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ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ПОЗИЦІЯ ГО "ПОСТУП" ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
КОЛИШНЬОГО ПРЕЗИДЕНТА ЯНУКОВИЧА ПЕРЕД УКРАЇНОЮ

Посадова особа держави, яка закликає
ввести війська іноземної держави на
територію України, є державним зрадником.
Відповідальність за такі злочини має
наступати незалежно від строку давності.

Я З 2003 РОКУ

ВИДАЄТЬСЯ
З 2003 РОКУ

Позицію узгоджено в групі «Поступ-координація» в мережі Фейсбук

ШУКАЄМО ОДНОДУМЦІВ!!!
Даниїл Лемешко
член Виконкому ГО «Поступ»

Як довго потрібно одній людині бігати по кабінетах
різних чиновників, щоб мати змогу вирішити своє
питання?! Скільки сил треба витратити, щоб на тебе,
бодай, звернули увагу?! Не кажучи вже про випадки,
коли хочеться щось змінити в країні. Одній людині це в
принципі не під силу… Саме для того люди вступають в
громадські організації, партії, спільноти і т.д. Швидкість та
якість вирішення питань, що стоять перед тією чи іншою
організацією, прямо пропорційні до кількості людей,
що займаються цим питанням. Не варто і говорити про
те, що організації з більшою чисельністю людей можуть
вирішувати задачі вищої складності. Аж до серйозних
змін в країні. Тобто, якщо не виходить щось зробити

самотужки, то існує всього два шляхи конструктивних дій.
Перший – знайти організацію, що займається вирішенням
подібних задач і вступити до неї. Розвиваючи і зміцнюючи
організацію, ми отримаємо все більш потужний інструмент
у наших руки і разом з однодумцями рухаємось до спільної
мети. Другий шлях – створити власну організацію і почати
пошук однодумців з нуля. З точки зору ефективності
перший варіант набагато більш привабливий, так як одна
монолітна сильна організація може зробити набагато
більше, аніж десяток дрібних.
Отже, з огляду на все вищесказане, чим більше нас буде,
тим швидше і впевненіше ми прийдемо до нашої спільної
мети – побудови сильної, насправді незалежної держави!
Вступайте в ГО «Поступ» і разом будемо змінювати країну!
Звісно ж, якщо наші погляди співпадають в ключових
моментах ;-).
_____________________________________________

КТО РАЗВОДИТ КРОЛИКОВ?
Иван Савченко
член ГО «Поступ»
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
/Базилио и Алиса/
В ноябре сего года Президент Украины подписал указ про
выплату компенсаций вкладчикам банка «Михайловский».
В очередной раз за аферу определенных лиц и чиновников
платить будет каждый из нас, т.к. выплату компенсаций
будут проводить из бюджета (откуда же еще). Возникает
вопрос, а кто нас спрашивал?
Хорошо зная, как работает банковская система, могу
с уверенностью сказать, что просто так, чтобы никто не
знал и не видел, и не слышал, и не догадался, и всякие
прочие «не» … Украсть, вывести в офшор НЕВОЗМОЖНО!!!
Всегда должен быть сам аферист и тот, кто его «крышует».
Услугу «крышевания» может предоставить только
чиновник, причем высокого уровня. Получается, что
сначала деньги украли у доверчивых вкладчиков,
а потом у «парализованных» налогоплательщиков.
«Парализованные», потому что мы не можем как-то влиять
на наши с Вами бюджетные деньги, т.е. на то, кто и на что
их использует. Платить за все обязаны, влиять не можем.

То же самое с другими аферами, от которых уже
подташнивает.
Расскажу случай из своей жизни. Был у меня зам.
На тот момент 56 лет, 2 высших образования, большой
опыт работы в бизнесе, психически здоров… У нас
была общая проблема – отсутствие собственного
жилья. Как-то прибегает это чудо и рассказывает мне
о счастье. Оказывается, что жилье можно купить чуть
ли не втридёшева, в хорошем месте, он сам все видел и
заключил договор, который даже его юристы проверили.
Угадали? Всеми любимая «Элита Центр». Как бы я не
пытался пояснить человеку, что бесплатный сыр только
в мышеловке, что договор его копейки ломаной не стоит
и т.д… Вложил он все деньги и смотрел на меня, как на
полудурка, который ничего не понимает. Прошло время,
этот же дядька просит всех о помощи в возврате денег
или жилья, требует компенсаций от государства и т.д. Не
знаю, чем закончилась эта история. Но сам факт: никого
не слушал, доверил свои деньги на свой страх и риск
коммерческой организации и в итоге требует, чтобы вся
страна скинулась ему на жилье.
Последняя громкая афера «Укогруп» и «Сити-групп».
Не буду описывать все подробности, но факт в том, что
около полутора десятков лет данная компания незаконно
с нарушениями без всяких разрешительных документов
занималась «строительством» в столице, а это несколько

