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Багато людей, які голосували за Порошенка,
Яценюка, Ляшка, інших можновладців та парламентські партії, тепер звинувачують їх у
бідах країни і своїх власних бідах, у поразках
на фронті, в корупції, у лобіюванні інтересів
олігархів.
Звинувачуйте себе.
Ви самі свідомо пустили у власну хату шахрая, злодія, збоченця-ґвалтівника, віддали їм
в управління своє майно і дозволили робити
все, що їм заманеться. Тепер звинувачуйте
себе в тому, що половину речей з вашої хати
винесли і продали, гроші без вас пропили,
вашу дочку зґвалтували, а вас ще й даниною
обклали.
Кажете, нема, за кого було голосувати, немає
такої політичної сили? А що ви особисто зробили для того, щоб було за кого, щоб була така
сила?

Лично меня раздражают не те, которые сначала голосовали за них, а теперь говорят, что
они «*удаки». Эти люди, по крайней мере
признают, что они сделали ошибку. Меня раздражают те, которые до сих пор им верят и
считают, что они действительно всё делают
только на благо страны.
Я думаю, если бы сейчас была реальная возможность возмущённым людям передать
кому-то другому свои голоса, они бы это
сделали, но система построена так: когда
понимаешь, что сделал ошибку, назад не
переиграешь (как это планируется при делегировании). Поэтому я думаю, что людей,
которые признают свои ошибки, нужно не
упрекать, а направлять в нужное русло.
А если уж ругать кого, так это тех «баранов»,
которые до сих пор верят в искренность и
патриотизм нынешнего руководства страной.

ГАЗЕТА "ПОСТУПІНФОРМ" ОТРИМАЛА
1000 ЧИТАЧІВ
Нарешті! Дочекалися! Поступівська
газета «Поступінформ» подолала перший рубіж - база адресної розсилки
газети перетнула 1000.
Багато це чи мало? Якщо порівнювати з газетою "Сегодня", то мало, а
якщо врахувати той факт, що ми вже більше 10 років без
повноцінного фінансування на голому ідейному ентузіазмі
працюємо над створенням та розповсюдженням газети, то
наче і не мало.
Хто не в курсі, повідомляю, що над створенням газети
працює «РЕДАКЦІЯ», а над збільшенням бази адресної
електронної розсилки працює команда напрямку «КАДРИ».
Кожного дня ми розпочинаємо діалоги з абсолютно незнайомими людьми в соцмережах стосовно знайомства з
«Поступом» і пропонуємо їм отримувати нашу газету, а значить, включити їх електронні адреси до бази адресної розсилки. Звичайно, не всі реагують на нас, але процес іде.
Стратегічна мета напрямку «Кадри» - створити базу
адресної розсилки 100 000 передплатників. А це значить,

що в нашому інформаційному полі будуть контрольовано
знаходитись сто тисяч людей і ми можемо розраховувати,
що 10 % з них стануть членами організації «Поступ».
Також, ми розуміємо, що при зростанні якості матеріалів
та збільшенні впізнаваності нашої газети, люди будуть самі
її шукати та читати. Отже, буде зростати і неконтрольована
кількість читачів. Рано чи пізно, але ми охопимо нашим
інформаційним полем більшість громадян України. І от
тоді настане момент, коли «Идея овладеет массами». А
ідея дуже проста - ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА.
І наостанок. Запрошую поступівців приєднуватись до
роботи напрямку "Кадри", адже саме зростання чисельності організації на сьогодні є самим головним завданням.
Наша робота абсолютно не складна, творча і цікава. Чим
більше нас буде працювати, тим швидше ми досягнемо
мети - побудуємо в Україні нову систему влади - ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА.

Медленно, но уверенно, группа из 7 человек, которая
работает в социальных сетях по привлечению людей
в организацию, наполняет наши ряды, т.е. делает все
возможное для создания массовой организации.
Было бы нас не семь, то расстояние к массовой организации и Гражданской Республике было бы ближе.
Простая арифметика. И почему для многих так сложна
для понимания? Работа простая и интересная. Чаще
попадаются умные люди, а с умным человеком, как
известно, всегда приятно, полезно и есть о чём поговорить. А многие просто лишают себя такого удовольствия.

Сейчас для развития организации такая работа
очень важна и жизненно необходима. Это тот самый
минимум, который приближает нас к максимуму, хоть
и медленно. Люди, конечно, попадаются разные, но я
уверенна в том, что каждое «Нет» приближает нас к
«Да» и к Гражданской Республике. Так для нас актуально: «Никогда не бойся проиграть, за каждое «Нет»
сегодня, они заплатят тысячами «Да» завтра!».
Гражданская Республика - наша общая цель, давайте
достигать её вместе. Присоединяйтесь! Чем больше нас,
тем ближе цель и короче дорога.
член Исполкома ГО «Поступ» Наталья Троянова-Малош

Сергій Солодкий
координатор напрямку «Зовнішні кадри»

ЕКОНОМІЧНІ
РЕФОРМИ
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.

