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ПОЗИЦІЯ ПОСТУПУ

поЗИція громАдянської оргАніЗАції «поступ»

щодо підвИщення цін
нА комунАльні послугИ для нАселення
За сучасних соціально-економічних умов будь-які підняття тарифів є злочином. Олігархічна влада хоче коштом все більш бідніючих, за рахунок інфляції та безробіття громадян, заткнути бюджетні дірки в той час, коли
олігархи стають все багатшими, продовжуючи годуватися з бюджету та наживаючись на війні.
ГО «Поступ» переконане, що оплатити всі бюджетні видатки мають винуватці сьогоднішнього стану речей можновладці, що сприяли та всіляко підтримували сепаратистський рух на сході. Олігархи ж мають частково поступитися своїми надприбутками та надстатками на користь України завдяки якій вони їх і здобули.
регламент формування позиції го «поступ» та додаткові роз’яснювальні матеріали ви можете знайти за посиланням http://postup.org.ua/node/1189
ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

У суботу, 30 серпня, громадянська організація «Поступ»
провела черговий мітинг. Ми заявили, що українська армія
потребує невідкладних реформ. Події, що зараз відбуваються в нашій країні, яскраво про це свідчать.
Ми заявили, що держава повинна створити постійне професійне та високотехнологічне військо, служба в якому має
бути привілеєм і найкращою школою національної еліти.

Кожен фізично і психічно здоровий громадянин зобов’язаний
бути готовим до оборони країни, пройти початковий військовий
вишкіл, регулярно тренуватися на навчальних зборах і самостійно.
Кожен військовозобов’язаний зберігатиме вдома зброю, боєприпаси до неї і військове спорядження. Військовий вишкіл мають проходити всі, без винятку громадяни, незважаючи на їх статки та
посади. Справа захисту Вітчизни – це справа ВСІХ громадян!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Зі складу ГО «Поступ» виключено Абаєву Т.Ю. за розповсюдження антиукраїнської пропаганди за допомогою
соціальної мережі «Однокласники».
Станом на 7 вересня у лавах ГО «Поступ» 217 осіб.

АнонсИ поступівськИх
громАдянськИх серед
Тему Громадянської середи, 10 вересня, буде визначено
шляхом обговорення у закритій групі «Поступ-координація
»на 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.

На мітингу ми презентували ще один з пунктів плану, який має
вивести Україну з соціально-економічного глухого кута, в який її
загнала олігархічна система через своїх представників у владі.
Дякуємо кожному з поступовців та гостям, хто був присутній
на мітингу. Фоторепортаж з мітингу доступний на сторінці ГО
«Поступ» у Фейсбуці: http://www.facebook.com/PostupUA.

Резолюція мітингу громадян України
і представників громадських організації
1. Учасники мітингу наголошують, що надійна оборона країни
можлива лише за умови дієвої взаємодії держави, громад, громадських об’єднань і всіх громадян як рівноправних партнерів.
2. Ми вимагаємо відновити в організації оборони України
принципи козацтва, коли кожен здоровий громадянин є підготовленим і озброєним захисником країни. Держава повинна озброїти військовонавчених громадян.
3. В України має бути найшвидше створено постійне високопрофесійне військо, служба в якому буде привілеєм і
найкращою школою для національної еліти.
Для решти громадян запровадити обов’язковий регу-

лярний військовий вишкіл для підготовки резервів і масового збройного опору будь-якому агресору.
4. Вимагаємо від Президента України негайно розпочати
розроблення і невідкладне впровадження системи оборони
країни за козацькими принципами, які за сучасних умов довели дієвість в таких країнах, як Ізраїль і Швейцарія.
Таку роботу здійснювати публічно і прозоро, з обов’язковим залученням воєнно-патріотичних об’єднань, які на громадських засадах вже здійснюють підготовку громадян до
оборони, та інших громадських організацій.
30 серпня 2014 року, місто Київ, Софіївська площа

Дмитро Тацій

Максим Твердохліб

Святослав Стеценко
* Клікніть по зображеннях для перегляду відео на Youtube.

