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ТИ ВВАЖАЄШ СЕБЕ НОРМАЛЬНОЮ ЛЮДИНОЮ,
БО ТИ ПІКЛУЄШСЯ ПРО СВОЇХ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ?
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То чому ти вважаєш себе Громадянином,
не піклуючись про свою країну?
Громадянин зобовязаний віддати все для
України.
Згоден?
Приєднуйся до «ПОСТУПУ».
Разом ми наведемо лад в Україні,
ліквідуємо демократію та побудуємо
Громадянську республіку!

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»
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УКРАЇНА МАЄ СТАТИ ЛІДЕРОМ
СЛОВ’ЯНСЬКОГО СВІТУ
Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»
Ми сьогодні вбачаємо для майбутнього України
лише два варіанти в своєму історичному розвитку.
Україна має стати або лідером слов’янського світу,
або поступово перестане існувати, як реальна
незалежна держава і стане сировинним додатком
якихось інших країн.
Хтось може не погодитись і сказати, що не обов’язково
має бути один із зазначених крайніх варіантів. Що може
існувати Україна і як звичайна європейська країна. Без
якихось амбіцій щодо гегемонії серед слов’янських
держав. Сказати, ясна справа, можна все що завгодно.
Але не все, що завгодно, може відбутись в реаліях.
Такий вибір робимо не ми, а робить весь хід історичного
процесу.

Вся історія України показує, що якщо
вона починала йти в фарватері якогось
сусіда, то зразу спочатку втрачала
державність, самобутність.
Вся історія України показує, що якщо вона починала
йти в фарватері якогось сусіда, то зразу спочатку
втрачала державність, а потім починала втрачати
власну самобутність, власну національну ідентичність.
А потім наш народ починали асимілювати з якимось
іншим. З іншого боку, в ті часи, коли наша держава
проводила агресивну зовнішню політику, то зразу
перетворювалась на могутню – Древню Русь або
початок Козацької держави. Іншого в історії не було.
Враховуючи зазначене, ми й маємо планувати наше
державне життя. А якщо це враховувати, то й виходить,
що маємо брати курс або на «звичайну» державу, тобто
шлях в нікуди, а бо на МОГУТНЮ державу. Просто не
існує іншого виходу. Його не існує принципово. А
якщо ми хочемо могутню державу, то тут теж є певні
принципи її побудови. Самий перший – це має бути
принцип курсу на абсолютну суверенність. Тобто
не брати курсу ні на які блоки та об’єднання. Ані із
Заходом, ані зі Сходом. Ніяких Європейських союзів,
Нато. Не говорячи вже про «братні відносини із
старшим братом», що взагалі є нонсенсом. Бо саме
зараз вже бачать всі цього «старшого брата» та його
«братську» любов!

Ми маємо самі побудувати міцну, розвинену країну. Із
сильною економікою та сильною армією. Ясна справа,
що ядерну зброю треба повернути. Бо наші «гаранти»,
які гарантували територіальну цілісність при відмові
нами від ядерної зброї, самі почали дерибанити нашу
землю. А єдина гарантія проти ядерної держави – це
наявність власного ядерного озброєння. Це принципове
питання. Якщо мацюпусінький Ізраїль та ледь дихаюча
Північна Корея змогли отримати ядерну зброю, то чому
це не можемо зробити ми, які мали третій по чисельності
ядерний арсенал і досі маємо всі наукові та практичні
можливості до її повернення?

Ми маємо так здійснювати наші
зовнішні відносини, щоб вони
збільшували наші можливості щодо
побудови передової країни.
Деякі можуть казати, що самостійно держава не
може не тільки побудувати міцну країну, але й навіть
вижити. Бо, мовляв, через глобалізацію у нас тепер все
пов’язано. Такі аргументи хибні. Бо вони ґрунтуються
на абсурдній позиції ізоляціонізму. Але ж ми не кажемо
про ізоляціонізм. Ми не збираємось будувати якихось
кордонів та відгороджуватись від інших країн. Ні.
Ми маємо зробити інше. Ми маємо так здійснювати
наші зовнішні відносини, щоб вони збільшували наші
можливості щодо побудови передової країни. Сьогодні
в світі захоплення одних країн іншими здійснюється
в першу чергу через економічну експансію. Більш
сильніша економіка починає проникати в менш сильну.
І чим більше таке проникнення – тим скоріше йде
економічне поглинання, тим більше країна втрачає
власного суверенітету. І в кінці-кінців втрачає його
повністю і становиться сировинним придатком.
Перше завдання, для того, щоб почати економічний
рух вперед, а за ним і військовий рух – потрібно
прибрати олігархію. Треба нарешті добитися того, щоб
влада (держава) почала контролювати бізнес, а не
навпаки, як це у нас відбувається весь час. Бо будь-який
бізнесмен у владі завжди буде думати лише про власний
бізнес. В першу чергу. І лише в другу чергу може
думати про долю країни та про її розвиток. І то, лише
в тому випадку, якщо цей розвиток буде корисний його
власному бізнесу. Побудова міцної економіки потребує
міцної влади. Потребує зосередження зусиль всього
народу задля прогресивного економічного руху. Треба
не просто зусилля, а НАДЗУСИЛЛЯ! Тільки так можна

