок).

АнонсИ поступівськИх
громАдянськИх серед
У середу, 13 серпня, заплановано створення орієнтовної
схеми практичної реалізації делегування повноважень у
Громадянській республіці.
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.
засадах Громадянської республіки.
Інакше за окремими важливими справами ми втратимо
головну справу.
Тому робимо і належне сьогоднішнє і головне стратегічне.
Є такий крилатий вислів: «Прості люди в першу чергу вирішують термінові питання, а успішні люди – важливі питання» . Ми маємо стати – УСПІШНИМИ в УСПІШНІЙ Україні!
Святослав Стеценко, член Ради ГО «Поступ»,
Максим Твердохліб, Голова Ради ГО «Поступ»,
Сергій Солодкий, член Ради ГО «Поступ»

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

Відкрите звернення щодо незаконних дій та бездіяльності
працівників державної влади
Це розповідь жінки, життя якої останні
роки наповнене жахом, плачем душі та
біллю у серці за долю дитини і наше з ним
майбутнє. Цим зверненням я намагаюсь
достукатись до людей, які не хочуть виконувати свої обов’язки, а за гроші мого
колишнього чоловіка намагаються закрити очі на свавілля, яке відбувається навкруги мого життя
після розірвання шлюбу.
Вже понад чотирьох років триває судова тяжба між мною
та моїм колишнім чоловіком Казанцевим Олександром Миколайовичем. Шлюб наш розірвано офіційно з 2010 року,
майно поділене через судові рішення, але цей жах ще не
скінчився.
Зараз в Дарницькому районному суді на мене поданий
позов на суму 2 056 250,00 (два мільйони п’ятдесят шість
тисяч двісті п’ятдесят) гривень. Ця сума визиває в мене
тремтіння від кількості цифр, вона нереально навіть для
мого розуму.
В позовній заяві мій колишній чоловік Казанцев О. М. просить суд стягнути з мене цю суму, в порядку зворотної вимоги, в якості заподіяних йому збитків.

З погляду мого колишнього чоловіка, збитки нібито
були заподіяні внаслідок того, що він начебто позичав в
свого брата Казанцева Сергія Миколайовича 4 752 500,00
(чотири мільйона сімсот п’ятдесят дві тисячі п’ятсот) грн.
в 2003-2008 році за розписками позики (на розписках
відсутній мій підпис), хоча вони, за словами мого колишнього чоловіка, складались під час нашого шлюбу,
про що я ніколи не чула.
Зазначене стало можливим внаслідок того, що мій
колишній чоловік в злочинному зговорі зі своїм братом
підробили документи (розписки позики), підкупили суддів, працівників правоохоронних органів та прокуратури, та в подальшому отримавши фіктивні рішення
суду по цій справі на суму 4 752 500,00 грн. Для чого це
було зроблено – мені не відомо, мабуть щоб я тепер виплатила їм ці гроші, які я ніколи не бачила і про які я не
чула.
З огляду на те, що це все неправда, і ніяких грошей ні я ні
мій чоловік, під час нашого подружнього життя не позичали,
я почала звертатися до суду та правоохоронних органів.
Однак, завдяки тому, що мій колишній чоловік не жалкує
грошей для вирішення своїх питань вийшло наступне:

суд
Суддя Деснянського районного суду м. Києва Смірнова Є. П.
задовольнила безглуздий позов між моїм чоловіком та його
братом. Апеляційний суд м. Києва у складі головуючий суддя
Рубан С. М. в складі суддів Шиманський В. Й. і Осипенко М. І.
залишили це рішення в силі.
Суддя Деснянського суду м. Києва Бабко В. В. взагалі зробила з мене посміховисько, вказавши у своєму рішенні, що
«позичені кошти» витрачені в інтересах сім’ї, а тому ствердження про підробку документів не має відношення до
справи, апеляційний суд м. Києва (працює в зговорі із суддями Деснянського суду) залишив рішення Бабко в силі.
Суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ Луспеник Д. Д. взагалі відмовив у відкритті касаційного провадження без жодної мотивації.

міліція
Звернувшись до міліції з приводу порушення кримінальної справи щодо Казанцева О. М. та його брата Казанцева С.
М. про підробку документів я почула про безсильність мілі(Продолжение на стр. 2)

всеукрАїнськА ЩотИЖневА громАдянськА гАЗетА го “поступ”
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Відкрите звернення щодо незаконних дій та бездіяльності
працівників державної влади
грубе порушення законодавства щодо мене та мого сина.

(Начало на стр. 1)

Звертаюсь до прем’єр-міністра україни,
ції в даному питанні з огляду на те, що не мій колишній чояценюка А. п.!
ловік, ні його брат не з’явились до міліції за викликом, з
Шановний Арсеній Петрович, прошу Вас, як Голову уряду
метою надання пояснень по моїй заяві. Тобто оперативнорозшукова діяльність сьогодні не проводиться міліцією, а України, дати доручення відповідним урядовим органам
неявка злочинців є підставою для закриття кримінальної розглянути мою скаргу по суті, перевірити вказані мною
факти та покарати службових осіб, що порушили Закон.
справи.

