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СЕРЕДА
РОЗВИТОК ГАЗЕТИ
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Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:
м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство «Знання»

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
В суботу 28 ЖОВТНЯ відбудуться Загальні збори
ГО "Поступ".

Місце проведення: м. Київ, вул. В. Васильківська,
буд.57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»),
Товариство «Знання», аудиторія 313 (як завжди).
Початок: 10:00. Спеціального терміну для реєстрації
НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО!
ЯВКА ОБОВ'ЯЗКОВА!

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

Ти справжній українець?
↓
ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Даниїл Лемешко
член Ради ГО «Поступ»
Перші питання, яке собі задає людина, що
вступила до Громадської організації – що мені тут
треба робити?! Як допомогти спільній справі?! Де я
буду найбільш корисним?! На ці питання відносно ГО
«Поступ» відповім нижче.

Будь-який Член «Поступу» має усвідомити, що для досягнення спільної мети
якомога більше людей в організації має
працювати по завданим напрямкам.
Будь-який Член ГО «Поступ» має усвідомити, що для
досягнення спільної мети якомога більше людей в
організації має працювати по завданим напрямкам.
У кожного такого напрямку є свій координатор, який
скеровує людей на вирішення завдань згідно напрямку.
Звісно всі ці завдання узгоджуються і приймаються
Виконкомом організації. Тобто, не треба вигадувати
велосипед, а просто вибрати найбільш цікавий для себе
напрямок і долучитись до команди через координатора.
Звісно, можна пробувати себе в різних напрямках
послідовно, або одночасно. Головне, бути задіяним хоча б
в одному з них!
У декого може промайнути думка, що члену
організації достатньо сплачувати членські внески,
підтримувати шлях організації та приходити на загальні
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збори!? Ми раніше йшли цим шляхом і зрозуміли, що він
хибний. Адже на таких принципах неможливо створити
ПОТУЖНУ ІДЕОЛОГІЧНУ ОРГАНІЗАЦІЮ. Кишенькову
організацію так, але там інші цілі і завдання. Тому ГО
«Поступ» після перезавантаженя організації у 2013 році
змінив споживацький підхід і відійшов від принципу
мінімальної участі члена організації. ПОТУЖНУ МАСОВУ
ІДЕОЛОГІЧНУ ОРГАНІЗАЦІЮ можливо створити лише
за умови, що абсолютно всі члени організації так чи
інакше задіяні в роботі Поступу. І історичний досвід це
підтверджує. Візьмемо, наприклад, ворогів всіх світів та
народів, ворогів всього світлого та представників всіх
темних сил - більшовиків. Чому вони досягли перемоги?
Бо вони, на відміну від Меншовиків та СоціалРеволюціонерів, вимагали активної участі членства у
процесах руху. Більшовиків станом на 1917 рік було
набагато менше, але вони були згуртовані, активні та
потужні. Власне, саме тому більшовики і здобули владу
в свої руки.
ГО «ПОСТУП» ПОКИ ЩО ВИДІЛЯЄ ТАКІ
НАПРЯМКИ РОБОТИ:
ПРОПАГАНДА – напрямок, що відповідає за
поширення ідеології ГО серед населення. Координатор
Чубко Денис;
ЗОВНІШНІ КАДРИ – напрямок, завдання якого
напряму полягає в збільшенні чисельності організації.
Координатор Солодкий Сергій;
ВНУТРІШНІ КАДРИ – напрямок, який піклується про
ідеологічний рівень членів організації. Координатор
Лемешко Даниїл;

