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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП»

позицІя гроМадяНського об’єдНаННя «поступ»
щодо арешту колишнього депутата Ігоря Маркова
Олігархічний режим ще раз показав – для своїх
все, для чужих закон. Коли Марков для влади був
своїм, йому все дозволялося, на всі його вчинки закривали очі. Коли його інтереси увійшли у конфлікт
з інтересами влади – водночас став чужим і його
притягають до відповідальності за найменш тяжкий
вчинок з тих, з якими його пов'язують. Арешт Маркова є показовою розправою для залякування тих,

хто зараз для влади є «своїми», щоб навіть і не думали сперечатися.
ГО «Поступ» категорично проти вибіркового правосуддя. Ліквідація олігархічного режиму і встановлення
Громадянської республіки дасть нам справедливий і
рівний суд, дасть нам правоохоронну систему, яка захищає громадян, а не репресує їх.

Від Редакції
За нашими інформаційними джерелами в Одесі багато хто підтримує Маркова та стоїть на його боці. Люди
чудово розуміють, що ситуація, яка склалася, є політичним замовленням. Крім того, навіть працівники міліції в приватних бесідах підтверджують, що вони виконують наказ і усвідомлюють, що діють неправильно.
ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

WWW.POSTUP.ORG.UA

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На Громадянській середі, 30 жовтня, відбулося обговорення станусправ, поточнихзавданьтапланування розвитку
напрямку «Захист». Також визначено Місію напрямку, що
опублікована у цьому номері.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
Внутрішня кадрова робота ГО «Поступ». Розгляд питання
залучення всіх членів ГО «Поступ» в діяльність організації –
6 листопада ц.р.
Громадянські середи, які проводить ГО «Поступ»,
відкриті для всіх, кому не байдужа доля України.
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, кім. 317 або 318.
Діяльність ГО «ПОстУП»

Наша цель – борьба с причиНой, а Не следствияМи
Вопрос Редакции газеты «Поступинформ» к Председателю Совета гражданской организации «Поступ»: «Максим Николаевич, членам организации «Поступ» иногда ставят в упрёк то, что мы сконцентрировали свою деятельность с перспективой на ближайшее будущее Украины, но не работаем над решением многих текущих проблем общества и
государства, таких как огромное число малоимущих, решение экологических вопросов, защита прав животных и т.д.
Это формулируется так, словно организация «Поступ» является обществом теоретиков, оторванным от реальной
жизни. А бывает, что «Поступ» критикуют с другой точки зрения – мы жестокие и бессердечные люди, ведь не обращаем
внимания на страдания окружающих сегодня, хотя могли бы им помочь юридически или опубликованием и распространением резонансных статей в газете «Поступинформ», например. Как бы Вы это прокомментировали?».
И первая, и вторая часть вопроса страну и сделать Украину процветающей.
Поэтому наша гражданская организация «Поступ» идёт
имеют один ответ. Нужно в корне менять
ситуацию в стране, а не бороться с по- именно по данному пути. Если мы что-либо собираемся деследствиями. Главная причина всех про- лать, то должны себе ответить на вопрос: «А приближает ли
блем – правление олигархии. Меняются наше предполагаемое действие нас к нашей цели?». И если
президенты, меняются названия партий не приближает, то такое действие – часто бесполезная трата
и идет процесс ротации депутатского корпуса. Но при этом времени и энергии. К сожалению, не все сегодня это понине меняется сущность главной проблемы Украины. Как и мают в нашем обществе. Часто мы видим примеры какойдвадцать лет назад, Украина рассматривается правитель- то локальной борьбы, каких-то местных протестных акций.
Например, борьба против застроек, которая также является
ством исключительно как инструмент самообогащения.
Если не изменить систему власти, если не убрать капитал следствием низкой гражданской активности населения и отиз власти, то этот беспредел может длиться еще двадцать сутствия превентивной деятельности по защите своих прав.
Но это все похоже на борьбу с дымом, а не с его причиной –
лет и более.
пожаром. Если навести
Что нужно сделать,
«Некоторые считают, что у них доброе сердце, должный порядок во
чтобы изменить систему
хотя на самом деле у них лишь слабые нервы». всей стране, то и застроек
власти и сделать нашу
антинародных не будет, и
страну передовой?
Мария фон Эбнер-Эшенбах,
общее благосостояние
Для этого необходимо
австрийская писательница
народа будет расти, и
выполнить одновременно
коррупция будет ликвидирована, и проблемы экологии ретри условия-задачи:
1. Создать модель новой системы власти и план реформ. шатся. Короче говоря, при системном подходе порядок будет
2. Создать массовую организацию, которая осуществит налаживаться везде.
И еще одну важную вещь стоит добавить: сама собою
реформы.
3. Получить поддержку народа путём агитации и пропа- страна не станет лучше. Для реальных позитивных изменеганды для прихода новой силы к власти и поддержки ре- ний нужны усилия всего народа, нужно объединяться, чтобы
форм.
вместе сделать нашу общую родину Украину процветающей.
Всё. Указанного будет достаточно, чтобы изменить нашу