вдсБеЗ
Звертаюсь до голови верховної ради україни,
турчинова о. в.!
Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві, при перевірці
Шановний Олександр Валентинович, прошу Вас взяти під
незаконних дій з боку громадянина Казанцева О. М. до мене
відмовили в порушенні кримінальної справи на підставі ст. парламентський контроль розгляд моєї справи та доручити
6, п 2 КПК України, до такого цікавого висновку прийшов відповідним профільним комітетам перевірити законність
старший лейтенант міліції Грищенюк Г.О. не побачивши дій працівників міліції та прокуратури.
складу злочину.
Звертаюсь до генерального прокурора україни,
яреми в. г.!
прокуратура
Шановний Віталій Григорович, прошу Вас взяти під осоДарницька районна прокуратура при проведенні перевірки дій та бездіяльності працівників міліції з приводу від- бистий контроль розгляд моєї скарги на дії працівників мімови в порушення кримінальної справи не знайшла в їх діях ліції та прокуратури і забезпечити виконання Закону.
Прошу розглянути мою скаргу найвищим по рангу контпорушень норм діючого на той час КПК України.
ролюючим органом Прокуратури.
податкова
Розуміючи, що рух таких коштів (має оподатковуватись)
повинен десь відслідковуватись, я звернулась до податкової міліції у Дарницькому районі м. Києва з проханням провести перевірку поданої мною інформації про розписки та
шалені суми в них і у разі виявлення порушення чинного законодавства України, притягнути винних осіб до відповідальності. Але мою заяву вони не стали розглядати, а
передали до міліції де вона і зникла.

Звертаюсь до голови ради го «поступ»,
твердохліба м. м.!
Шановний Максим Миколайович, прошу Вас здійснити
громадський контроль по розгляду моєї скарги на дії працівників міліції та прокуратури. Також прошу відкрити Громадянську справу для захисту моїх конституційних прав та
підтримати мене у моїй боротьбі із продажними чиновниками, суддями та працівниками силових структур.

отже, підсумовуючи вищевикладене, побачивши,
що сьогодні за гроші прокуратура та міліція (в т.ч. податкова) покривають злочинців, судді виносять незаконні рішення, які суперечать не тільки діючому
законодавству, але й нормам моралі, я була змушена
звернутись до своїх побратимів та колег у го «поступ» з метою підтримки мене у боротьби із злочинцями на державних посадах.
крім того, розуміючи, що своїми діями вони не
тільки ганьблять присягу державного службовця, але
й зводять на нівець намагання керівництва нашої
країни повернути довіру народу до представників органів владних повноважень, саме тому я й хочу звернутись до вас:

я принципова людина! і я вимагаю, або притягнути мене до відповідальності за наклеп, за те, що,
може я збрехала або щось видумала, або вчинити необхідні дії для захисту моїх законних прав. Бо не
можна буде жити далі, якщо ти бачиш несправедливість і за неї не ведеш боротьбу!
Галина Казанцева, член ГО «Поступ»
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го «поступ» З нАЙкрАЩИмИ
поБАЖАннямИ вітАЄ
з Днем народження і зичить, щоб у круговерті
Вашої активної боротьби за Громадянську
республіку Ви все ж чули мелодичний спів
пташок та помічали океанічні глибини неба!
Кравченю Юрія Миколайовича – 8 серпня
Іванюка Олега Григоровича – 9 серпня
Шестакова Олега Анатолійовича – 9 серпня
Когута Романа Ярославовича – 10 серпня
Лукашенка Євгена Григоровича – 10 серпня
Ляльку Геннадія Володимировича – 11 серпня
Мороза Олександра Федоровича – 12 серпня
Малиночку Інну Володимирівну – 13 серпня
Вячеслава Шевченка з народженням сина!
Бажаємо усім читачам «поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!
інФормАЦіЙне повідомЛення
про Чергове ЗАсідАння
вИконАвЧого комітету го «поступ» № 11,
яке відБуЛося 02 Червня 2014 року
На засіданні були присутніми 11 членів Виконкому (при
кворумі 9): Замурій Л.Г., Кравченко О.Г., Приймак Н.А., Стеценко С.О., Соколов К.А., Солодкий С. М., Твердохліб М.М.,
Троянова-Малош Н.М., Чубко Д.Г., Хлиптун А.А., Черниш О.В.
Буливідсутнімизаоб’єктивнихобставин:КостінІ.О.,НестеренкоО.А.,
Ткаченко І.В., Муляр А.М., Шевченко В.А., Доненко Т.М.
На засіданні був присутній (не член Виконкому): Каленюк Д.А.
Секретар засідання: Хлиптун А.А.
Головуючий: Твердохліб М.М.
на засіданні виконкому вирішено:
1. Вирішили продовжити опитування з МЕМу на тиждень
до 11.08.2014р.
2. Вирішили призначити дату мітингу за реформу оборони
країни на 30.08.2014р.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у
понеділок 18 серпня 2014 р.
сИЛьнА громАдянськА оргАніЗАЦія –
сИЛьнА громАдянськА дерЖАвА –
сИЛьнА громАдянськА респуБЛікА!

Звертаюсь до президента україни,
порошенка п. о.!
Шановний Петро Олексійович, прошу Вас, як Гаранта конституційних прав і свобод, захистити мої конституційні права,
та взяти під власний контроль розгляд моєї скарги, і допомогти притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, які користуючись нагодою та своїми грошима творять
те, проти чого стояли люди на майдані, тобто свавілля та

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:
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