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ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ
ГРОМАДЯНСТВА ПРИ
ГРОМАДЯНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
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.

ǚǎǪǘǌǤǦ
Дефолт не є небезпечним явищем у випадку наявності патріотичного державницького
уряду, який кошти, що в результаті вивільняються, застосовує для проведення необхідних
у державі реформ.
Дефолт в сучасних українських реаліях - це черговий привід для світового співтовариства
замислитися над обсягами допомоги Україні в бік їх зменшення. Також дефолт негативно
вплине на світовий імідж України, як ненадійного партнера.
Причиною дефолту є відсутність економічних реформ, корупція та несприятливий інвестиційний клімат, а будь-які посилання на військові дії є профанацією. Ізраїль воює багато
років, але дефолту не оголошує і проводить всі необхідні реформи.
Позицію ГО «Поступ» узгоджено через групу «Поступ-координація» в ФБ

1848
Холодным летним днём 1848 года,
в начале предместья Сент-Антуан
возвышалась груда битых бочек,
брёвен, исковерканных омнибусов и
строительного мусора. Ветер нервно
трепал полотнища красных флагов,
воткнутых на вершине этого бедлама. Перед баррикадой одиноко стоял человек со всклокоченными волосами и горящим взглядом. Он обратился к тем, кого, по
большей части, не видел, но точно знал, что они находятся здесь.
- Братья! Меня зовут Луи Эжен Кавеньяк, и я точно
такой же гражданин, как и вы. Мы вместе боролись
против королевской власти долгие годы, и мы победили. Мой бедный брат Годфруа, ненавидевший Бурбонов всем сердцем, не дожил до этого дня. Заклинаю
Вас его светлым именем: разойдитесь! Знаю, что
всем нам сейчас непросто. Проклятый кризис лишил
многих работы. Рост цен вверг в нужду. Да, мы были
вынуждены закрыть Национальные мастерские. Но
никого не оставим наедине со своей бедой. Ведь Вы
теперь полноправные граждане с правом голоса. Кто
может служить в армии – будет служить, остальные
отправятся на земляные работы в провинцию. Не
слушайте радикалов, покоритесь закону, и республика
примет вас в свои объятия!
Ответом ему было угрюмое молчание. Да ещё
какой-то пожилой рабочий рассмеялся горько и надсадно, как может смеяться лишь человек, живший на
нищенское жалованье в два франка в день и лишившийся этого последнего источника к существованию.
Кавеньяку стало не по себе, в отчаянии он осознал,
что готов стать перед ними на колени, только бы они
разошлись. Но остатками холодного разума понимал:

это не поможет. Луи Эжен развернулся и четким, почти
строевым, шагом пошёл к площади. На середине пути он
подал знак ожидающим его солдатам. Стоявший вдоль
переулка кавалерийский строй картинно разошёлся
веером в стороны, обнажая за собой ряд дул пушек.
Грянул залп и сразу вслед за ним, вдогонку пушечным
ядрам, ринулась пехота.
Это была тактика, освоенная повстанцами ещё во
времена Великой революции. Шквальный артиллерийский огонь и немедленная, под прикрытием клубов дыма, атака врассыпную, без сохранения боевых
порядков. Теперь тактика работала против восставших. Вдоль баррикады послышались крики и всего
лишь несколько разрозненных выстрелов – мало кто
из рабочих успел прицелиться. Вскоре всё было кончено. Ещё через четверть часа к Луи Эжену прискакал
адъютант: "Генерал, - сказал он радостно, - последний
очаг сопротивления в Ла-Тампле подавлен, потери
незначительны".
- Потери восставших? – ледяным тоном спросил
Кавеньяк.
- Несколько сотен, может быть пару тысяч. Не
успели сосчитать. Большинство сдалось в плен.
- Передайте, чтобы не допустили самовольных судов
над пленными, - выдавил из себя Кавеньяк и отвернулся. У него уже не было сил терпеть происходящее.
Небо над парижским предместьем наконец разразилось дождём, капли падали Эжену на лицо, но он не
замечал их, его губы беззвучно шевелились, повторяя
одну и ту же фразу: неужели всё было напрасно?
***
Продолжение на стр. 2

з Днем народження Поступівців!
Хай ваше майбутнє життя буде
осяяне визначними досягненнями
та історичними вчинками!
Прошу Станіслава – 03 липня
Китаєнка Сергія – 04 липня
Шушпаннікова Олега – 04 липня
Гончарука Олега – 06 липня
Бажаємо усім читачам, які хворіють або вирішують складні
життєві проблеми, успішно подолати усі перепони!