НОВИНИ
До лав організаціі приєднався Андрій Дар'їн. За власним
бажання вийшлов з ГО "Поступ" Ганжа О.І.
Станом на 3 травня нас 182!

ВІТАЄМО
з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Синьковського Едуарда – 29 квітня
Оладенка Сергія – 01 травня
Поталайко Ірину – 03 травня
Осипенка Владислава – 05 травня
Бажаємо усім читачам, які хворіють або вирішують складні
життєві проблеми, успішно подолати усі перепони!

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО
ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» №8,
ЩО ВІДБУЛОСЯ 27.04.2015 р.
На засіданні були присутні 10 членів
Виконкому (при кворумі 9):
Малихіна Н.А., Муляр А.М., Солодкий С.М., Тацій Д.М.,
Твердохліб М.М., Троянова-Малош Н.М., Хлиптун А.А.,
Черниш О.В., Чубко Д.Г., Шевченко В.А.
Були відсутніми за об’єктивних обставин:
Доненко Т.М., Замурій Л.Г., Кравченко О.Г.,
Нестеренко О.А., Соколов К.А., Стеценко С.О.,
Ткаченко І.В.
Головуючий: Твердохліб М.М.
Секретар засідання: Троянова-Малош Н.М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Доопрацювати положення про видачу
журналістських посвідчень. Винести на розгляд
Виконкому 18.05.15р. (Тацій Д.)
2. Підготувати матеріал в газету по п’яти основних
питаннях діяльності організації. (Редакція)
3. Провести інформування та опитування щодо
присутності на Загальних зборах 6 червня
серед членів організації. Термін до 18 травня.
Відповідальні Ткаченко І., Малихіна Н.
Наступний Виконком заплановано провести в
понеділок 18.05.2015 р.
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Что для меня представляет работа в социальных сетях
по привлечению новых людей?
Такую работу по стартам диалогов можно сравнить с
сеянием зерна. Наша целина - это вся страна. Наши зерна
- это идеи Гражданской республики. А наш дождь, который
необходим для прорастания зерна - это газета «Поступинформ», с помощью которой мы поливаем всходы идеологии в головах людей. Каждый день, как минимум, двадцать человек узнает о нашей организации, нашем пути и

нашей цели. В итоге, работа по стартам новых диалогов в
социальных сетях решает сразу две задачи.
Первая - пропаганда идеологии Гражданской республики.
Вторая - поиск и привлечение единомышленников в ГО
«Поступ».
Это тот необходимый минимум, который, как я считаю,
обязан выполнять каждый поступовец.

НАПРЯМОК «ЗАХИСТ» ІНФОРМУЄ
На скаргу Проши Святослава підготоване звернення
народного депутата, яке направлено першому заступнику
прокурора міста Києва Державному раднику юстиції 3
класу Валендюку Олегу Сергійовичу. Питання і відповіді
на звернення народного депутата будуть опубліковані у
наступних номерах нашої газети.
22 квітня, члени напрямку «Захист», зокрема Андрій
Хлиптун, Наталія Троянова-Малош, Артур Муляр, член
організації Святослав Проша, були на прийомі у прокурора Оболонського району, який, вислухавши нас з приводу бездіяльності підпорядкованої йому прокуратури і
слідчого ДПІ Лихненка А.О., пообіцяв витребувати кримінальне провадження від слідчого і особисто перевірити
його, надавши нам відповідь найближчим часом.
Побачимо, чи новопризначений прокурор Оболонського
району говорить правду і дійсно бажає знайти істину, чи
знову формальна відписка «звертайтеся до суду».
Артур Муляр
координатор напрямку «Захист»

ДЕПУТАТИ І СУДДІ - ТАКОЖ
ПІДСУДНІ!
Історія недоторканності особи, що
займається державницькою діяльністю,
сягає у глибини історії Стародавнього
Риму, коли особа народного трибуну вважалася недоторканною. У сучасних парламентських і судових системах поняття
недоторканності явище досить поширене.
За даними наукового дослідження Інституту законодавства Верховної Ради України, в результаті вивчення
64 конституцій держав світу встановлено, що в переважній більшості з них парламентарій також не може
бути затриманий, заарештований, притягнутий до кримінальної відповідальності, за винятком випадків, коли
його затримано на місті злочину (Австрія, Бельгія, Греція, Франція), для забезпечення безпеки інших людей
(Росія), при порушенні громадського порядку (США).
За нормою Конституцій Португалії, Швеції, Фінляндії,
депутатський імунітет обмежується в залежності від