А

ЛИКБЕЗ:
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ И
ГРАЖДАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Иван Лазорко
член ГО «Поступ»

В последнее время я очень часто сталкиваюсь с
тем, что люди не знают (не видят) разницы между
Гражданской республикой и Демократической
республикой, как формами правления государством.
Прежде всего необходимо отметить, что есть всего
ДВЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ! ДВЕ!
Первая - это РЕСПУБЛИКА!
Вторая- это НЕ республика!
Всё, что НЕреспублика - это монархия!
Всё, что НЕмонархия - это РЕСПУБЛИКА! Третьей
формы правления нет!
Сейчас в мире почти не осталось монархий!
Т.е. сейчас в мире почти все страны - РЕСПУБЛИКИ!
Теперь по разнице между республиками. Формы
правления «Демократическая республика» и
«Гражданская республика» имеют в себе очень
значительные отличия:
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА - все решения
принимаются
большинством
голосов
всего
населения. Отсутствует юридическая защита как
гражданина, так и меньшинств.
ГРАЖДАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА - большинством
голосов всего населения делегируют представителей,
которые составляют законы для управления страной.
Законы защищают права индивидуальных граждан и
меньшинств.
Демократическая республика это управление
большинством (так как большинство считает в
данный конкретный момент).
Гражданская республика это управление по закону.
Итак, при Демократической республике
источник власти - народ, а при Гражданской
республике источник власти - гражданин.
Гражданин от простого жителя с паспортом
отличается тем, что сам или через своего делегата
принимает постоянное участие в управлении
страной, а не просто раз в несколько лет кидает
бюллетень для голосования в урну.
десятков объектов… Когда все вскрылось, чиновники
КМДА на камеру журналистам сказали «не знали, не
видели». Нормально? Зачем они тогда нужны? Преступная
халатность? Где уголовные дела на чиновников тогда и их
тюремное заключение?
Продолжение на стр. 2

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
ВИДАЄТЬСЯ З 2003 РОКУ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»

КТО РАЗВОДИТ КРОЛИКОВ? ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

ВИДАЄТЬСЯ
З 2003 РОКУ

Сколько таких «фирм» и «предприятий» у нас в
стране? И что самое удивительное: власти на них
якобы не реагируют. Попробуйте соберите кооператив,
товарищество, ООО или ЗАО такого масштаба, начните
незаконную стройку… Уже представили сколько
проверяющих, наблюдающих и прочих чинуш набегут.
Зачем, мы знаем. НО. Как только что-то идет не так, никто
из чинуш ничего не видел, не знал, не слышал. Но мы
все знаем, что за каждым действием или бездействием
всегда стоит определенный человек, который имеет имя,
фамилию, должность. Кто реально понес ответственность?
В лучшем случае заводится уголовное дело на директора
подобного предприятия, он или откупается, или исчезает
с деньгами. Все. Потом это «дело» годами в виде папки с

бумагами перекладывается, пока не спишут в архив. А кто
из чиновников ответственных за контроль, проверку понес
наказание? Объявление «доганы» не считается.
Кто занимается возвратом украденных денег? Ничто
никуда не исчезает, деньги с одного счета перетекают на
другой или превращаются в наличку. У нас уйма всяких
органов, но ни одни реально не занимаются их возвратом
или занимаются в собственных корыстных целях. Так
или иначе обманутым вкладчикам или в бюджет ничего
не попадает. Наоборот, принимаются странные (если не
сказать больше) решения платить из бюджета за аферистов.
Сколько еще мы будем оплачивать такие лототроны?
Что самое неприятное, раздражающее и возмущающие –
все фактически законно! Почему? Потому что сегодняшняя