ǹǬǨǭǺǹȇǲǶǴǵǨǺǨ

для девушки в 3-х комнатной квартире
без хозяев.
В районе ст. м. «Берестейская».
Цена - 1700 грн (аренда + коммунальные).
Тел.: 067-763-3878. Наташа

ȆȊǼȓȍȅǸ
ǸǿȆǺȉȂȆȄȄȆȈǽ
База отдыха «Волынь» (село Стрелковое,
Арабатская стрелка) приглашает на отдых.
Стоимость проживания от 70 грн.
Контактный телефон: 096-802-76-55

ǨǝǛǠǦǥǘǣǴǥǦǝ
ǥǘǧǨǘǚǣǝǥǠǝ
В четверг, 25 июня, состоялась очередная
скайп-конференция по развитию регионального
направления ГО "Поступ". В ходе обсуждения
создали проект плана действий регионального
направления и обсудили текущие вопросы.
Следующую скайп-конференцию планируем на
9 июля (четверг) на 19:00, регламент - 1 час.
Приглашаю всех желающих принять участие!
Контактный телефон: 067 430 6878, 093 824 7274.
Ирина Ткаченко
координатор Регионального
направления ГО «Поступ»
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ǯǦǤǫǚǜǦǢǪǨǠǥǎǤǦǚǘǡǜǝǧǨǦǧǨǠǭǎǜǜǦǚǣǘǜǠ
ǛǨǦǤǘǜǷǥǩǴǢǦǛǦǫǨǷǜǫ ǘǣǝǞǤǠǢǘǞǝǤǦ ǱǦ
ǧǨǘǚǠǪǠǢǨǘǏǥǦǶǤǘǶǪǴǚǩǎǛǨǦǤǘǜǷǥǠ
Як ми вже всі знаємо, Громадянська
республіка передбачає ліквідацію виборів та введення системи делегування
повноважень.
Делегування – це право добровільної
передачі громадянином повноважень по
управлінню державою тому, кому він довіряє приймати
рішення в раді відповідного рівня від його (громадянина)
імені. Громадянин може в будь-який момент відізвати свої
повноваження у свого делегата.
Керувати країною мають право всі громадяни зі своїм
одним голосом, але всі громадяни керувати не будуть,
оскільки в будь-якому випадку знайдуться ті, які хочуть
заробляти гроші, займатися творчістю та не тямлять у

державному управлінні. Керувати країною буде громадянський уряд, котрому громадяни делегують повноваження.
Приймати участь в управлінні країною для громадянина
є найголовнішим обов'язком, власноруч або через делегата.
Вже двадцять з плюсом років в Україні демократія, ні до
чого доброго це не призвело.
Правити країною мають всі громадяни – тобто бути
наглядачами за урядом, мати відповідальність за тих, кому
делегували свої повноваження, мати відповідальність за
свою країну, аби люди могли нормально жити, займатись
мирною працею, створювати сім'ї, виховувати дітей, розвиватись культурно та духовно.
Наталія Малихіна
член Виконкому ГО «Поступ»
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ǷǢǱǦǥǝǜǦǩǷǛǥǫǪǦǢǦǥǩǦǣǎǜǘǮǎǏǱǦǜǦ
ǧǨǠǡǥǷǪǪǷǨǎǰǝǥǴ ǪǦǷǢǎǜǎǏǙǫǜǫǪǴǜǘǣǎ
Досягнути абсолютної консолідації в
суспільстві (компанія, організація, країна) практично - неможливо. Оскільки
завжди буде хоч одна, як кажуть, "баба
яга проти". Та це не означає, що не
треба прагнути якнайвищого рівня цієї
самої консолідації. Будуть люди, які не сприймають
правильну, з точки зору ініціаторів або більшості спільноти, ідею. З ними необхідно дискутувати, пояснювати
причини та переваги такої ідеї, десь йти на компроміси.
Але що ж робити, коли відсутність консолідації в суспільстві гальмує рух команди, держави вперед? В цьому

випадку група людей, наділена більшими повноваженнями (в Громадянській республіці - делегати), повинна
брати на себе відповідальність і приймати те чи інше
рішення, реалізуючи ідеї, що забезпечують прогрес, рух
вперед. Тоді вже наступає етап, на якому консолідація
необхідна серед авангарду суспільства. Тоді організація, держава не стоять на місці і розвиваються. І вже час
покаже, правильним був шлях чи ні. І тоді саме авангард
буде нести відповідальність за прийняте рішення.
Тарас Доненко
член Виконкому ГО «Поступ»

