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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
У середу, 3 вересня відбудеться чергова
Громадянська середа. Тему буде визначено пізніше
через “Поступ-координацію” в Фейсбуці.
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.

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

АРМИЯ ПО ШВЕЙЦАРСКОМУ ОБРАЗЦУ – МОЙ ВЫБОР!
Украине нужна сильная и эффективная
армия, и это теперь понятно всем в
Украине и за её пределами! Почему я
за реформу армию по швейцарскому
образцу? Вот основные позиции, которые
мне нравятся:
1. Все мужчины от 20 до 50 лет – военнослужащие!
Каждый дееспособный гражданин проходит обучение и
последующие ежегодные военные сборы, где оттачивает
воинское мастерство!
В чем плюс такого подхода? Население Швейцарии
составляет около 8 млн. человек. В случае введения
военного положения из 22-тысячной армии
профессиональных солдат, которые служат на постоянной
основе, в течении двух-четырех часов Швейцария
способна создать 650-тысячную армию, а в течении двух
суток 1.7-миллионную армию, прекрасно обученную,
организованную, и очень неплохо вооружённую (для
примера – армия США – 1.3 миллиона плюс такой же
резерв, армия Китая – 2.4 млн, плюс 1 млн. резерв). При
таком подходе Украина станет неприкасаемой!
2. После прохождения первого этапа обучения
сроком 90 дней, государство выдает гражданину
личное оружие с двумя полными магазинами (винтовка
и/или пистолет), резерв патронов, три комплекта
формы на все времена года, снаряжение, бронежилет и
каску, с которым он и убывает домой. За их хранение и
использование гражданин отвечает лично.
В случае военной ситуации
гражданин готов быстро и
адекватно отреагировать.
В случае возникновения военной или иной
непредвиденной ситуации гражданин готов быстро и
адекватно отреагировать. В данной ситуации я вижу
огромное преимущество в том, что можно сэкономить
не только на военных расходах (призыв и запуск солдата
в строй), но и на численности чиновников министерства
внутренних дел, так как есть разница, когда перед тобой
беззащитный человек или вооружённый и подготовленный

человек, готовый дать отпор. Падение преступности пойдёт
как бонус нашей стране, а самое главное - власть будет
заботиться о благе граждан!
3. Первичную подготовку и ежегодные сборы
проходят все граждане страны от дворника до
Президента! При неявке по повестке (сессия, свадьба,
запой, отпуск и т.д.) светит штраф и тюрьма по такой жуткой
статье, что рядовой швейцарец может ставить крест на
карьере. Его больше никто и никогда на приличную работу
не возьмёт. Белый билет? Ты слепой, больной или эмигрант?
Плати 3-процентный налог на содержание армии.
Пацифист-альтернативщик? Получай те же повестки, но
на разгребание муниципального дерьма, и в полтора раза
чаще. Работаешь за границей и без причин забыл или не
добрался до сборов? Смотри выше – тюрьма твой дом.
Это нормально, когда созданы
все условия для получения
полноценных военных знаний
Это нормально, когда созданы все условия для
получения полноценных военных знаний и при этом
уровень ответственности высокий!
4. При прохождении службы гражданин имеет
два выходных в неделю с увольнительной, сортиры
не моет, картошку не чистит, посуду не моет, заборы не
красит – всё делают частные фирмы. Он даже в караул не
ходит! Периметр в/ч сторожат также частные охранные
фирмы! Граждане на службе занимаются исключительно
изучением и оттачиванием теоритических и практических
навыков!
Если подробнее, то это происходит так. Подъём в 5-00, и
дальше – всё бегом. С перерывами на пожрать и посрать –
сплошная война – физподготовка, стрелковая, рукопашная,
вождение, техника, альпинизм и опять по кругу. И так до
отбоя. А отбой – в 24-00. А в 5-00 – опять подъём! Вот это я
понимаю – настоящая армия для настоящих мужчин!
5. О дедовщине в швейцарских казармах не
слышали. Да ведь и времени в них молодые мужчины
проводят не так уж много. Здесь ведь в армию не уходят,
а приходят на несколько недель, затем разъезжаются по
домам. И с дисциплиной у военнослужащих особых проблем
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Ми знаємо, що робити
і нам потрібна твоя участь

e-mail: gopostup@gmail.com
телефон: +380 44 360-17-95

нет. Потому что разработана и до мелочей расписана
система денежных штрафов, а они на несколько порядков
выше, чем на «гражданке», за любое несоблюдение правил
армейского общежития и нарушение устава.
И это я перечислил только самые интересные
моменты, не считая наличия самой современной
техники на вооружении армии Швейцарии! Узнав все
вышеперечисленные факты, я утвердился в правильности
выбора.
За армию Украины нового типа – по Швейцарскому
образцу!
Если бы у нас была такая армия,
то у нас не было бы такого
бесцельного майдана, не было
бы братоубийственной войны на
Востоке, и Крым был бы наш!
Дмитрий Таций,
член ГО «Поступ»
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РЕФОРМА АРМІЇ УКРАЇНИ ЗА ШВЕЙЦАРСЬКИМ ЗРАЗКОМ!?
1. Чому нам будувати якусь нову
систему оборони, а не вдосконалити
стару, радянську, яка забезпечувала
загальний військовий вишкіл?
•
•