демократическая система прихода к власти обеспечивает
подобную законность. Избиратель не может влиять,
проверять, контролировать власть. Власть пришла за
деньгами, чтобы отбить деньги и снова заработать деньги.
Сама принимает указы, приказы, распоряжения, чтобы
себя же и обезопасить…
Пока схема «деньги-власть-больше денег» будет
продолжать работать, мы как Буратины будем оплачивать
шоу на Поле Чудес под названием «Украина».
Я ПРОТИВ ДЕМОКРАТИИ!
Я ЗА ГРАЖДАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ!!!
_____________________________________________

ПЕТРО ЦИГАНКО: "НЕ ТРЕБА ПЛУТАТИ ФОРМУ ОЛІҐАРХІЧНОГО ПРАВЛІННЯ З
ДЕМОКРАТИЧНИМИ ЦІННОСТЯМИ" (ІНТЕРВ'Ю)
Ваше ставлення щодо перманентного
відтермінування безвізового режиму Україні?

Я досить часто буваю за кордоном. Але особисто для мене
безвізовий режим не є пріоритетним. Міркую, що зі мною
погодиться переважна більшість громадян України.
А ось чинною владою це питання вовтузиться тільки тому,
щоб відволікти увагу людей від повсякденних наґальних
питань: “Як вижити?!” Адже саме це питання для переважної
більшості наших громадян аж зашкалює переляком від
стрімкого зростання цін на харчі й промислові товари, від
зростання цін на комунальні послуги, тощо. Не згадуючи
вже про війну. Тому, чесно кажучи, нам сьогодні не до віз.
Та і Європа, упевнений, зволікає з причини, що насамперед
переймається своєю безпекою. Вони там не безпідставно
страшаться, що відкривши кордони з нами та начувшись
про нашу безгранично некеровану політично-економічну
вакханалію в країні, здригаються від небезпідставної думки,
що вся нечисть, наша і не наша, — полізе до Європи. Бо
Україна за наших нинішніх обставин правління може стати
“брудним” транзитом між Азією і Європою.
Це, зазначу, моя особиста думка.
Якщо погодитися з нею, то ми ніколи не
інтеґруємося в Європу?

У мене нема перестороги до євроінтеґрації. Бо бачу, що в
будь-якому питанні суспільно-політичного та економічного
життя ми дуже далекі від благополучної Європи, куди,
беззаперечно, нам треба прямувати. Але у тому стані, в
якому ми є нині, ми Європі не потрібні. І це всім, хто так
галасливо переймається безвізом, треба розуміти. А ще,
найперше, усвідомити, що нам самим треба змінюватися
на краще. Тобто треба змінювати існуючу демократичну

форму правління, яку нам нав’язали. Бо саме вона в Україні
виплодила й передала стерно правління державою в руки
оліґархів.
Як таке сталося, що якихось сто сімей
правлять і знущаються з людей та грабують
державу?!

Одразу, після розпаду Радянського Союзу, в якому 75
років панував жорсткий авторитаризм й однопартійний
комуністичний режим, і Україна, тільки-но здобувши
незалежність, була ще не готова до демократичної форми
правління. До неї треба було йти нам виважено - поступово
й поетапно. А головне – системно. Але так не сталося. І
сьогодні Азербайджан, Білорусь, Узбекистан і Казахстан,
зберігши авторитарний режим, хай тихенько, але таки
рухаються вбік до демократії. І тому вони, спостерігаємо, хто
наскільки - але випередили Україну в розбудові демократії.
Ви, як головний ліберал в Україні, мали б
відстоювати та пропагувати демократію,
а з нашої розмови роблю висновок, ви - проти
демократії?

Я не проти демократії. Не проти загалом. Я проти так званої
демократичної форми правління, яка є саме зараз в Україні.
Адже не треба плутати форму оліґархічного правління з
загальнолюдськими демократичними цінностями. Бо, коли
б у нас насправді панували демократичні цінності, а це, в
першу чергу, ліберальні цінності: свобода людини та її
права, свобода волевиявлення та розвитку особистості,
свобода розвитку малого і середнього бізнесу, свобода
пересування тощо, то невже б я, прибічник ліберальної
ідеології, був противником такої форми правління? Певно,
що - ні. Але у нас, в Україні, щодо цієї проблеми - все

навпаки. Тому я й проти.