Роман Варшанидзе

член Совета ГО «Поступ» Денис Чубко

Я - в команде ГО «Поступ» по привлечению новых людей в наши ряды. Работаю в этом направлении уже почти год. В
начале было очень сложно перебороть свою лень – КАЖДЫЙ день писать минимум одно сообщение 1 незнакомому человеку, очень сложно было перебороть свой страх обратиться к НЕЗНАКОМОМУ человеку и бояться, а вдруг ответит, что потом.
Очень помогла команда единомышленников, когда на заданный вопрос собеседника можно попросить помощи с ответом.
Такая ежедневная работа помогла мне самой разобраться в сути Гражданской республики и деятельности организации.
Обратную связь получаю не от каждого, примерно 1 из 10-ти, но это такой кайф, когда находится человек, который
желает получать от нас информацию, интересуется, задает вопросы, дискутирует, а потом пишет заявление о вступлении
в ГО «Поступ».
Я считаю, что пропагандой Гражданской республики должен заниматься КАЖДЫЙ поступовец, мы все пришли в эту
организацию и имеем такую прекрасную возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону, что не воспользоваться
ею было бы просто глупо. Если Вы хотите жить достойно в процветающей высокоразвитой стране, чтобы потом не было
стыдно перед детьми, что родители ничего не сделали для улучшения их будущего, рассказывайте о Гражданской Республике своим знакомым, коллегам, посторонним на улице, а также присоединяйтесь к нашей команде по привлечению
новых членов в соцсетях. Дайте и другим людям возможность улучшить свою жизнь.
член Исполкома ГО «Поступ» Наталья Малыхина

На контролі у напрямку «Захист»
перебуває справа, що пов’язана з перевіркою будівельної компанії ТОВ «Хеламін-Інвікта» щодо несплати податків,
зборів (обов’язкових платежів).
Заявником у справі є член нашої
організації Святослав Проша.
Нагадаю, у номерах газети «Поступінформ» 522, 563,
574, 585 були опубліковані статті «Прокуратура Оболонського району м. Києва «Шукає директора чи вже
знайшла гроші»?; «Прокурорсько-слідчий «договорняк»
спіткала невдача»; «Знайомтесь: Андрій Олександрович
Лихненко – Херой нашого часу»; «Офіційне звернення
напрямку Захист».
У цих статтях повідомляється про бездіяльність прокуратури Оболонського району та слідчого ДПІ в Оболонському районі м. Києва Лихненка А.О.
На бездіяльність прокуратури Оболонського району
м. Києва до народного депутата Берези Броніслава Юхимовича 21 квітня 2015 року подана скарга у якій зазначені незаконні дії/бездіяльність прокуратури і слідчого.

НАШИ ЛЮДИ

тяжкості злочину, в якому звинувачується парламентарій. У більшості держав англосаксонської системи
права, недоторканність поширюється на час парламентської сесії, а у Великій Британії - за 40 днів до відкриття
сесії, на час її проведення і протягом 40 днів по її закінченні. Ситуація в Україні така, що здебільшого корумповані чиновники та елементи судової системи, навпаки,
прагнуть потрапити до законодавчого або судового
органу. Отримання депутатами і суддями імунітету та
привілею недоторканності аби уникнути покарання за
заподіяну шкоду українському суспільству та продовжувати будувати корупційні схеми є одним із головних
завдань недобросовісних дій олігархічної системи.
Нині, в умовах воєнного часу, принциповим має стати
питання зняття недоторканності з депутатів і суддів.
Саме таким чином суспільство може отримати якісний і
суто професійний склад законодавчого органу та суддівського корпусу. Зняття недоторканності із вищезаз-

Расскажите пару слов о себе: кто Вы,
чем живете, чем увлекаетесь, о чём
мечтаете…

Занимаюсь частным бизнесом - продажа тканей,
консультационные услуги. Живу в Овидиополе,
Одесской области. Вместе с женой ведем домашнее
хозяйство, увлекаюсь политикой, мечтаю о процветающей Украине.
Устраивает ли Вас ситуация в Вашем
городе, в Украине (экономическая, политическая)?

Нет, не устраивает, но все зависит от нас самих,
нужно менять систему власти, и чтобы система
была хорошей, власть нужно контролировать!
Видите ли Вы для себя какие-то
перспективы?

Да, Гражданская республика. Как буду строить
свою жизнь, такой она и будет.

Как Вы оказались в "Поступе", что
Вас привлекло?

Сначала я познакомился со Святославом Стеценко
на одном сборе, потом в социальной сети Фейсбук
Максим Твердохлеб нашёл меня, предложил, рассказал. Я неделю думал и принял решение вступить
в организацию.
Понимаете ли Вы что само собой
ничего не наладится в Украине и что
для этого необходимо что-то делать
каждому!?

Абсолютно, нам могут помочь, направить, подсказать,
но сделать все для своей страны мы должны сами.
Понимаете ли Вы, что для того,
чтобы что-то изменить в Украине,
необходимо объединяться, а самое главное объединяться вокруг Великой идеи!?

Конечно, обязательно Без объединения ничего не будет.
Готовы ли Вы к работе по развитию
организации (используя телефон и
интернет)?

Готов.

начених осіб залежить виключно від політичної волі
влади! Громадська організація «Поступ» виступає за
прийняття та реалізацію норм, що скасовують недоторканність з депутатів і судів Адже саме рівні між собою
та професійно сильні громадяни здатні вести за собою
суспільство до майбутнього!
Геннадій Гросфілер
член ГО «Поступ»
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