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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

ПРО НАШУ ВІЙНУ І СТАН НАШИХ ВІЙСЬК
НА ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ДІЛЯНЦІ ФРОНТУ
Триває війна України проти Росії, в
якій Росія є безумовним агресором.
Війна з різною напруженістю триватиме
невизначений час. Кожен громадянин
має чітко розуміти, що це його війна, і
жити за правилами війни.
Україна може перемогти і зберегтися як країна лише
за умови повної мобілізації усіх громадян, усіх ресурсів
країни. Сьогодні у такому стані живе меншість патріотично
налаштованих громадян. Саме цей прошарок патріотів взяв
на себе весь тягар війни. Вони ведуть бойові дії у складі
з’єднань і частин Збройних Сил України, інших державних
збройних формувань, у складі добровольчих формувань,
вони організують матеріально-технічну допомогу нашому
війську. Водночас, більшість громадян живуть так, нібито їх
це безпосередньо не стосується.
Збройні Сили України роблять все, що можуть, з
максимальним напруженням усіх сил. Сил мало - це
наслідок безглуздої політики усіх без винятку керманичів з
1991 року, які цілеспрямовано руйнували обороноздатність
країни. Повністю зруйнована система підготовки
військовонавченого резерву.
Саме військові роблять основну бойову роботу. Честь і
слава військам Національної Гвардії України, добровольчим
батальйонам, але основний тягар на регулярних військах.
Слід дуже обережно ставитися
до критики дій наших військ,
військового командування.
Є помилки, діє ворожа агентура, але попри це військо
зміцнюється і швидко вчиться. Слід дуже обережно
ставитися до критики дій наших військ, військового
командування. Публічна критика часто може мати погані
наслідки через втрату довіри населення до військ, через
зниження моральної стійкості військ.
Це ж стосується «смакування» в інформаційному просторі
втрат військ в особовому складі, озброєнні і військової
техніці. Оприлюднення реальних втрат найбільше сприяє
саме нашим ворогам. Така інформація має бути секретною
і надійно захищеною. Так само безглуздям є вимоги
інформувати про виявлених ворожих агентів в органах
військового управління.
Значні втрати наших військ на південно-східному кордоні
в районі Маринівка-Довжанський-Червонопартизанськ
є болючими, але залишити без прикриття кордон було
неможливо. Відкритий кордон унеможливив би успішні дії
наших військ на інших ділянках фронту. Безумовно, за наявності
достатніх ресурсів не лише бойової, але й інженерної техніки,
оборону на кордоні можна побудувати більш ефективно,
але техніки замало, частина з неї розукомплектована та
непрацездатна. Ми понесли суттєві втрати, але за умов, що
склалися, уникнути їх було важко. Це той випадок, коли тримати
кордон потрібно було за будь-яку ціну.
Стосовно забезпечення військ. На складах Збройних
Сил України зберігається значна кількість приладів та
обладнання, яких потребують війська, зокрема приладів
нічного бачення, нічних прицілів, коліматорних прицілів,

тепловізорів, станцій радіолокаційної розвідки. Прилади
зі складів, а також ті, що купуються, не постачаються у
фронтові підрозділи через те, що вони не передбачені
чинними штатними розписами цих частин і підрозділів. Але
Конче потрібно зламати інертність
у прийнятті рішень в Міністерстві
оборони і Генеральному штабі.
ж зараз ми ведемо іншу війну ніж та, до яких Збройні Сили
були призначені і мали готуватися. Тому конче потрібно
зламати інертність у прийнятті рішень в Міністерстві
оборони і Генеральному штабі, Міністру оборони або
Начальнику Генерального штабу негайно прийняти рішення
про можливість надання потрібних приладів і обладнання
за заявками командирів частин (підрозділів) з урахування
специфіки їхніх дій та завдань, що виконуються.
Що необхідно зробити для перемоги?
Кожному громадянину усвідомити, що захист країни
є особистим завданням кожного. Не покладайте всі
сподівання на державу, вона сьогодні неефективна. Робіть
все, що у ваших силах, для оборони країни. Хто може – йдіть
у військкомати, хто не може – проходьте військовий вишкіл,
він знадобиться кожному, підтримуйте війська матеріально.
Політичному керівництву країни негайно розпочати
докорінні реформи. Чому у березні десятки тисяч людей
йшли у військкомати, а зараз такого вже нема? Тому, що
тоді люди вірили, що країна і держава будуть іншими, і були
готові захищати свою мрію. Зараз багато хто розчарований
діями можновладців, відсутністю потрібних реформ, тому
не має бажання воювати за таку державу.
Президенту швидко створювати державну систему
підготовки громадян до захисту країни за козацьким
(сучасні аналоги Швейцарія, Ізраїль) зразком, інакше
ми кидатимемо в горнило війни непідготовлених людей.
Кожен законослухняний і придатний за станом здоров’я
громадянин має пройти первинний військовий вишкіл і
мати при собі штатну стрілецьку зброю, бути готовим діяти
в складі згуртованого підрозділу, що формується за місцем
проживання, як у військовий, так і в партизанський спосіб.
Це слід було розпочати одразу із початком захоплення
ворогом нашого Криму, тоді сьогодні ми вже мали би
достатній військовонавчений резерв. Протягом півроку
цим займаються переважно громадянські ініціативи, їхні
можливості недостатні.
Верховні Раді негайно прийняти закони, потрібні для
швидкого розгортання системи масового військового
вишколу, озброєння громадян, які пройшли військовий
вишкіл, формування боєздатного козацького ополчення
- «ландсверу». До організації такого вишколу долучити
військо-патріотичні об’єднання, зброярські і стрілецькі
організації, які вже мають значний досвід такої роботи і
активно допомагають в проведенні вишколу військовим
частинам.
Святослав Стеценко,
полковник запасу,
начальник штабу ГППВВ «Київський легіон»,
член Ради ГО «Поступ»

