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ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
Приклад Саакашвілі свідчить,
що при діючій системі нічого
не можна змінити без потужної
сили за спиною.
Можна лиш успішно
зганьбитися...

Я З 2003 РОКУ

ВИДАЄТЬСЯ
З 2003 РОКУ

Олександр Черниш
член Ради ГО «Поступ»

ГРУЗИНСКИЙ «ФЕНОМЕН» СААКАШВИЛИ РАССЫПАЛСЯ В УКРАИНЕ
Геннадий Гросфиллер
член ГО «Поступ»,
житель г. Одеса

Анализируя деятельность Михаила Саакашвили - экспрезидента Грузии, становится совершенно очевидно
то, что он сумел провести значимые реформы в Грузии,
оторвав ее от советского прошлого. Но вопрос состоит ведь
не только в проведении самих реформ, которые можно
восхвалять или критиковать, а в системе, позволяющей им
развиваться дальше. Но такая система в Грузии отсутствует,
что показало зыбкость этих реформ и возможное их
сворачивание. Саакашвили удалось повысить жизненный
уровень Грузии, но он не смог утвердить его развитие на
будущее. Причин здесь несколько, но о них позже.
На волне проведенных реформ в Грузии Саакашвили
приехал в Украину. Скорее всего, приезд в нашу страну
был вызван «благими намерениями» - ему было
поручено то ли Президентом Украины, то ли какимито «влиятельными» из самых «влиятельных» деятелей,

пытающихся вершить судьбы народов слаборазвитых
стран. Так как выгодно именно им, построить в отдельно
взятой области большой страны антикоррупционное
чудо. Пообещав «светлое» будущее, экс-президент Грузии
взялся за руководство Одесской областью и неиссякаемая
вера части украинского народа в кого угодно, только не в
самих себя, что кто-то придет, пусть даже из-за «бугра»,
и что-то сделает за них самих, вновь взяла верх. Эту веру
еще подогревали некоторые отличительные факторы
по сравнению с нашими доморощенными политиками.
Они заключались в том, что Саакашвили реально провел
реформы в дружественной нам стране и мог на этом
пиариться, а украинские популисты всегда могут только
проявлять способность что-то обещать народу, при этом
заранее и впредь не думая, как исполнять обещанное.
Но отличительные факторы вскоре превратились в один
объединяющий фактор – это одинаковый результат,
который сводится к нулю.
На наш взгляд, одной из причин, сводящей к нулю
результат деятельности Саакашвили на посту губернатора
Одесской области, является отсутствие команды, которая

была у него в Грузии (с ее помощью удавалось внедрять
реформы в Грузии) и отсутствие соответствующих рычагов
власти, будучи губернатором. Вторая причина, пожалуй,
даже первая и самая главная - это отсутствие внедрения
новой системы власти, вследствие которой, повысив
жизненный уровень Грузии, не удалось утвердить его
развитие на будущее.
В итоге, на сегодняшний день совершенно очевидно,
что ни нынешней власти, ни грузинскому «феномену»
Саакашвили не удается вывести Украину из той пропасти,
в которой она находится. Только смена системы власти и
ее внедрение в жизнь позволит качественное развитие
нашей страны, а не смена в ней политиков, даже на
иностранных.
По убеждению команды поступовцев сменить
сегодняшнюю систему власти может только Гражданская
республика, именно она способна системно и благодаря
непосредственному участию граждан в управлении своей
страной проводить реформы и обеспечивать им развитие
в будущем.
_____________________________________________

КОГДА ОНИ ПЕРЕСТАНУТ ВРАТЬ?
Роман Варшанидзе
член ГО «Поступ»
житель пгт Овидиополь Одесской обл.
Саакашвили подал в отставку. Пробыв на посту полтора
года, Михаил Николозович решил не ждать, когда его
снимет Президент, и сам ушел. Осмысливая теперь его
пребывание, задаю себе вопрос, он был нам навязан, или
его правление - это воля Президента?
Помню эйфорию первых дней его назначения:
Саакашвили начал сметать все на своем пути, ему
позволялось то, что другим было непростительно. Он
«закрывал рты» прокурорам и СБУшникам. Народу это
нравилось и все поверили в сказку: вот он появился и
сейчас всех этих гадов сметет и все будет по-другому.
Теперь все те, кто годами издевался над нами, будут
наказаны, а мы станем…
Честность команды Саакашвили мне стала понятна 16
сентября 2015 года, когда я написал заявление о сложении
с себя полномочий советника главы Овидиопольской
администрации Одесской области Литвинюка И.П. Он врал
постоянно и его окружение в лице первого зама Рудыка

