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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА

В КОРЕЕ ВСЕ СПОКОЙНО?
Даже простые обыватели в
Украине наверняка слышали о ситуации на Корейском полуострове. О
громких заявлениях обеих Корей,
которые находятся по разные стороны баррикад. О взрывоопасной
ситуации, которая в любой момент может перерасти
в вооруженное противостояние.
Тем более хорошо осведомлены о происходящем дипломаты, работающие в Республике Корея и находящиеся
ближе к ее официальным кругам, чем кто-либо из простых граждан, проживающих в Стране утренней свежести.
Судя по всему, одни государства выполняют возложенную на них обязанность по защите своих граждан в
стране пребывания добросовестно, другие же не выполняют никак. За все время «накала страстей» и гипотетической угрозы бомбежки со стороны Севера
посольство Украины НИ РАЗУ не направило информацию о том, куда нужно обращаться и откуда ждать помощи в случае опасности ни мне, ни моим знакомым. И
это несмотря на то, что все мы состоим на консульском
учете, и наши контакты в посольстве есть. Последнее обновление на сайте диппредставительства нашей страны
(на момент написания настоящей статьи) в рубрике

«Главные новости» (!) – а это, стоит заметить, официальный канал связи с соотечественниками – о том, как
посол принял участие в какой-то там церемонии открытия чего-то там. Очень ценная информация в свете происходящих событий. Выходит, посольство не считает
ситуацию опасной? Или не читает газет? Или не считает
нужным себя утруждать? В любом случае, вопросы к
«профессиональной» реакции на ситуацию остаются.
С другой стороны, к примеру, посольство Мексики
регулярно оповещает своих граждан о ситуации, о
ходе консультаций с корейскими властями, о мерах
на случай эвакуации из страны, а также дает подробные ответы на вопросы.
Хотелось бы знать, почему посольство Украины
молчит и какие меры по эвакуации граждан оно намерено предпринимать в случае опасности.

Андрей Рыжков, член ОО «Поступ»,
проживает и работает в Южной Корее
Від редакції. Звернення буде надіслано до Посольства України в Республіці Корея, до Кабінету міністрів
України та Міністерства закордонних справ України.

ДУМКИ ВГОЛОС

ТОЖ ЩО ТАКЕ ПОСТУП?
Наша громадська організація вже
12-й рік гідно носить цю, як на мене,
дуже влучну та мобілізуюче – яскраву
назву. Але що ж означає це слово?
Сучасна Вікіпедія визначає значення
слова ПОСТУП, як український синонім
поняття ПРОГРЕС, але, на мою думку,
таке визначення є дуже поверховим та недостатнім.
Тож хотілося б привернути увагу допитливого читача до думки нашого видатного Українського філософа, мислителя та письменника Івана Франка з
цього питання, яку він свого часу виклав у статті, яка
саме так і називається: «Що таке поступ?». З якої і
хочу навести декілька цитат.
«Слово «поступ» і відповідне йому поняття нове не
лише у нас, але й у цілім освіченім світі. Ще яких 300400 літ тому назад навіть найосвіченіші люди не багато
думали про те, що колись на світі було не так, як тепер,
а колись може змінитися теперішній порядок. У давніших часах загально держалася думка, що порядки між
людьми все були однакові, або майже однакові, що ті
порядки – хліборобські, ремісничі, родинні, громадські
– вічні, – встановлені самим богом і так вони і лишаться
до суду-віку. Щонайбільше добачувано таке, що ті порядки не все строго і чисто додержуються, потроху
псуються, і не стає між людьми працьовитості, пильності, дбайливості, послуху, покори, побожності...
Такий погляд на історію чоловіка на землі держався довгі
тисячі літ. І треба було віків тяжкої наукової праці та несподіваних відкрить науки, доконаних в найновіших часах, щоб

люди, нарешті, дійшли до переконання, що початкова історія чоловіка на землі, та порядки й обставини, серед яких
жив найдавніший чоловік, були зовсім інакші, та що їх розвиток доконувався помалу на різних місцях землі протягом десяток, а може й соток тисяч літ.»…
«Хто каже «поступ», той каже одним духом дві речі.
Одно те, що все на світі зміняється, ніщо не стоїть на
місці, а друге – не таке певне, більше питання, ніж
твердження: чи зміняється на ліпше, чи на гірше?»…
«Поступ цілої людськості – се величезна і дуже
складна машина. Вона порушується силою, на яку
складаються тілесні й духовні сили всіх людей на світі;
ані одному чоловікові, хоч який би він був сильний та
здібний, ані одній якійсь громаді годі запанувати над
рухом тої машини, годі кермувати нею. Як у цілій природі, так і в розвою людства керму держать два могутні кондуктори, тоті самі, яких пізнав вже великий
німецький поет і вчений, Йоганн Гете, а то голод і
любов. Голод, се значить матеріальні і духовні потреби чоловіка, а любов – се те чуття, що зроджує
чоловіка з іншими людьми. Людського розуму в числі
тих кондукторів нема і, певно, ще довго не буде.»
Саме так думав наш великий Каменяр 110 років
тому, не вірячи в Людський розум, як в ефективного
провідника поступу Людства до кращого майбутнього.
Пройшло немало часу і ми дійшли усвідомлення:
«Майбутнє – це лиш те, що ми спроможемось створити сьогодні саме силою власного розуму, спираючись на загальнолюдські духовні та моральні цінності».
Тому сьогодні ми й визначаємо словом «ПОСТУП»

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Зі складу ГО «Поступ» за регулярну несплату
внесків виключено Чайку С.М.
До лав ГО «Поступ» приєдналися Гусач Ю.Я. та
Пухняк Б.В. (рек. Стеценка С.О.).
На 11 квітня 2013 р. у складі ГО «Поступ» 228 осіб.