3. Чому саме швейцарська модель?
Йдеться не про конкретну модель, а про принципи.
Головні з них:
оборона країни є завданням кожного громадянина;
загальний військовий вишкіл, регулярні тренувальні
збори і зберігання штатної стрілецької зброї у резервістів;
Радянська система для нас неприйнятна з трьох причин. • готовність більшої частини населення до негайного
Перша причина – вона була розрахована на світову війну,
збройного опору агресору як у складі збройних сил, так
військові загрози для України принципово інші, ніж були
і в партизанський спосіб.
для Радянського Союзу. Друга причина - вона була дуже
На таких принципах побудовані моделі оборони Ізраїлю,
витратною, економіка України її просто не потягне.
Швейцарії, деяких інших країн.
Третя причина – радянська система будувалася за
принципом «людина-гвинтик державного механізму». Для
Ми відновлюємо козацькі
нас це не прийнятно.
принципи, а не копіюємо чужі.
Водночас ми маємо врахувати той позитивний досвід,
який безумовно був в радянській системі.
Ці принципи не є новими або унікальними. Саме так було
2. Чи на часі реформувати оборону, коли триває побудовано козацтво. Насправді ми відновлюємо козацькі
війна?
принципи, а не копіюємо чужі.
Саме під час війни оборону треба реформувати найбільш
Конкретна структура збройних сил і резерву, плани
рішуче і швидко.
застосування, система підготовки мають розроблятися
фахівцями відповідно до наших конкретних умов і загроз.
Оборона країни є завданням
кожного громадянина.

Святослав Стеценко,
полковник запасу, член Ради ГО «Поступ»

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!

Бандолу Олександра Олексійовича – 28 серпня
Клименка Валерія Олеговича – 29 серпня
Савенка Володимира Анатолійовича – 31 серпня
Стоян Марину Петрівну – 1 вересня
Тіткова Олександра Геннадійовича – 3 вересня
Геращенко Андрія Анатолійовича – 3 вересня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу», які
хворіють або вирішують складні життєві ситуації,
успішно подолати усі перепони!

ПІДТРИМАЙ РОЗВИТОК

«ПОСТУПУ»

НА ШЛЯХУ ДО ПОБУДОВИ

ГРОМАДЯНСЬКОЇ

РЕСПУБЛІКИ

ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

ЛОЗУНГИ-ЗАДАЧІ ГО «ПОСТУП»
I БЛОК: ЗА ПОРЯДОК!
1. Геть усі корупційні правоохоронні органи!
Розформувати МВС, СБУ та прокуратуру. На їх базі
сформувати нові правоохоронні органи, які будуть створені на
антикорупційних принципах.
2. За люстрацію депутатів і чиновників! Президенти,
депутати – давай, до побачення!
Провести люстрацію всіх народних депутатів усіх скликань,
а також усіх президентів періоду незалежної України.
3. За вибори суддів громадянами! Суд – не контора
для торгівлі законом!
Ввести механізм виборності суддів, в першу чергу,
місцевого рівня. А також механізм відклику суддів.
4. Чиновник, живи на свою зарплату!

14. Громадянин України – це звучить гордо!
Орієнтувати зовнішню політику на: захист громадян
8. За свободу підприємництву! Чиновник, геть руки за кордоном, пошук та розширення ринків збуту, пошук
інновацій та авторських ідей, популяризацію України у світі.
від гаманця підприємця!
Надати повну свободу підприємницькій діяльності на
IV БЛОК: ЗА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ.
принципах максимальної, але розумної мінімізації перевірок
та податкових зобов’язань.
15. Освічені люди – головний скарб нації. За націю
талановитих
людей!
9. За контроль суспільства над великим капіталом!
Система освіти має вирішувати наступні задачі: розкриття
Багатство країни створює народ.
Встановити державний контроль над великим капіталом. і максимальний розвиток природних талантів і здібностей
кожної людини, виховання відповідальних громадян,
10. За націоналізацію природних монополій! Все, забезпечення господарства України кваліфікованими
що створено природою і спільною працею – у спільну кадрами.
власність.
16. За гідну та справедливу пенсію кожному!
Підприємства стратегічного сектору (видобувна
промисловість, енергетика, транспорт та зв’язок) мають бути
V БЛОК: ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!
націоналізовані або контрольовані державою.
II БЛОК: ЗА СИЛЬНУ ЕКОНОМІКУ!

5. Закон єдиний для всіх!
11. Земля – для всього народу.
Впорядкувати систему законів та законодавчих актів на
Земля має бути окремим загальнонаціональним
принципах прямої дії Конституції, справедливості, рівності та ресурсом, що має служити усьому народу.
здорового глузду.
12. За недоторкіність власності!
6. За незалежність влади від бізнесу! Олігархи – геть
Ввести принцип гарантованої недоторканості будь-якої
із влади!
форм власності.
Відділити бізнес від влади.
III БЛОК: ЗА БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ!
7. За свою владу на твоїй землі!
Ввести принцип розподілу повноважень між центральною
13. Кожен громадянин – захисник Батьківщини.
та місцевою владою: на центральний рівень передаються
Сформувати нечисельну професійну та боєздатну армію
тільки ті повноваження, котрі неможливо реалізувати на при збереженні загальної військової повинності для всього
місцевому рівні.
населення (навчений резерв).

17. Україна понад усе!
Запровадити політику послідовного україноцентризму у
всіх сферах.
18. За Громадянську республіку!
Підготувати країну для встановлення Громадянської
республіки.
19. Мій голос – я їм розпоряджаюся особисто! Це
моє право і мій обов’язок!
В Громадянській республіці управління державою
проводиться системою Громадянських Рад, що створені за
принципом делегування повноважень, а не таємних виборів.

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ. ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАМ!
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