всеукрАїнськА щотИЖневА громАдянськА гАЗетА го “поступ”

№ 35 (561) 4.09.2014 – 10.09.2014
ІДЕОЛОГІЧНА ТРИБУНА

Вибори до парламенту 2014
Більшість членів ГО «Поступ», котрі
брали участь у формуванні позиції Організації щодо виборів до парламенту,
дійшли висновку, що відразу після
обрання Президента України набере актуальності тема дострокових виборів до
Верховної Ради, оскільки остання вже не є представником
реального волевиявлення громадян, про що свідчать останні
рейтингові опитування. ГО «Поступ» вважає, що й ВР попереднього скликання не відображала реального волевиявлення громадян як через фальсифікації та адмінресурс,
так і через масовий підкуп «виборців». Більш того, на політичному горизонті так і не з’явилося ідеологічної політичної
сили, яка б мала програму системних реформ та політичну
волю для їх реалізації. Тому єдине, що принесуть дані вибори – це чергові витрати з бюджету, які краще було б скерувати на підтримку АТО.
Однак, в процесі обговорення було озвучено застереження щодо іншої позиції, яка також містить раціональне
зерно. Її суть полягає в тому, що ці вибори потрібні суспільству для очищення влади, тому ГО «Поступ» має максимально використати їх для пропаганди власних ідей

Громадянської республіки та зміни виборчої системи таємного голосування на відкриту систему делегування. Аби політична сила стала СИЛОЮ, вона повинна проходити
політичний польовий вишкіл при щонайменшій нагоді. Республіканець – це той, кого люди знають по його справам, а
не по його поглядам. Громадянин мусить бути дієвим.
Виходячи з вищесказаного та враховуючи факт невідворотності виборів, ГО «Поступ» закликає прийняти найактивнішу участь у їх проведенні та проголосувати за ті сили, в
списках яких ВІДСУТНІ ЧИНОВНИКИ, що не відповідають люстраційним вимогам ГО «Поступ» (жодного разу не був при
владі) чи іншим чином встигли себе дискредитувати. Наша
принципова позиція в тому, що КОЖЕН депутат, що вже був
при владі має бути люстрований, а тому – закликаємо – за
партії, в списках яких є такі особистості – НЕ ГОЛОСУВАТИ! Для
цього необхідно аналізувати інформацію, що стає відомою
внаслідок висвітлення в новинах, а не піддаватися на передвиборчу агітацію. Громадянином може бути лише думаюча та
політично підкована особистість. Поступ в Громадянську республіку треба починати зі зміни свого світогляду.
Олександр Черниш, член виконкому ГО «Поступ»

«Ще одна різниця між республіканськими і демократичними засадами на побутовому рівні: РЕСПУБЛІКАНЕЦЬ може натовкти покидьку пику, а ДЕМОКРАТ буде писати скаргу або подавати позов».

”

Святослава Стеценко, член Ради ГО «Поступ»
ИЗ ПЕРВОИСТОЧНИКА

Касательно горячей воды в Киеве

Сегодня было заседание комиссии по
ЖКХ и энергетике.
Поставил вопрос, что невключение
ныне горячей воды = саботаж, который
со временем приведет к техногенной и гуманитарной катастрофе в Киеве...
Все дружно кивали...
Киевэнерго и Дарницкая ТЭЦ заявили, что ныне подключают горячую воду. Обещали ее до конца недели в «большей
части Киева».
В то же время увеличение лимитов газа пока не открыто.
Лимиты - копееченые, но кому-то очень хочется, чтобы
город был без горячей воды...
Я обещал фамилии тех, кто готовит в городе ту жопу, которая состоится ближе к зиме.
Честно... Пока работает система коллективной безответственности. Пацаны дружно кивают на совещаниях, и я им верю,
производители тепла не заинтересованы в том, чтобы тепло не
продавать. У них много других грехов, но этот не их точно...
Киевгаз – точно не субъект заговора.
Нефетегаз Украины? Сваливается вся вина на этот субъект, но пока это лишь возможная вина, а дальше...
В то же время каждый день в городе ставится один бойлер на двести квартир. И это смерти подобно...

