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ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП» ЩОДО
МАЙДАНУ
17 листопада 2014 року Україна відзначала рік після
початку подій, які призвели до революційних змін, що
мали своїм наслідком повалення режиму Віктора Януковича. Однак, не зважаючи на зусилля, які були для
цього докладені, та жертви, - жодна з вимог, що ставилися Майданом до нової влади, виконана не була. Влада
в країні продовжує знаходитися в руках олігархії, що
гальмує та саботує будь-які реформи, покликані змінити ситуацію в Україні на краще. Борючись, зокрема,
проти олігархії, - «Майдан» просто змінив олігархічні
обличчя. Таким чином можна констатувати, що в Україні
відбулася не революція, а бунт, в результаті якого сталася кланово-олігархічна рокіровка.
Олігархію може подолати лише системна ідеологічна
сила, що користується підтримкою народу і має народне
фінансування. Силу системи здатна подолати тільки
потужніша контрсила більш сильної системи.

ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

10
грудня

ВІТАЄМО
Позиція ГО «Поступ» узгоджена членами організації
в групі «Поступ-Координація» у Фєйсбуці

Чи братиму участь в наступному Майдані? Так, братиму. Хоча, категорично проти нього до того часу, як в
Україні не сформувалася нова еліта і нова масова ідеологічна громадянська сила. Без нової еліти, без нової,
саме ідеологічної організації, готової взяти на себе всю
повноту управління і всю відповідальність за результати,
новий Майдан остаточно зруйнує сучасну Україну.
Можливо, на таких руїнах із крові і попелу виросте
нова цивілізація. Можливо, Україна буде втрачена як така.
Але бути осторонь не можна. Якщо ти Громадянин.
Святослав Стеценко
член Ради ГО «Поступ»

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Организация «Поступ» постоянно
расширяет круг своего знакомства
с различными людьми. Нам нужны
новые члены организации. Чем более
многочисленна будет наша сила, тем
быстрее мы вместе придем к цели, т.е.
сможем взять всю ответственность в стране на себя и
вывести Украину из штопора, превратить в преуспевающую страну. И в процессе общения нам часто задают
различные вопросы. Вот некоторые из них и наши
ответы на эти вопросы.
Вопрос: Какими качествами должен
обладать поступовец? Только поконкретней, чего вы ждете от своих членов?
Какие функции обязательные должны
они выполнять? Совсем недавно «Поступ»
распрощался одновременно с 21 членами,
почему?
Ответ: Самое главное и ЕДИНСТВЕННОЕ качество - человек должен хотеть лично принимать участие
в деле развития своей страны. А вот что делать, как, в
какой степени - это все имеет огромное множество
вариантов. Например, будет ценным человек, даже если
он будет хоть раз в неделю тратить до 20-30 минут на
достижение общей цели.

Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:
м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство
«Знання» , к. 317 або 318.

ПРО МАЙДАН!
Для мене Майдан почався 01
грудня, оскільки до Євромайдану я
був байдужий.
Коли влада починає нахабно і
публічно вбивати громадян ні за що,
кожен громадянин мусить повстати. Незалежно від
того, з чого почалося. Незалежно від того, чи згоден з
думками тих, хто був жертвами.
Вийшов на Майдан з ясним розумінням, що він завершиться перемогою одного з олігархічних кланів. Була слабенька мрія, що вдасться якимось дивом виникнути новій
республіканській силі. Дива не сталося.

Формування концепції
агітації та пропаганди
Громадянської республіки

Человек должен хотеть лично
принимать участие в деле
развития своей страны.
Мы никого не заставляем ничего делать. Все, кто
что-то делают, делают по личной инициативе или желанию. Если человек просто числится в организации и
вообще ничего не делает и, главное, не хочет ничего
делать, то такие, конечно, нам не подходят. И вот эти
21 человек были как раз из тех, кто платил взносы, но
которых не интересовала наша работа. Они не участвовали ни в каких наших мероприятиях, даже в интернете
не хотели ничего делать.
Вот мы и воспользовались формальным поводом и
вывели их из «Поступа». Реально, конечно, мы не всех
еще таких убрали. Еще человек 20-30 точно так же нужно
вывести. Но мы не хотим тут спешить. Так как не налажен
регулярный приток новых кадров. Кроме того, есть вероятность, что эти товарищи все-таки «проснутся».
Вопрос: Я не до конца понимаю что
делают активисты... Я не журналист
и качественно словом не владею, все
пытаюсь для себя понять, чем я смогу
помочь продвижению организации.