Н.Н. врало еще больше. Честность самого Саакашвили мне
стала понятна после 24 сентября, когда я с ним встретился
после концерта грузинской пианистки, дождавшись его
возле выхода из Аккерманской крепости. Я хотел от него
одного: просто дать мне шанс все сказать, причем сказал,
что приеду не один, а с теми, кого реально обманул его
ставленник Литвинюк И.П.
Если бы он сказал: "Ребята мне не до Вас, а Литвинюк
член моей команды и я ему доверяю", это было бы
намного честнее. Он же сказал "Я знаю про ситуацию в
Овидиопольском районе и обязательно с Вами свяжусь".
Он не позвонил, точно так же соврав, как и его ставленник.
Да, Михаил «двигатель» многих процессов, он
раздражитель. Но кроме раздражения он ничего не умеет
делать. Вначале он рассчитывал на ошеломляющий успех
на "Выборах-2015". Формально успех был достигнут, и в
областной совет, и в Овидиопольский совет главами были
назначены представители партии Президента. Но как
потом понял Саакашвили, формально можно находиться
с людьми в одной команде, но в реальности быть в
постоянной конфронтации с ними. Тут еще и Боровик
подвел на выборах мера Одессы. В общем, после выборов
Саакашвили не мог похвастаться контролем над каким-

нибудь советом в области, но он все еще рассчитывал на
успех. Все-таки у него были первые силовики.
Потом «ушли» прокурора Одесской области
Сакварелидзе. А после подачи в отставку главы
полиции Одесской области Лорткипанидзе о своей
отставке объявил и сам Саакашвили. Как оказалось, все
коррупционеры и все предатели. Но за полтора года его
нахождения в кабинете главы областной администрации
он и его команда не разоблачили никого из "бывших". Мы
не услышали про "темные" дела его предшественников,
хотя нам так этого хотелось.
Всю свою каденцию он "строил" дорогу Одесса-Рени.
Говорят, что сделал. Другие выкладывают видео, что
многое не сделано. Я не видел и не буду судить. Но хочу
верить, что все-таки сделали или делают. Однако от
Саакашвили так и не услышал правду про эту дорогу.
После его ухода понятно одно, если мы хотим что-то
поменять в нашей жизни, нам надо жить по-новому. То есть
не наполовину, а вообще по-новому. Нужно избавиться
от назначенцев "дермократически" выбранных. Хватит
опираться на лица. Давайте опираться на идеологию. На
новую идеологию делегирования во власть.
_____________________________________________
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ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових 23-х
Загальних зборів громадянської
До Вас звертається громадянська організація "Поступ", яка має за мету ліквідувати демократичну форму правлін- організації «Поступ»
Шановний пане Президенте!

ня та замість неї побудувати Громадянську республіку. І саме це звернення ілюструє правильність нашого курсу!
Якщо ми правильно зрозуміли, що реформа міліції – це звичайна бутафорія, щоб показати народу України, що
нібито щось відбувається, то можете не відповідати на цей лист. Все в такому разі йде за Вашим планом. Прохання
також не утруднювати свій апарат щодо пересилання цього звернення до Міністерства внутрішніх справ. До МВС
в нас немає вже запитань. З ним ВСЕ ЯСНО! Питання саме до Вас, а не до МВС. Бо Ви є Президентом України і запевняєте нас, громадян, що в країні йдуть реформи!
Для того, щоб подивитись, як «реформується» міліція, ми взяли індикативний приклад. Підвернулась проста
справа. Сутність її показова.
Рік тому київські шахраї зробили злочин. Користуючись довірою, вкрали карту пам’яті з комп’ютера, який ремонтували. Ясна справа, що шахрайство не на велику суму (735,00 грн.). Але ці шахраї роблять багато подібних операцій. Їх розрахунок саме на незначні суми. Вони для цього навіть фіктивний сайт зробили і поставили цю справу на
потік. А тепер подивимось, як працює «відреформована» поліція!
Як і належить, було зроблено заяву про злочин. Як і належить, через деякий час поліція відреагувала. Але відреагувала тільки для того, щоб більше нічого не робити. За рік працівники поліції з цієї невеликої справи зробили
вже пухнасту папку. Бо вона поповнювалась… папірцями щодо передачі справи з Деснянської районної поліції до
Шевченківської і звідти - назад, і так, мінімум, ТРИ (!!!) рази. Стало видно, що поліція займається футболом між собою цією кримінальною справою. Тоді начальнику київської поліції А. Крищенку було запропоновано зустрітись із
нашими власними журналістами та представниками нашої громадянської організації «Поступ», щоб обговорити це
питання. Бо видно, що щось не так відбувається в київській та українській поліції. Ми зразу повідомили, що маємо
бажання провести журналістське розслідування. Прошу звернути увагу, що всюди ми відкрито заявляли, що мова
йде не про звичайну справу, а про ПОКАЗОВУ! Тобто ми хочемо на її прикладі подивитись, які зміни відбуваються
в поліції, чи вони взагалі відбуваються? Двічі письмово звертались, але жодної відповіді не отримали. Двічі! Двічі
по цьому ж питанню звертались до міністра МВС А. Авакова, але той також проігнорував звернення. До речі, яка
б погана міліція не була при Януковичу, то вона хоч відписки писала. А іноді й реагувала по суті. А тепер навіть
відписок немає! В додатку до цього листа дається п’ять копій листів, з яких видно, як все відбувалось, щоб нас не
звинувачували у передвзятому підході. Крім того, ці шахраї отримують свій дохід, але працюють нелегально і не
сплачують податки, але ж, мабуть, це взагалі нікого зараз не цікавить. Краще, мабуть, підняти мінімальну зарплату
вдвічі і примусити тих, хто реально працює, збільшити платити податки! Збільшити податки для того, щоб дармоїди
з МВС почали отримувати більше зарплатні за те, що нічого не роблять і для того, щоб було чим платити фотомоделям за службу на посадах замів міністрів!