Откуда цифры? Не статистика – подобной статистики нет,
скорее внутреннее ощущение...
Еще проблема. Есть деньги на поддержание энергосистем. Просто отремонтировать. Не всех энергосистем – на
это не хватит ни денег, ни людей! Это не глобальное решение вопроса, но это хоть что-то! Люди уже даже дефектные
акты сделали. Но снова. Похоже на передеребан рынка. Разбираемся...
Сейчас стало немного проще работать. Все-таки осень. Надеюсь, кроме того, нам удалось донести до руководства державы мысль о том, что наши игрища по экономии газа могут
превратиться в «п****ц энергетики» как минимум, в Киеве.
Очень хочу надеяться, что после моего сегодняшнего выступления на комиссии деньги пойдут на то, чтобы не допустить
вылет энергосистемы этой зимой. Хотя, это тот случай, когда
почти не верю. Мы почти стопроцентно не успеваем. Так что,
друзья, не покупайте электроприборы. Лучше сидеть закутанным в одеяле в полутеплой квартире, но со светом, чем, в той же
квартире, но с буржуйкой и без электричества в принципе!!!
«Зима близко» и она будет очень сложной!!!
Анатолий Велимовский,
депутат Киевсовета от партии «УДАР»
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го «поступ» З нАЙкрАщИмИ
поБАЖАннямИ вітАЄ
з Днем народження і зичить, щоб Ви самі
обирали кольори і сюжет Вашого життя!
Доненко Жанну Володимирівну – 4 вересня
Іванову Руслану Володимірівну – 4 вересня
Гончарука Олександра Віталійовича – 6 вересня
Ткаченко Ірину Володимирівну – 8 вересня
Бажаємо усім читачам «поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації, успішно подолати усі перепони!

інФормАціЙне повідомлення
про Чергове ЗАсідАння
вИконАвЧого комітету го «поступ» № 18,
яке відБулося 01 вересня 2014 року
На засіданні були присутніми 9 членів Виконкому (при кворумі 9):, Замурій Л.Г., Муляр А.М., Приймак Н.А., Соколов К.А.,
Солодкий С.М., Твердохліб М.М., Хлиптун А.А., Черниш О.В.,
Чубко Д.Г.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Доненко Т.М.,
Кравченко О.Г., Костін І.О., Нестеренко О.А., Стеценко С.О,
Ткаченко І.В., Троянова-Малош Н.М., Шевченко В.А.
Секретар засідання: Хлиптун А.А.
Головуючий: Замурій Л.Г.
на засіданні виконкому вирішено:
1. Запланувати проведення чергового мітингу попередньо на
01 листопада 2014 р. Місце проведення – Софійська площа. Тема
мітингу обговорюється в групі «Поступ-координація» на Facebook та затверджується 11.10.20014 р. на Загальних зборах.
2. Створити нові промо-ролики Громадської організації
«Поступ», в першу чергу щодо позицій Поступу. Координатор – Черниш Олександр.
3. Ввести в дію довіреності для членів ГО «Поступ», що фактично проживають за межами Київської області, з метою
участі в Загальних зборах.
4. Провести відкрите засідання Виконкому ГО «Поступ» 01 жовтня
(середа) 2014 року. Тема засідання – підготовка до проведення
Загальних зборів та мітингів Громадської організації «Поступ».
5. Визначити робочий варіант теми проведення Загальних
зборів 11.10.2014 р. – «Для чого необхідна ліквідація демократичної виборчої системи в Україні».
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у
понеділок 15 вересня 2014 р.
сИльнА громАдянськА оргАніЗАція –
сИльнА громАдянськА дерЖАвА –
сИльнА громАдянськА респуБлікА!

ШАновні ЧленИ громАдянської оргАніЗАції «поступ», пИШіть в гАЗету «поступінФорм» свої влАсні мАтеріАлИ!
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