з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Левандовського Валерія – 09 грудня
Нестеренка Олександра – 09 грудня
Бажаємо усім читачам, які хворіють або вирішують складні
життєві проблеми, успішно подолати усі перепони!

Ответ: На вопрос о том, чем конкретно мог бы
быть полезен человек, даже если он сильно занят своими рабочими и бытовыми делами, ответ есть. Но ответить на него лучше человеку только после того, когда он
разберется с такими тремя глобальными вопросами:
а) что такое Гражданская республика, к которой идет
«Поступ»?
б) как вообще, в принципе, может быть достигнута
цель (три условия достижения цели)?
в) как конкретно «Поступ» намерен прийти к власти и
что конкретно будет делать сразу после прихода к власти?
Вот когда человек с этими тремя позициями разберется до конца, то и на вопрос чем конкретно можно
заниматься, чтобы реально быть полезным общему делу,
ответ найдется автоматически.
Комментарий Тараса Доненко: Думаю, что
люди, которые задают эти вопросы, ответа не услышат.
Здесь есть объяснение нашей позиции, но нет ответа на
вопрос человека, которому ничего не ясно и который
хочет прямой конкретики. Так кажется мне.
Ответ на комментарий: Тарас, есть у нас
и прямая конкретика. Вот она: http://postup.org.ua/
node/1490 Это статья «ПЕРЕЛІК КОНКРЕТНИХ ЗАВДАНЬ
ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП». Но, как показывает практика, данная публикация хоть и дает конкретику, но
практически бесполезна для тех, кто не разобрался в сути
общего движения организации «Поступ». Так как не формирует у человека понимания того, зачем это все (конкретное) нужно делать. Это точно также, если сказать
человеку, что его задача - крутить гайки и таскать доски.
Но при этом не пояснить, к чему это приведет, например, к строительству корабля. Задачи «крутить гайки»
и «таскать доски» конкретны и понятны любому. Но
большинство не будет этого делать если не поймет, что
выполнение именно таких задач приведет к постройке
корабля. И еще более важно, чтобы человек понял, каким
образом после этого кручения и таскания корабль будет
создан и сколько времени нужно крутить и таскать.
Максим Твердохлеб
Председатель Совета ГО «Поступ»
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ЗНАЙОМТЕСЯ: АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ЛИХНЕНКО ХЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ
Іноді ми запитуємо самі себе, чому ми так живемо,
чому в країні, де є все, щоб жити добре, заможно усім,
з’являються ті, що бажають жити за рахунок інших.
Відповідь проста - корупція пронизала усе наше суспільство, і ось один із таких прикладів. 18.03.2013 р. в
Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано
заяву про злочин за ст. 212 КК України (ухилення від
сплати податків, зборів) підприємством ТОВ «Хеламін-Інвікта», і нібито все добре, все правильно, кошти
з винуватця будуть стягнуті до Державного бюджету
України (надалі - Бюджет), та не все так добре. Державній посадовці, які отримують зарплату саме з цього
Бюджету, не бажають працювати за Законом, і виконувати свої обов’язки, про що було повідомлено в номерах
«Поступінформ» № 522, 563.

Корупція пронизала усе наше
суспільство
Старший слідчий СУ ФР ДПІ Міндоходів в Оболонському районі м. Києва Лихненко А.О. і надалі діє всупереч Закону, всупереч Постанові Пленуму Верховного
Суду України від 8 жовтня 2004 року № 15 «Про деякі
питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов’язкових платежів», всупереч двох ухвал Оболонського районного суду м. Києва, всупереч постанові
прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва
від 09.07.2013 року про призначення документальної
перевірки, та за погодженням з тією ж прокуратурою
перекваліфіковує ст. 212 КК України на ч.1. ст. 358 КК
України (Підроблення документів, печаток, штампів та
бланків, збут чи використання підроблених документів,

печаток, штампів), яка не тільки не передбачає реального правомірного стягнення коштів до Бюджету, а ще
й допомагає уникнути покарання посадовим особам ТОВ
«Хеламін-Інвікта», оскільки строк притягнення до кримінальної відповідальності за цією статтею вже минув.
Так от, поки в правоохоронних органах будуть працювати «Лихненки», кошти Бюджет не отримає, а відтак, інваліди, пенсіонери, вчителі, медпрацівники, військові в зоні АТО та інші, повинні знати в обличчя своїх
«героїв», для яких слова «присяга», «закон», «люстрація»
- порожній звук.