”

С.Стеценко, М.Твердохліб, І.Костін

О.Смирнова, С.Стеценко, О.Єскіна

О.Єременко, Ю.Єременко

В суботу, 2 листопада 2013 р., в роботі агітаційного офісу громадянської організаціїї «Поступ» приймали участь поступівці:
С.Стеценко, М.Твердохліб, І.Костин, а також О.Єскіна. Заходили в
гості поступівці О.Черниш, Ю.Єременко та О.Єременко, а також
О.Смирнова та О.Мусій.

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
НА ВУЛИЦЯХ СТОЛИЦІ
Членами громадянського об’єднання «Поступ» постійно
проводиться активна агітаційна і роз’яснювальна робота
серед мешканців Києва. Для розширення своєї діяльності
агітаційному офісу необхідно більше учасників і додаткові
фінансові надходження. Запрошуємо всіх небайдужих до
участі у реалізації Громадянської республіки, перш за все
в свідомості українців. У всіх нас є лише один спільний
шлях – до Сильної України, справжньої батьківщини
наших пращурів і нащадків.
Нагадуємо, що у виїзному офісі можна сплатити
членськи внески, отримати останній випуск газети, поспілкуватися із членами Виконкому та Ради ГО «Поступ» і
просто теплою компанією підтримати своїх колег.
Координатор виїзного агітаційного офісу Денис Чубко.
Телефон: 067 732 6195.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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НАШІ ОПИТУВАННЯ

результати поступІвського опитуваННя
«чи пІдтриМуєте ви обраННя райоННих голІв МІлІцІї?»

2

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб рідні Вам люди
знали і не забували про Ваші улюблені страви,
фільми, музику і хобі!
Дмитраша Олега Зиновійовича – 31 жовтня
Дементьєва Олександра Анатолійовича – 01 листопада
Назаренко Ольгу Миколаївну – 05 листопада
Ганагу Антона Сергійовича – 06 листопада
Савченка Івана Володимировича – 06 листопада
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві ситуації,
успішно подолати усі перепони!

тВОРчість ПОстУПіВціВ
Продовжуємо публікувати результати опитувань, які ми проБільшість з тих, кого ми опитали, бажають довіряти тим,
водимо на базі виїзного офісу ГО «Поступ» на Контрактовій площі хто має дбати про порядок та захищати спокій громадян. Тому
Києва. Завдання таких опитувань – розповсюдження Грома- призначення «згори» керівників міліції не влаштовує людей
дянської ідеології, пошук зворотнього зв’язку з громадянами. і вони хочуть мати вплив на районних керівників міліції.
НАШІ ЛЮДИ

На сторінках газети ми продовжуємо знайомити читачів з новими поступівцями. Зазвичай, ми просимо коротко розповісти про себе у вільному форматі.
АнДРей ИВАнОВ
Родился и проживаю в Запорожье. Получил экономическое и юридическое образование (кандидат наук), также имею
диплом психолога. Закончил академию
управления. Общественной деятельностью занимаюсь с 2002 года. Депутат городского совета
трёх созывов, некоторое время являлся депутатом областного совета. С 2003 по 2007 год руководил городской организацией Партии регионов, по 2012 руководил фракцией
Партии регионов в горсовете. С 2002 года активно участвовал и занимался организацией всех избирательных кампаний Партии регионов в Запорожье.