ПОЛІТИЧНИЙ
ЛІКБЕЗ
На наші заклики «МИ ПРОТИ ДЕМОКРАТІЇ» та
«МИ ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ»
отримали таке запитання:
«А як республіка може не бути громадянською ?
Res publico - це Що таке, га? Чи то Rzeczpospolita,
наприклад...»
Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»
Всього є дві форми правління: республіка та
НЕреспубліка. Те, що «НЕреспубліка» називається
монархія. А все, що є республікою, має дуже багато
різновидів: демократична, соціалістична, народна,
ісламська, республіка з виборним королем (Rzeczpospolita), в тому числі є й громадянська республіка. Всі
ці різновиди залежать від того, хто теоретично входить
у владу, хто практично править. Як влада формується.
Яка пануюча ідеологія, тощо.
ІДЕОЛОГІЯ – напрямок, що працює безпосередньо
з ідеологічним базисом організації. Координатори
Черниш Олександр та Соколов Кирил.
ГАЗЕТА – напрямок, що забезпечує безперебійний та
своєчасний випуск газети «Громадянська Республіка».
Координатор Тацій Дмитро.
За детальнішою інформацією звертайтеся до
координаторів напрямків.
_____________________________________________

ПРО ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ В ГО «ПОСТУП»

По організації було проведено опитування щодо сплати додаткових внесків. Кожному поступівцю було задано два питання: "Чому в організації ті, які дають
додаткові внески, їх дають, а ті, які не дають - їх не дають?" Наводимо Вам одну таку «цікаву відповідь» та даємо на неї коментар.
"Многие (не все) платят допвзносы, потому
что им неудобно отказать и не платить
сравнительно небольшую сумму.
Те, кто не платят, тем удобно сказать «нет».
Це одна з відповідей нашого члена організації
«Поступ» на питання про додаткові внески.

Вячеслав Полищук
член ГО «Поступ»
Один из самых часто задаваемых вопросов от
людей незнакомых с «Поступ» - «На какие средства
(кто финансирует) живет Ваша организация? Мало
кто верит, что организация функционирует только

благодаря обязательным членским взносам от членов
организации и добровольным допвзносам. Нас часто
закидывают комментариями, что за нами кто-то стоит,
и это понятно, ведь большинство общественных
организаций в Украине существуют благодаря
скрытому финансированию. «Поступ» получал
неоднократные предложения получить прямое
финансирование и стать под «знамена» различных
как партий, так и некоторых безбедных личностей. Эти
Продолжение на стр. 2
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ПРО ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ В ГО «ПОСТУП»
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

предложения утвердили нас в правильности нашей
позиции – «Поступ» будет развиваться и двигаться к
цели без каких-либо обязательств перед возможными
источниками финансирования, кроме одного –
мы строили, строим и будем строить Гражданскую
Республику Украина.
В нашей организации большинство - это цельные,
взрослые и состоявшиеся люди и вариант: "Многие
(не все) платят допвзносы, потому что им не удобно

отказать и не платить сравнительно небольшую
сумму" - не для них. Считаю, что такие фразы в
первую очередь некорректны и оскорбительны для
всех нас. К сожалению, это тип людей не «ПОСТУПа»,
я так их называю. Со временем эти люди или уходят
из организации, или просыпаются и включаются в
процесс. Уверен, что человек, дающий дополнительные
деньги в «ПОСТУП» подразумевает развитие, усиление
и движение организации к поставленной цели, никак

иначе. Если членские ежемесячные обязательные
взносы — это индикатор дисциплины члена
организации, то допвзносы однозначно показывают
отношение человека к организации и ее членам,
желание изменить коррупционную и антинародную
систему Украины на более прогрессивную модель
Гражданской Республики.
_____________________________________________