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
До лав ГО «Поступ» приєднався ВАРШАНІДЗЕ РОМАН
АВТАНДІЛОВИЧ.
За власним бажанням виключено НАЗАРЕНКО О.М.
Станом на 21 серпня у складі ГО «Поступ» 218 членів.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
У середу, 27 серпня, відбудеться громадянська
середа, присвячена питанням напрямку «Захист»!
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!

Кальчика Олександра Вікторовича – 22 серпня
Селіванову Наталію Володимирівну – 22 серпня
Шваб Наталію Віталівну – 22 серпня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу», які
хворіють або вирішують складні життєві ситуації,
успішно подолати усі перепони!

30 серпня, 12:00
Софіївська площа

Приходь на мітинг
та приводь друзів!
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА «МЕМ»

На данный момент идея Гражданской
республики пока мало понятна и знакома
людям. А для нас жизненно важно
сделать так, чтобы все вокруг узнали о
ней и сразу поняли, в чем смысл.
Нашей организации необходимы
МЕМы для объединения людей: идея, символ, слоган,
передаваемый от человека к человеку и четко выражающий
свой смысл, он должен быть коротким, цепким, остроумным
и актуальным. Исполнительный комитет ГО Поступ принял
решение провести по этому поводу что-то среднее между
опросом и массовым мозговым штурмом среди членов
нашей организации и вот что получилось.

- Выборы отменяй - делегирование внедряй!
- Без Громадян Республік не буває - бо все тримається
на них!
- От власти толпы к личной ответственности
- От коллективной безответственности к персональному
участию
- Делегат не бюрократ, а представитель интереса
громады
- Будь Громадянином, будуй СВОЮ країну
- Управляй страной или х.. с тобой
- На своїй землі недостатньо бути людиною! Треба бути
громадянином!
- Гражданин - для страны, страна - для гражданина
- Человек + Права + Обязанности = ГРАЖДАНИН!
- Без громади немає повноти влади.
МЕМ необходим, чтобы
МЕМ необходим, чтобы объединить людей вокруг одной
объединить людей вокруг одной
конкретной идеи, создании Гражданской республики.
конкретной идеи, создании
Некоторые говорят, что сейчас нужно выполнять текущие
Гражданской республики.
действия, направленные на борьбу с террористами на
Востоке, но мы также должны принимать стратегические
Выяснилось, что среди нас очень много креативных и решения для достижения нашей общей цели – создания
творческих людей, которые выдавали даже не по одному, а Гражданской республики, где каждый гражданин будет
несколько вариантов и идей.
нести ответственность за свою страну.
Среди самых интересных:
- Управляй страной или пусть тобой управляют!
Наталья Приймак,
- Делегат - не депутат!
член Исполкома ГО «Поступ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 18,
ЯКЕ ВІДБУЛОСЯ 18 СЕРПНЯ 2014 РОКУ
На засіданні були присутніми 9 членів Виконкому
(при кворумі 9): Замурій Л.Г., Малихіна Н.А.,Соколов К.А.,
Солодкий С. М., Твердохліб М.М., Троянова-Малош Н.М.,
Чубко Д.Г., Хлиптун А.А., Черниш О.В..
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Доненко Т. М.,
Кравченко О. Г., Муляр А. М., Костін І.О., Нестеренко О.А.,
Стеценко С. О., Ткаченко І.В., Шевченко В.А.
Секретар засідання: Троянова-Малош Н. М.
Головуючий: Твердохліб М.М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Рекомендовано виключити з організації за несплату
членських внесків Абаєву Т.М.
2. Провести PR роботу в мережі Facebook по запрошенню
на мітинг 30.08.14 р., натиснути «лайк», «поділитися» і
«запросити» на захід. Термін виконання до 25.08.14 р.
Відповідальні: Малихіна Н. А., Солодкий С. М.
3. Провести інформування про мітинг 30.08.2014 р.
Відповідальний Чубко Д. Г. Термін до 25.08.2014 р.
Контрольний дзвінок 28.08.14 р. результати інформування
про присутність на мітингу викладати в групу «Виконком»
по кожному окремо.
Наступне засідання Виконкому - 1 вересня 2014 р.

РЕАЛИИ НАШЕЙ ЖИЗНИ!

СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!