Проходил обучение в Украинской школе политических
студий. С ноября 2010 по 2012 год работал первым заместителем мэра, занимался жизнедеятельностью города, в
том числе реформой ЖКХ и развитием органов самоорганизации населения, над чем продолжаю работать и сегодня. В «Поступ» меня пригласил Максим Твердохлеб.
В газете «Поступинформ» мне интересно анализировать
позиции членов организации по различным вопросам, связанным с развитием Украины и гражданского общества.
Также мне интересно общение с людьми, имеющими новое,
современное мышление. Готов участвовать в развитии
гражданского объединения «Поступ» в своей области.

ГУМОР тА сАтИРА
Точное количество жертв вследствие радикального улучшения жизни в Украине неизвестно. Да и не будет известно,
ведь украинские власти делают всё, чтобы жизнь постоянно
улучшалась. В то же время, выросли объёмы продаж лекарств
от проблем с сердцем и артериальным давлением. По всей видимости, многие, неблагодарные властям украинцы, психически не готовы к грядущему счастью райского бытия.
--В Интернете ходят слухи, что зимой, во время снежных
заносов, сотрудники МЧС в окрестностях Киева взимали с
граждан за каждый, вытащенный из сугроба автомобиль,
по 100 гривен. Означает ли это, что мне лучше не попадать
в чрезвычайную ситуацию без бумажника? А могу ли я открыть у МЧС кредитную линию для спасения?
--Оппозиция регулярно требует у украинских властей
проведения расследований коррупционных схем с одной
целью – чтобы перенять опыт на будущее.

ЗАХИСТ

МІсІя НапряМку «захист»
На черговій зустрічі членів організації «Поступ», яка відбулася 30 жовтня 2013 року, було проведено обговорення діяльності напрямку «Захист». Під час обговорення членами організації було сформовано МІСІЮ
напрямку:
1. Мотивація участі в захисті своїх громадянських прав усіх громадян України.
2. Захист громадянських прав та інтересів членів організації.
3. Захист громадських інтересів суспільства.

Для перегляду відео на YouTube клікніть на зображення

Михаил Марченко, член ГО «Поступ»

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ваша Невеличка участь у розвитку газети «поступІНфорМ»
Перелік необхідних завдань з розвитку газети го «ПостуП»
Шановні члени ГО «Поступ», останнім часом збільшилась кількість позитивних відгуків щодо наповнення щотижневика «Поступінформ». Звертаємо вашу увагу на
рівні участі в подальшому розвитку нашої спільної газети:
а) розсилка газети «Поступінформ» будь-кому з друзів, колегам і знайомим електронною поштою або за допомогою соцмереж, з пропозицією оцінити статтю, що вам сподобалася;
б) щотижневе розміщення опублікованого номеру газети

на власній сторінці в одній з соціальних мереж;
е) консультування Редакції газети «Поступінформ» з окрев) формування запитань до організації за цікавими для мих питань;
є) підготування статей, опитувань або коротеньких заміток
вас темами;
г) пропонування тем актуальних статей;
у якості позаштатного чи постійного журналіста, з отриманґ) інформування Редакції щотижневика «Поступінформ» ням офіційного посвідчення і набуттям відповідних прав.
щодо якісних статей і репортажів інших ЗМІ;
д) коментування тем і запитань газети у Фейсбук-групі наЗапрошуємо до участі у роботі Редакції газети
шого ГО;
«Поступінформ»!
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