НЕ ЗРАДА – СПІЛКУВАТИСЯ ІНШОЮ МОВОЮ.
ЗРАДА – РОЗВАЛЮВАТИ СВІЙ ДІМ ЗСЕРЕДИНИ…
Людмила Приблуда
член ГО «Поступ»
Мов поганих не існує в світі,
Є лише погані язики…
(Анатолій Бортняк)
Важко не погодитися зі словами відомого
українського письменника, адже «безсмертним дотиком
до душі» чи не для кожного свідомого українця
є мовна проблема – наріжний камінь будь-якої
держави. «Мовностурбовані» політики не перестають
переконувати: буде мова – буде й усе інше. Моволюби
ж намагаються «розсмакувати»: є ця проблема чи
ні. І, зосередивши увагу на рівні комунікативних
потужностей мов, розуміють, що проблема мови –
лише засіб відвернення уваги від важливих питань,
а «сильні світу цього» – першоджерело підтримки
міфу про мовну проблему задля своїх інтересів.
Та й думки опитаних мною громадян, які постійно
послуговуються рідною мовою, щодо роздування
мовної проблеми, не відкрили Америку. То ж що для
наших громадян є «хлібом насущним»? Для Марини
Бабенко-Жирнової, викладача, нормальний розвиток
мови, виховання любові до неї, може забезпечити

лише процвітання країни, набуття нею статусу
«успішної». В Україні, зазначає вона, має бути лише
одна державна мова – українська. Інші мови (у межах
розумного) – забезпечують комунікацію національних
меншин відповідно до законодавчих актів, оскільки
їх нівелювання може призвести до громадянського
конфлікту. З цією думкою погоджується і Євгеній
Прунчак, співак, який підкреслює, що інколи люди,
які спілкуються іншою мовою, ще більше вболівають за
долю і майбутнє України, ніж ті, які досконало володіють
рідною мовою. Насамперед, потрібно піклуватися про
те, щоб держава працювала, як злагоджений організм.
На думку Людмили Наказної, медсестри,

Інколи люди, які спілкуються іншою
мовою, ще більше вболівають за долю і
майбутнє України, ніж ті, які досконало
володіють рідною мовою.
спочатку потрібно здійснити першочергові заходи
для налагодження функціонування самої держави.
Хоч такі поняття як «держава» і «державна мова»
взаємопов'язані, але проблема полягає не в тому,
якою мовою спілкуватися, а в тому – з якою метою її
використовувати. До цієї думки приєднується Геннадій
Невмитий, священик, який наголосив на тому, що
мовна проблема важлива, але, коли в Україні безлад,
вона не така нагальна та втрачає свою актуальність на

загальному тлі.
Олена Холодьон, молодший науковий співробітник,
вважає, що держава повинна створити належні умови
для життя населення, оптимізувати роботу всіх органів
влади, «оживити» економіку так, щоб принаймні
для пересічної людини сплата рахунків не складала
труднощів, забезпечити потрібність випускників
навчальних закладів на ринку праці. Питання мови має
бути аполітичним.
Антон Кирийчук, студент, зазначив, що перш за все
його цікавить поліпшення економічного становища
у країні, захищеність громадян. А Оксана Бажан,
держслужбовець, підкреслює, що функціонування
мови та держави, безсумнівно, тісно взаємопов'язані. У
державі, яка процвітає, шанують мову, культуру, історію.
«Рідна мова – не полова: її вітром не розвієш!» –
стверджує народна мудрість. Ми ж додамо: якщо
мова буде не на язиці, а в серці, ніякі буревії їй не
страшні. Мова – не засіб маніпуляції, а громадяни – не
маріонетки, яких повсякчас намагаються смикати за
«болючі питання». Тож, якщо ви прагнете кардинальних
змін і бажаєте бути активним учасником розбудови
свого життя і життя своєї країни, – ласкаво просимо до
«Поступу», у потужну когорту однодумців, які не словом,
а ділом вестимуть до розквіту і країну, і кожного з нас!
_____________________________________________