О БЕЖЕНЦАХ
В адрес редакции газеты «Поступинформ» поступила статья - крик души.
У нескольких членов нашей организации есть знакомая.
Познакомились мы с нею по линии деятельности нашей
организации “Поступ”. Она сама не киевская. Работает в
одном из государственных учреждений. Доход 1800-2000 грн.
в месяц плюс небольшие подработки. За эти деньги снимает
комнату за 1800 грн., а на оставшиеся деньги ни в чем себе не
отказывает. У знакомой мама из Луганской области. Мама
приехала в Киев в связи с военной обстановкой. С чем она
столкнулась в столице? Вот её рассказ.
Началось с того, что я позвонила по тел. 15-51, чтобы
узнать номер телефона службы для получения статуса
беженца. Через автоматическую систему соединения с
оператором, предупредили, что разговор будет записан,
после чего подняла трубку Ольга. Ответом на вопрос явилась
информация о том, что необходимо обратиться по адресу пр-т
Комарова, 7 - там помогут. Направили маму в Пенсионный
фонд (ПФ) Шевченковского района для перевода пенсии (ее
больше всего этот вопрос интересовал, так как жить не на
что). ПФ дал запрос в Луганскую область для предоставление
им пенсионного дела, предупредив, что обращавшиеся ранее
в ожидании уже 2-3 недели, т.к. дела не могут вывезти из
области, и что наведаться следует через две недели.
Поехала мама обратно в Центр помощи беженцам решать
вопрос с квартирой и работой (пенсии теперь можно не ждать).
Приехав, обнаружила, что его перенесли на станцию метро
Вокзальная. Добравшись туда, увидела уйму людей, заняла
и выстояла очередь, а получила на руки лишь “рекламу”
хостелов (неделя проживания в них составляет 750-800
грн.) и частных предпринимателей, которым якобы нужны

рабочие. Узнала, что карточка беженца ничего не значит и
нигде не поможет, что ей предоставили адреса, а дальше –
«идите, ищите сами». На заданный ею вопрос “Чем платить,
ведь ни работы, ни пенсии нет? “ - в ответ тишина. Они свою
миссию выполнили... Единственное что полезное получила предоставили ей адрес, где можно бесплатно поесть.
Позвонила она мне и говорит: «Пока ты на работе,
я поеду, может хоть поем бесплатно, ведь идти-то мне
некуда». И поехала она на станцию метро «Дарница», причем
дорогу она “знать не знает”. У идущей навстречу киевлянки
поинтересовалась о месте нахождения приют-столовой для
беженцев, на что та бросила на нее “риторический взгляд”
удивления и ненависти одновременно, и закончила его
высказыванием: “Таких беженцев, как вы, нужно гнать отсюда
в три шеи!”. Мама оторопела, у нее мелькнула мысль о том, что
ее приняли за “сепаратиста”, затем она стала оправдываться
перед незнакомкой, ответив, что она ни за сепаратистов, ни
за Россию, что в Центре помощи беженцам ей дали адрес,
где можно бесплатно перекусить. Женщина оборвала ее на
полуслове: “Я не об этом, а о тех, кто здесь питается, таких
беженцах, как вы, которые потом валяются под заборами
пьяные и грязные!”. – Весьма неприятная реакция.
Место питания мама представляла себе как помещение
столового типа, где, как ей сказали в Центре помощи,
есть медработник, “живое питание” и т.д. Когда стала
подходить к нему, примерно за 300-400 м, почувствовала
неприятный стойкий гнилостный запах. Аппетит уже пропал,
но любопытство сыграло свою роль, и она решила все же
зайти туда. Как оказалось, питаться там могут все, также

и бомжи, как местные, так и приезжие, которые являются
повседневными обитателями столовой. На момент ее
прихода никого не было, кроме персонала.
0т них узнала, что поздно пришла, т.к. завтрак, обед и ужин
строго по часам, время обеда прошло час назад, ужин теперь
будет в 17:30. И ушла она “не сыто нахлебавшись”, набрала
мой номер телефона и пояснила, что едет ко мне на работу.
По дороге ко мне она купила 1л кефира малоизвестного
производителя и батон из того небольшого кол-ва денег с
собой, что у нее оказалось, т.к. ее больная поджелудочная
железа не могла уже выдерживать чувство голода. В свете
происходящих событий сил у нее уже не было, но, сквозь
усталость и головную боль, чтобы не терять времени,
с последней надеждой, что ей хоть чем-то помогли в
Центре помощи, достала газету – ту, которую продают
в любом киоске под заголовком “Работа”. Обзвонив со
своего мобильного оператора номера других операторов
и истратив на звонки значительную часть баланса счета,
удостоверилась в том, что объявления в газете в большей
степени “гонорарят” самих посредников, а не помогают
беженцам выжить на Родине.
Я не могу себе представить ситуацию тех беженцев,
которые приехали совсем без средств существования,
у которых нет знакомых, и которым не от кого вообще
получить помощь, имеющих еще и детей с собой.. С какими
трудностями они сталкиваются! И как им быть дальше? Ведь
ничего у некоторых не осталось... Совсем ничего... Некоторые
и совесть свою продали. Одним словом, “точка возврата”,
выход очень трудно найти...

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