Громадянські середи

На засіданні Громадянської середи, 10 квітня,
розпочато обговорення принципів соціальної відповідальності капіталу у Громадянській державі.
Проте закінчити обговорення не вдалось. Так як в
гості на Громадянську середу завітав знаний український політик Ю.М. Гримчак і презентував своє бачення
реформи судової системи в Україні. Враховуючи те,
що реформа судової системи входить в плани ГО «Поступ», вирішили обговорити саме це питання разом із
Ю. Гримчаком позапланово. Тому продовження обговорення принципу «чим більше власності – тим більше
соціальної відповідальності» перенесено на наступну
Громадянську середу, 17 квітня.

Поступівська Skype-конференція

У четвер, 11 квітня, проведено скайп-конференцію, де було продовжено обговоренння піар-образу ГО «Поступ».
Вирішили: у розділі порталу «Головне про «Поступ» прибрати згадки про оптимальну та мінімальну
участь; додати в цей розділ публікацію з поступівським визначенням середнього класу; підготувати
роз'яснювальну публікацію «Чому делегування, а не
виборна демократія?»; розпочати у групі «Поступкоординація» обговорення терміну «середній клас»;
піар-групі – напрацювати пропозиції щодо практичних дій формування образу ГО «Поступ».
У конференції взяли участь представники таких напрямків: «Виїзний агітаційний офіс», «Кадри» (внутрішні та зовнішні), «Позиція «Поступу», «Поступінформ»,
«Ідеологія», «Піар», «Портал «Поступу».
Наступна скайп-конференція відбудеться 18 квітня
2013 року о 19:00, на якій заплановано обговорення
ідеологічних тез Громадянської держави. За інформацією звертайтесь до координатора напрямку «Кадри»
(внутрішня робота) Ігоря Костіна (067 935 8716).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Ідеологічний напрямок ГО «Поступ»: продовження
узгодження позицій принципів «чим більше власності
– тим більше соціальної відповідальності» та «відокремлення капіталу від влади, недоторканості власності та амністії капіталу». Робоча нарада – 17 квітня.
Громадянські Середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх. Приходьте та
приводьте друзів і знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,
буд.57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»),
товариство «Знання» України, кімн. 317 або 318.
образ нашої організації, як потужної державотворчої
сили, котра покликана послідовно, системно та наполегливо творити краще майбутнє для свого народу.

Олександр Гнєдаш, член ГО «Поступ»,
керівник Аналітичного центру
«Громадянська Україна»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

ЯК ФОРМУЄТЬСЯ ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»
У 485-му номері газети «Поступінформ» ми почали відповідати на запитання щодо формування позиції ГО
«Поступ». Була опублікована відповідь
на запитання «Для чого ГО «Поступ»
висловлює свою офіційну позицію?»
В цьому номері нашого щотижневика ми продовжуємо тему формування позиції ГО «Поступ» і відповідаємо на запитання:

«Як формується офіційна позиція громадської організації «Поступ»?»

ухвалення на найближчу Громадянську середу. Після
завершення обговорення, з урахуванням всіх правок
і пропозицій, текст позиції передається редакції «Поступінформу» для публікації.
Звичайно, що не всі члени ГО «Поступу» беруть чи
можуть взяти участь у обговоренні формування позиції. Проте засідання Громадянських серед і обговорення в «Поступ-координації» відкриті, і при
бажанні кожен може до них долучитись, і думка кожного буде врахована. Якщо ж хтось не може чи не активно бере участь у зазначених обговореннях,
значить він погоджується з думкою більшості.
Загалом для остаточного формування позиції витрачається до семи днів. Запрошуємо всіх членів ГО
«Поступ» приєднуватися до формування, обговорення
і прийняття офіційної позиції нашої організації з важливих суспільно-політичних питань життя держави і її
громадян.
В наступних номерах «Поступінформу» ми дамо
відповіді на інші запитання, в т.ч. й: «Яка перспектива розвитку напрямку діяльності ГО «Поступ»
щодо формування та оприлюднення офіційної позиції організації?».