↓
ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»

НАШІ ЛЮДИ
ЛЮДМИЛА
ПРИБЛУДА

Член ГО «ПОСТУП»:

МОЄ КРЕДО:
«Поки ми нарікаємо на життя – воно минає».
Маю улюблену роботу, цікаве хобі, кількох
надійних друзів, можливість подорожувати.
Точно знаю, що на мене чекають. Коли заходжу
до студентської аудиторії, щораз проживаю нове,
сповнене цікавих моментів, життя. Не важливо
скільки разів упадеш і наскільки боляче вдаришся.
Головне, чи знайдеш бодай найменші сили, щоб
піднятися після падіння. Світ – не те, чого потрібно
боятися. Все у ньому треба відкривати, пізнавати,
а відтак будувати своє життя. Творити свої будні,
мріяти і дбати про те, щоб мрії «не хворіли».
І пам'ятати легендарні слова Перикла: «Якщо
ти не цікавишся політикою, це не означає, що
політика не цікавиться тобою».
Якість нашого життя – результат нашої позиції в
ньому. Не будьмо байдужими!
досягнути перемоги. Іншого шляху просто не існує. Бо
формула світу проста, як двері: або ти – або тебе!

І ось коли через надзусилля громадян
України ми почнемо перетворюватись в
сильну, міцну країну, тоді автоматично стаємо лідером слов’янського світу.
І ось коли через надзусилля громадян України ми
почнемо перетворюватись в сильну, міцну країну, тоді
ми автоматично стаємо лідером слов’янського світу. До
цього можна і не прагнути, це само відбудеться. Тому й
є у нас всього два шляхи – або в нікуди, куди ми зараз
ідемо під керівництвом олігархії, або до побудови нової
держави, держави нового типу, передової держави!
Велика Русь, Велика Україна – це наш шлях і шлях всього
українського народу.
_____________________________________________
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ОБЛЕНЕРГО, ТЕПЛО ТА СПОЖИВАЧ

Олександр Черниш
член Ради ГО «Поступ»
Багато громадян, які не платили за тепло минулого
року, вже отримали претензії від Обленерго. В претензії,
серед купи посилань на закони та правила, вказана одна
вимога — погасити борг. Якщо Ви вирішили погасити
борг — можете далі публікацію не читати. Але якщо
Ви вирішили боротися за свої права до кінця та стати
“кісткою в горлі” олігархії — Вам варто розуміти, що Вас
чекає і що слід робити.

1. Претензія. Претензію, щоб не написати зайвого,
потрібно просто проігнорувати. Цей документ по суті
Вас ні до чого не змушує. Це лише пропозиція “вирішити
питання” без суду. Юридичні департаменти Обленерго не
безмежні. Тому, щоб не потонути в тисячах позовів і не
завалити всю роботу, вони йдуть саме шляхом претензій,
сподіваючись налякати споживача. І це працює.
2. Судовий наказ. Ті, хто проігнорував претензію і
вирішив боротися, можуть зіткнутися з тим, що з них
буде стягнуто заборгованість через судовий наказ.
Рішення про видачу судового наказу приймається без
виклику сторін. Сам же судовий наказ надсилається
Вам на наступний день після його видачі. Якщо Ви