1848

ȗȘȖȌȖȓȎȍȕȐȍ
ȕȈȟȈȓȖȕȈșȚȘ
К чему ворошить историю? Дело в том, что это не
только французское прошлое, но и украинское будущее, один из его вероятных вариантов.
«Успехи» нашей власти в деле деиндустриализации страны достигли невиданных высот. Тот факт, что
бывших рабочих и разорившихся мелких предпринимателей ещё не отправляют массово служить в армию и в
село для работы на аграрные корпорации, объясняется
лишь тем, что Украине продолжают выделять крупные
иностранные кредиты. Но как только кредитная линия
иссякнет, подобное развитие событий немедленно превратится в реальность. Демократическое право голоса
людей на выборах не спасёт их – ведь оно лишь решает,
какая из олигархических группировок придёт к власти.
Если выборы не подтасуют.
В таких угрожающих условиях объединение граждан в мощную республиканскую организацию, способную повлиять на власть напрямую, минуя механизм
иезуитского демократического голосования – вопрос
выживания. Не отказывайте себе в праве на достойную
жизнь.
Виталий Крюков
член ГО «Поступ»

ǥǘǰǠǣǶǜǠ
ǶȊșȧȕȒȖ
ǶȓȍȋǹȍȘȋȍȍȊȐȟ

ǷǰǺǨǵǵȇǷǶǬǶǲǺǸǰǵǟǫǶ«ǷǶǹǺǻǷ»

ǷǢǙǫǜǝǚǠǨǎǰǝǥǝǤǦǚǥǝǧǠǪǘǥǥǷ
ǧǨǠǛǨǦǤǘǜǷǥǩǴǢǎǡǨǝǩǧǫǙǣǎǮǎ
У поемі Т.Г. Шевченко «І мертвим, і
живим» є настанова нащадкам «УЧІТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, І ЧУЖОМУ НАВЧАЙТЕСЬ,
Й СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЬ…».
Мовне питання наразі не є на часі,
оскільки громадяни майбутньої Республіки будуть самі вирішувати питання щодо мови у
своїй, власній країні. Зважаючи на те, що Державою є
Україна, тому логічна відповідь – Українська мова має
бути державною. Однак це ніяк не зменшує вплив інших
мов на нашу культуру і не знімає питання щодо вивчення
інших мов, на яких бажають спілкуватися громадяни.

Примусово прищеплювати бажання вивчати лише
одну мову і користуватися нею в побуті є, на мою
думку, безглуздим. Вже сьогодні громадяни нашої країни користуються двома, трьома і більше мовами, що є
показником культури і освіченості нації, яка з роками
буде лише зростати, як і свідомість громадян. Саме свідомі і освічені Громадяни зроблять особисто або через
свого представника у майбутній владі правильний і
виважений вибір щодо мови, яку вони бажають використовувати у сфері державного управління і у побуті.
Артур Муляр
член Виконкому ГО «Поступ»

ǷǰǺǨǵǵȇǷǶǬǶǲǺǸǰǵǟǫǶ«ǷǶǹǺǻǷ»

ǚǜǦǢǪǨǠǥǎǡǜǝǤǦǚǘǧǨǦǚǠǙǦǨǠǧǨǠǧǝǨǝǭǦǜǎ
ǚǣǘǜǠǘǣǝǛǦfǧǦǩǪǫǧrǧǨǦǪǠǚǠǙǦǨǎǚ
ǷǢǮǝǤǦǞǥǘǧǦǷǩǥǠǪǠ
«Поступ» дійсно проти виборів. Та
щоб відмінити демократичні вибори
взагалі, необхідно буде суттєво змінювати законодавство, а для цього нам
треба буде взяти всю повноту влади в

Україні, інакше нічого не вийде. Тобто, відмінити вибори
планується лише після приходу до влади нашого громадянського уряду та впровадження Громадянської республіки. Хто це буде робити - ми чи наші нащадки, наразі
невідомо.

Родился и живу в Киеве. Работаю преподавателем
права в Киевском университете им. Б. Гринченко.
Также занимаюсь юридической практикой более
шести лет.
Увлекаюсь бильярдом (Чемпион Киева по русскому бильярду 2006 года) и футболом.
Будущее Украины в Гражданской республике!

А поки ми, звичайно, для приходу до влади будемо
орієнтуватись на сьогоднішню демократичну модель
управління з усіма її недоліками.
Сергій Солодкий
член Виконкому ГО «Поступ»

ǙǘǥǢǎǚǩǴǢǎǨǝǢǚǎǟǠǪǠǛǦfǧǦǩǪǫǧrǜǣǷǩǧǣǘǪǠ
ǯǣǝǥǩǴǢǠǭǚǥǝǩǢǎǚ
Газета «Поступінформ». Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12223-11-07ПР від 18 січня 2007року.
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