Ви отримуєте заробітну плату з
Бюджету України. А чи заробили
Ви цю плату, нехай вирішує
громадськість.
Дякуємо прокуратурі Оболонського району м. Києва і
особисто Лихненку А.О. за «плідну працю», але не забудьте,
що Ви отримуєте заробітну плату з Бюджету України, а чи
заробили Ви цю плату, нехай вирішує громадськість.
Ця стаття є офіційним зверненням до Генерального прокурора України, офіційним повідомленням
Національному Антикорупційному Бюро України та до
громадськості про тісну співпрацю прокуратури Оболонського району м. Києва та слідчих органів з питань
уникнення відповідальності за злочин, передбачений
ч.3 ст.212 КК України посадовими особами ТОВ «Хеламін-Інвікта».
Артур Муляр
координатор напрямку
«Захист» в ГО «Поступ»

А.О.
Лихненко
Старший слідчий СУ ФР ДПІ
Міндоходів в Оболонському
районі м. Києва

НАШИ ЛЮДИ

Родившись в средине 70-х годов прошлого столетия в небольшом западно-украинском городе в семье
представителя рабочей интеллигенции и торговой
работницы, я обрел счастливое детство и обеспеченную
всеми советскими благами юность. Вступив в начале
1991 года в ряды абсурдной по своей значимости и
собственного восприятия организации «Комсомол» с
исключительным мотивом: «…иначе в институтах не
учиться», рос я абсолютно аполитичной особью семейства советских. Коммунистическая идеология была

скучна и уже неперспективна: со всех сторон мы начинали сравнивать жизнь в «совке» и за рубежом, при
этом родина по качеству проигрывала даже странам
Восточной Европы, но другой идеологии не было... По
крайней мере обыватели о ней ничего не знали.
В скором будущем в студенческих аудиториях мной
была обнаружена (не без участия продвинутых по тем
временам преподавателей) интереснейшая наука –
история политических учений. Эта наука так бы и осталась простым увлечением студента-юриста, случись за
последние двадцать лет на территории нашей страны
чудо: все чиновники - честные патриоты, избранники
народа – служат исключительно интересам своего
народа; словом, как у Платона в «Государстве», но так
не произошло.
Пока я, доказывая себе собственную пользу украинскому народу, отдал правоохранительной системе
семь лет своей молодости, кроме как умения «жить в
системе» ничего существенного не приобрел. Разве что
опыт механизма мышления чиновника помогает теперь
мне, как адвокату, просчитывать стратегию ведения
спора с государственной машиной в интересах моих
клиентов.
После поры моей службы государству прошли годы,
люди, позже кланы и лидеры, а система управления
государством приобрела самое жуткое проявление
«лжедемократии» - олигархию. Политический кризис в

стране дошел до крайней точки и в результате к власти
пришел преступник и построил сферу своих интересов вместо государственной системы. Олигархическая
политика не сильно скрывалась, а тот небольшой маскарад, предложенный народу, особо его не веселил и не
вводил в иллюзию.
Юридические форумы за последние лет пять неоднократно поднимали темы «гниения» системы в Украине, о
срочной «реанимации» власти: от сказок о реформах к

Опыт механизма мышления
чиновника помогает теперь мне,
как адвокату.
реальным действиям, но дальше запачканных эмоциями
мониторов никогда не заходило.
В начале прошлого лета в социальных сетях, в диалоге с Максимом Твердохлебом, я узнал об идеологии
«Поступа», которая показалась мне наиболее подходящей для развития страны, а цели гражданской организации реальны и практичны. И теперь уже полгода я
пытаюсь понять: я пришел в ПОСТУП или ПОСТУП стал
частью меня?
Виктор Якобчук
член ГО «Поступ»
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