5 листопада 2016 року відбулися чергові Загальні
збори громадянської організації «Поступ».
Станом на 05.11.16р. громадянська організація
“Поступ” налічує 161 член.
На Загальних зборах були присутні: фактично – 89
(70 особисто та 19 за довіреностями), що складає 55
% членів організації.
Головною темою обговорення став четвертий
розділ Доктрини «Громадянська республіка» по
сутності Громадянської республіці.
Відео з Загальних зборів - тут.
Фото можна побачити тут.

Ясно, що цю зазначену справу наша відреформована поліція поховала. Але тепер виникла справа до Вас, шановний пане Президенте. І якщо Ви не дасте принципову відповідь по суті по всіх реформах в поліції, як Президент, то це буде означати початок
Вашого кінця, як політика!
ПРОСИМО ДАТИ ВІДПОВІДЬ: ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ?

Ви можете пояснити, що це таке? Може підійде один з таких варіантів?
Варіант відповіді №1. В країні йде війна, тому поліція не встигає нормально працювати.
Варіант відповіді №2. Поліція тільки розпочала реформуватись і не все ще вдається.
Варіант відповіді №3. Справа дрібна, а у поліції наразі дуже багато більш серйозних справ.
Варіант відповіді №4. Відреформованій поліції треба платити хабарі, щоб вони піднімали свою
«нерухомість» для того, щоб щось зробити, що передбачено їх службовими обов’язками.
Варіант відповіді №5. Не треба розраховувати на нашу поліцію, тим більше з незначних справ.
Вирішуйте такі питання самостійно, як можете.
Варіант відповіді №6. Поліція підлегла Арсену Авакову, але впливу, як Президент, я на нього не
маю, бо він є політичною фігурою, призначеною в результаті коаліційної угоди.
Чекаємо від Вас відповіді, або відписки, або відсутності відповіді. Будь-яка реакція (а ми очікуємо
саме на відсутність Вашої реакції по суті) буде яскраво свідчити про стан справ з реформування української МІЛІЦІЇ (так, саме міліції, а не поліції)!
І це звернення, і Ваша відповідь, а вірніше відписка (як ми очікуємо), буде опубліковано через ЗМІ.
ДОДАТКИ:
- копія звернення про шахрайство Вх.№547 від 17.11.15.;
- перше звернення до начальника ГУ Нацполіції у місті Києві Крищенка А.Є., Вих. №4 від 07.04.16),
НА ЯКЕ НЕ НАДАНО ВІДПОВІДІ;
- перше звернення до Міністра МВС А.Авакова, Вих №5 від 07.04.16,
НА ЯКЕ НЕ НАДАНО ВІДПОВІДІ;
- друге звернення до начальника ГУ Нацполіції у місті Києві Крищенка А.Є., Вих. №12 від 26.07.16),
НА ЯКЕ НЕ НАДАНО ВІДПОВІДІ;
- друге звернення до Міністра МВС А.Авакова, Вих №11 від 26.04.16,
НА ЯКЕ НЕ НАДАНО ВІДПОВІДІ.
З повагою,
Голова Ради ГО "Поступ"
М.Твердохліб
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