ДУМКИ ЩОДО ДОЗВОЛУ ГРОМАДЯНАМ НА ЗБРОЮ
Пропонуємо інтерв'ю з членом ГО «Поступ» Ігорем Гордієнком стосовно дозволу громадянам права носіння та використання зброї
ПИТАННЯ: В суспільстві зараз дуже часто
обговорюється
питання
надання
дозволу
громадянам права носіння та використання зброї.
Яке у Вас відношення до цього питання?
ВІДПОВІДЬ: Негативно.
ПИТАННЯ: Чому негативно? Прокоментуйте
будь-ласка.
ВІДПОВІДЬ: Зброя - це не захист. З самого початку
зброя була створена не для захисту, а для нападу.
Тому, для чого придумано, для того і використовується.
Як можна захиститись? У всіх основний аргумент –
це захистити свою сім’ю. Але Ви, наприклад, зараз
знаходитесь на роботі, як в цей момент Ви захистите
своїх рідних? Ніяк. Але в цей момент, той, хто хоче
напасти, має зброю в руках, тому що ми підтримали
вільне володіння зброєю. Виключення – це
військовослужбовці.
ПИТАННЯ: А як щодо військовослужбовців? Якщо
можна більш детально про це.
ВІДПОВІДЬ: Зброя у військовослужбовців повинна
бути вдома. В квартирі повинна бути шафа з
військовою зброєю, формою і т.ін. Шафа має бути
під охороною поліції. Ви не маєте права просто так її
відкривати. Будь-яке відкривання і до Вас виїжджає
наряд і розуміє, що на Вас напали і Ви були змушені

взяти зброю. Тобто, Ви маєте право відкривати шафу
лише в випадку, коли на Вас або на Вашу оселю
напали. Все! Права виносити її з квартири Ви не маєте.
Охорона шафи є додатковим запобіжним заходом від
психічно хворих людей. Всяке в житті буває.
ПИТАННЯ: Але що робити не військовозобов’язаним
громадянам, до яких прийшли грабіжники?
ВІДПОВІДЬ: Є мисливська зброя. Таку зброю можна
отримати без ніяких обмежень, а стріляє і вбиває
вона так само, як і військова. Тобто треба розділяти
типи зброї, а не просто називати все одним словом.
Повторюю, зброя це не захист. Якщо нападник буде
знати, що у Вас є зброя, то його дії будуть більш
різкі, і направлені на те, щоб не дати Вам можливості
захищатись. Інше питання, коли злочинець озброєний,
а Ви ні, тоді він у Вас просто забере гроші чи мобільний
телефон, вдарить Вас по носу і піде далі.
ПИТАННЯ: Чи вирішить легалізація зброї питання
покращення кримінальної обстановки в країні ?
Якщо зміниться, то як ?
ВІДПОВІДЬ: Легалізація зброї нічого не вирішить,
крім того, що в нас будуть вбивства під парканом, в
під’їздах і т.п. Вирішиться питання лише тоді, коли
ми будемо навпаки забирати зброю з вулиць взагалі.
Наприклад, шляхом її викупу або ж анонімного

дзвінка, який приведе до зброї. Зброя має бути лише
у поліцейських, які, в свою чергу, мають адекватно
працювати, а не так, як зараз, люди в формі наче
муляжі. Також як і їх заробітна плата, за яку немає чого
там робити.
ПИТАННЯ: Але яка ймовірність забрати всю
зброю у населення?
ВІДПОВІДЬ: Все можна зробити. Було б бажання.
Якщо зброя сувенірна, то її можна так само зберігати в
шафі під охороною. Зброя повинна бути під контролем.
ПИТАННЯ: Яким чином громадянам можна
гарантувати право на самозахист?
ВІДПОВІДЬ: Треба розуміти саму суть самозахисту.
Самозахист сам по собі - це прийоми самооборони.
А глобально повинна працювати поліція, яка має
займатися нашим захистом. Ви маєте бути на 99%
впевнені, що все буде на Вашій стороні. Прибрати
зброю з вулиць, пересаджати злочинців, зробити
жорстке покарання і злочинність упаде до рівня
кишенькових злодюжок. І все.
Інтерв’ю брав Олексій Антонюк
Інтерпретація інтерв’ю Михайло Сімаченко
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