А все ж, яку форму правління державою
запровадили б Ви?

Та я за будь-яку форму правління! Головне, щоб вона
стверджувала ліберальні цінності. Тобто - працювала задля
людини. Он, гляньте на Арабські Емірати, США, Фінляндію,
Японію, Канаду, Німеччину тощо. Там різні форми
правління. Але у кожній з тих держав ліберальні цінності
щодо людини - на високому рівні. То хіба я можу бути проти
тих різних форм правління? Найпростіший приклад під цим
кутом зору - США. У них, зазначу, якраз демократична форма
правління. Але над тим вони працювали й працюють більше
двох сотень років. Вони сьогодні створили у себе таку
демократію, за якої комфортно почуваються і мільярдери, і
середній клас, і, навіть, люмпен.
Тому я обома руками “За!” щодо такої демократії,
усвідомлюючи, що нам до неї доведеться ще довго йти.
Ось тому я сьогодні з “Поступом”, щоб щось змінити на
краще. Тому і проти демократичної форми правління саме
в України, а не в якійсь іншій державі.
Але коли “Поступ” прийде до влади і не буде зберігати
ліберальні цінності, то я так само буду проти нової форми
правління. Проте я впевнений, що у нас це вийде краще, бо
ми до цього поступово йдемо.
Тобто Ви за Громадянську Республіку?

Безперечно, адже я член "Поступу".

Розмову з Петром Степановичем Циганко,
головою ЛПУ,
записав Дмитро Тацій
_____________________________________________

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПОЗИЦІЇ
Олександр Черниш
Координатор групи з формування
Позиції ГО «Поступ»
Шановні колеги! Працюючи по напрямку з формування
Позиції ГО “Поступ”, ми зіткнулися з проблемами. Через
дискусії та узгодження на "Поступ-координації" Позиція
готується занадто довго і втрачає свою актуальність. Також,
після врахування всіх зауважень вона стає “беззубою”,
м’якою, втрачає стержень та перестає “чіпляти” людей.
Але головна проблема в тому, що кожен, хто знаходиться
в групі "Поступ-координація", може єдиним своїм голосом
заблокувати текст Позиції і робота всього напрямку
виходить марною.
Щоб покращити ефективність роботи напрямку,
запроваджується робота по створенню та розповсюдженню

Позиції по системі Громадянської республіки. Це означає,
що приймати участь у формування Позиції ГО “Поступ”
має право лише той, хто є членом робочої групи. Думки
решти членів Поступу мають рекомендаційний (дорадчий)
характер.
На першому етапі ми не будемо використовувати
делегування. Це означає, що кожен, хто має бажання
долучитися до групи — має право це зробити. Долучитися
до групи можна, написавши електронного листа-заяву
координатору напрямку на адресу sashachernish87@gmail.
com з проханням залучити групи з формування Позиції ГО
“Поступ”. Список членів групи буде опубліковано на сайті.
Робоча група має працювати системно над кожною
Позицією, тобто приймати участь у зборі інформації, аналізі
громадської думки, формуванні основних тез та кінцевого
тексту Позиції, а також в її розповсюдженні. Відповідні
завдання розподіляються Координатором напрямку. Якщо

член групи без поважної причини не приймає участі в
формуванні Позиції, то він автоматично виключається
з групи. ГО “Поступ” виступає проти голосування, як
способу формування влади, а не прийняття рішень, тому
затвердження тексту Позиції буде відбуватися саме шляхом
голосування всередині групи. Консенсус є бажаним, але не
обов’язковим. Якщо хтось з членів групи буде категорично
проти проекту Позиції, то право на прийняття кінцевого
рішення залишається за Виконкомом. В разі відсутності
єдності стосовно проекту Позиції, або в інших конфліктних
ситуаціях, — кожен член групи має право винести свій
проект Позиції на розгляд Виконкому.
Такий порядок буде діяти до того моменту, доки не буде
впроваджено делегування.
До групи запрошуються всі бажаючі. Заявки на участь
в групі прошу надсилати мені на електронну пошту
sashachernish87@gmail.com. Мій телефон: (098) 823 0545.
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