погоджуєтеся з судовим наказом, то будете зобов’язані
сплатити суму боргу за тепло + додатково 800 грн.
судового збору за видачу судового наказу. Якщо ж Ви не
згодні — Вам слід подати Заяву про скасування судового
наказу. В заяві обов’язково потрібно вказати, чому
Ви не згодні з таким судовим наказом, а також в чому
необгрунтованість вимог Обленерго. Усі Ваші доводи
мають грунтуватися на відповідних доказах. Строк
для оскарження судового наказу — 10 днів з моменту
його отримання. Приводом для скасування судового
наказу може бути невідповідність суми боргу в наказі
Вашим розрахункам згідно квитанцій, наявність актівпретензій щодо якості надання послуг, нарахування
неустойки, тощо. Підійде і посилання на те, що у вас
взагалі не укладено договорів із постачання тепла.
Бо надання послуг здійснюється лише за договором.
Ясна справа, що посилатись на це можна, якщо ви,
дійсно, цього договору не підписували. Проте сьогодні
майже ні в кого ці договори не підписані. Головне Ваше
завдання — це довести в Заяві, що існує факт спору про
право, довести, що заборгованість є спірною.
Але ми живемо в державі Україна. Може скластися
ситуація, що суд не направить Вам судовий наказ і про
те, що з Вас щось стягують, Ви зможете дізнатися після
відкриття виконавчого провадження. В такому разі,
Вам слід піти в суд по місцю Вашої реєстрації і взяти
там копію судового наказу, написати Заяву про його
оскарження і подати в канцелярію суду разом з заявою
про поновлення строків на оскарження судового наказу
та зупинення виконавчого провадження. Підстава для
поновлення строків — суд не надіслав Вам копію судового
наказу поштою. Однак, варто пам’ятати, що на все про
все у Вас є 10 днів з моменту отримання копії судового
наказу. Щоб зупинити виконавче провадження — Вам
потрібно буде взяти Ухвалу суду про прийняття заяви
про скасування судового наказу до розгляду і прийти
з нею до державної виконавчої служби, в провадженні
якої знаходиться Ваша справа. І на підставі цієї Ухвали
суду написати Заяву про зупинення виконавчого
провадження.
_____________________________________________

ДЕРЖАВНІ ДІЯЧІ - ЦЕ ГРОМАДЯНИ!
Геннадій Гросфілер
член ГО «Поступ»
З самого початку 26-ти років незалежності України
формувалися особистості, які впливали на існування
нашої держави і створювали умови народу для
можливості в ній жити. Такими особистостями
є Президент, депутати на всіх рівнях влади і
високопосадовці. Цих особистостей ми називаємо
політиками, але далеко не завжди державними
діячами. Політики змінюють своє забарвлення, як
хамелеони. Бігають по партіях майже з однаковими
програмами і нахабним чином, борючись один з
одним, рвуться кожен раз до «годівниці» від виборів
до виборів, обіцяючи нам солодке життя. Народ за
ними спостерігає, відчуває через них гірке життя,
критикує і знову обирає. Зачароване коло якесь.
А хто ж може таке порочне коло розірвати? Тільки
державні діячі, які по визначенню також є політиками.
Від звичайних політиків вони відрізняються тим, що
будучи свідомими громадянами, дійсно думають про
майбутнє своєї країни і про наступні покоління.

«Відмінність державного діяча від політика
в тому, що політик орієнтується на наступні
вибори, а державний діяч - на наступне покоління»
У. Черчель.
Завдання будь-якого суспільства - це виховання
і формування державних діячів, що складаються з
громадян, які бажають брати участь в управлінні своєю
країною або нею безпосередньо керувати. Основними
критеріями досягнення зрілості державних діячів
є: 1. Знання історії розвитку і економіки держави в
співвідношенні з розвиненими країнами в сучасному
світі. 2. Бачення та оцінка причин, що заважають
подальшому розвитку держави. 3. Наявність Програми
(концепції) розвитку держави з реальним баченням її
майбутнього. 4. Визначення умов приходу до влади, як
отримання одного з інструментів реалізації Програми
(концепції) розвитку держави. 5. Наявність чітких
реформ і методи їх реалізації після приходу до влади.
За весь час існування новітньої історії України з
моменту її незалежності так і не було поставлено
це завдання і тим паче, не могло бути реалізовано.
Причина цього лише в одному: не вигідно існуючій
системі влади «плодити» собі конкурентів - свідомих

громадян. Не дивлячись на це, отримуючи відповідну
освіту в навчальних закладах, такі громадяни все ж
формуються. Їх тільки треба об'єднувати. Але яким
чином, якщо держава про це не дбає? Відповідь на
питання з одного боку складна, з іншого - проста.
Складна тому, що при відсутності будь-якої реальної чи
передової ідеології будь-яке об'єднання неможливо.
А проста тому, що на відміну від держави в особі
влади, одна з таких ідеологій вже є у Громадянської
організації «Поступ» під назвою «Громадянська
республіка».
Якщо виконати першу частину завдання - достатнього
поширення і доведення ідеології «Громадянська
республіка» до громадян, які бажають взяти участь в
управлінні країною, то завдання в цілому - виховання і
формування державних діячів, буде вирішене.
Громадянська організація «Поступ» закликає
всіх громадян до практичного застосування
якостей гідності і свідомості в управлінні нашою
країною!
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