Все почалося, як і будь-яка справа, з обрання
координатора напрямку щодо формування позиції ГО
«Поступ», яким ініціативно став член Виконкому «Поступу» Солодкий Сергій. Було прийнято рішення, що
офіційна позиція ГО «Поступ» з тих чи інших питань
суспільно-політичного життя України повинна виходити не рідше 1 разу на два тижні. Це правило сьогодні вже працює.
Спочатку в групі «Поступ-координація» у соцмережі
«Фейсбук» ми разом обираємо тему для формування
позиції організації, а потім або координатор напрямку, або ініціатор теми формує текст позиції. Го- Сергій Солодкий, координатор напрямку
товий текст викладається для обговорення в тій же щодо формування позиції ГО «Поступ»
групі в соцмережі «Фейсбук» або виноситься для
«ПОСТУП» В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

ШУКАЄМО СОРАТНИКІВ
З метою знайомства з новими людьми для того, щоб
нарощувати чисельність і,
відповідно, потужність громадянської організації «Поступ», ми працюємо в різних
соціальних мережах. Наша
робота показує, що тверезо
мислячих громадян більше,
ніж хтось вважає. Наша мета
Володимир Обозний – об’єднати таких людей
задля створення потужної громадянської сили для побудови нової, Громадянської держави.

З такої категорії людей і Володимир Обозний з м. Суми:
«Революційну ситуацію створює суспільство, коли не
реагує на діяльність влади, а потім влада нахабніє і позбавляє громадян їх прав, як природних так і визнаних необхідними. Невдоволення накоплюється і вибухає. Таким
шляхом йде суспільство в Україні, накоплює критичну масу,
яка може вибухнути, навіть через незначну обставину.
Підготовка революції не може бути метою, це тільки
спосіб зміни влади. Готувати революцію це непродуктивно. Можна владу отримати і в інший спосіб.»

Напрямок діяльності ГО «Поступ»
«Зовнішні кадри»

ДО УСІХ НЕБАЙДУЖИХ! ПОТРІБНА ДОПОМОГА
ДИТИНІ У ЛІКУВАННІ РАКУ КРОВІ!
У доньки (3,5 роки) нашого колеги,члена ГО
«Поступ» Івана Наумеця виявили гострий Т-лінійний лімфобластний лейкоз (рак крові). Лікування відбувається у Вінницькій обласній
дитячій лікарні (онкогематологічне відділення). В лікарню дитина потрапила у важкому стані. Зараз стан дещо стабілізувався,
організм дитини піддався лікуванню, проте лікарі прогнозів не роблять. Виникало питання
про лікування у лікарні «ОХМАТДИТ», але
зараз у стані ремісії змінювати лікувальний

заклад необхідності немає. Проте онкологічна
хвороба непередбачувана, «хімію» організм
сприймає важко – були ускладнення і погіршення стану здоров’я дитини. Складнощі виникають також і в тому, що препарати для
лікування дуже дорогі.
Просимо всіх, хто може допомогти в даній
ситуації , відгукнутися. Телефон батька, Івана
Наумеця, 067-250-53-61. Відповідальний за
збір коштів у ГО «Поступ» – Сергій Солодкий,
телефон: 0679080011.

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить Вам справжньої
незалежності та свободи дій, думок і почуттів!
Білонога Тараса Тарасовича – 12 квітня
Курило Аллу Олександрівну – 15 квітня
Дмитраша Віталія Васильовича – 16 квітня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
РЕКОМЕНДУЄМО ПЕРЕГЛЯНУТИ
«ОПЕРАЦІЯ «АРГО»
Оскароносна американська кінострічка 2012 року «Операція «Арго», що
висвітлює спецоперацію ЦРУ під час
іранської революції 1979 року, викликала неоднозначне ставлення і реакцію
громадськості. Провладні кола Ірану готуються до
судового позову на творців фільму, а історики відмічають недостовірність окремих епізодів. Вважають, що фільм занадто патріотичний, адже
насправді і канадські, а не тільки американські, спецслужби зіграли ключову
роль у врятуванні громадян
США в ході описаних подій.
У той же час, блокбастер отримав схвальні відгуки глядачів і навіть, за не
перевіреною інформацією,
став нелегальним хітом у
самому Ірані.
Відвертим є початок кінострічки – хронологія кроків Сполучених Штатів Америки у боротьбі за
нафтові родовища Ірану. Позитивну оцінку критиків
отримала операторська робота та реалістичне відображення «історичного фону подій». Головний
герой, за своєю суттю, не є борцем проти абсолютного зла. Він просто один з «професійних гвинтиків» у глобальній «Холодній війні» двох імперій, до
якої добровільно або силою були залучені менш могутні держави у всьому світі з рутинним розміном
життями невинних громадян.
Поступівцям, вважаю, фільм буде цікавим з точки
зору поповнення знань з політичної історії. В той же
час, для України важливим є не тільки зменшення
залежності від інших держав за рахунок власних
природних ресурсів, але й прозора належність національних багатств саме українському народові, а
не приватним чи іноземним корпораціям.
ТВОРЧІСТЬ ПОСТУПІВЦІВ

ЮМОР И САТИРА
Объявление:
«Срочно требуется профессиональный народный
депутат для ухода за народом, находящимся в хосписе. Для собеседования с собой иметь справку о
патологической лживости и результаты медицинского обследования, подтверждающие, что часть
мозга, отвечающая за функции стыда и совести,
напрочь отсутствует».

Михаил Марченко, член ГО «Поступ»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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