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ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»Працюй заради майбутнього України разом з нами  →

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ЧЕРГОВИХ 26-Х ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ГО «ПОСТУП»

УХВАЛИЛИ:
1. Головою Ради громадської організації «Поступ» 
на наступний термін обрати Твердохліба Максима 
Миколайовича.
Голосували одноголосно.

2. Обрати Раду громадської організації «Поступ» в 
кількості шести чоловік, у складі:
1) Твердохліба Максима Миколайовича;
2) Лемешка Даниїла Ігоровича;
3) Солодкого Сергія Миколайовича;
4) Шевченка В‘ячеслава Анатолійовича;

5) Черниша Олександра Вікторовича
6) Чубка Дениса Георгійовича.
Голосували одноголосно.

3. Головою Ревізійної комісії громадської організації 
«Поступ» обрати Поліщука В’ячеслава Івановича, обрати 
Ревізійну комісію в кількості трьох чоловік в складі:
1) Поліщука Вячеслава Івановича;
2)  Зубишена Руслана Вікторовича;
3)  Геращенка Андрія Анатолійовича;
Голосували одноголосно.

_____________________________________________

ЩО ЗМІНИЛОСЯ В ПОСТУПІ

Нещодавно на нашій сторінці в Фейсбук нам задали 
цікаве питання:

Я три-чотири рази був на ваших зборах у 2015 р. 
Хотів зрозуміти, що змінилось в організації «Поступ».

Ломоносов Евгений 
Відповідь:
А що повинно було змінитись? Поступ вперто й 

цілеспрямовно йде своїм курсом. Якщо вам треба постійні 
зміни, то ви «не на тих напали». Вам треба до Ляшка, до 

Юлі, до інших… Це вони постійно змінюються та бігають 
від білих до червоних і навпаки.

член Ради ГО «Поступ» Сергій Солодкий

Що змінилось за два роки, з того часу, як Ви були? – 
НІЧОГО! І нічого не повинно було змінитись із того часу, як 
Ви були! Бо наш курс не змінюється! Курс дуже простий: 
впровадити громадянську ідеологію у свідомість мас. 
І коли вони нарешті оволодіють цією ідеологією, тоді 
щось почне змінюватись на практиці. Інакше НЕ БУВАЄ! 
Крок за кроком ми наполегливо йдемо у цьому напрямку. 
Готуємо газету та поширюємо її. Намагаємось робити її 
все кращою. Готуємо відеоматеріали і теж поширюємо 
їх. Коло наших прихильників постійно збільшується. Так, 

це відбувається повільно. Але процес іде. За цей час ми 
також доопрацювали нашу ідеологічну базу. Підготували 
до друку нову редакцію Доктрини «Громадянська 
республіка». Так, зрозуміло, що люди хочуть «все і 
відразу». Але ми не в казках живемо. Махатма Ганді таким 
курсом рухався близько сорока років, але, врешті-решт, 
Індія ПЕРЕМОГЛА! Так, може, це зайняти і більше часу, ніж 
сорок років. А, може, й менше. Цього зараз ніхто не скаже. 
Однак головне те, що, повторюю: НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЯ! 
Це означає, що наш курс на перемогу нікуди не подівся і 
ми «не опустили руки». А кількість тих, хто нас підтримує 
постійно, чуєте – ПОСТІЙНО зростає!

голова Ради  ГО «Поступ» Максим Твердохліб
_______________________________________________

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Як і було заплановано, 28 жовтня 2017 року були 
проведені чергові Загальні збори громадянської 
організації «Поступ».

Станом на 28.10.17р. громадська організація 
«Поступ» налічувала 161 (сто шістдесят один) 
член організації.

На Загальних зборах присутні: 
фактично – 94 (73 особисто та 21 по 

довіреностях), що складає 58,3% членів 
організації.

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ: 
обговорення Доктрини "Громадянська 
республіка"  (відповіді на запитання, 
пояснення, знайомство)

До ГО «Поступ» приєднався Шемчук Олексій 
Володимирович.

На 31 жовтня 2017 року в «Поступі» - 162 члени.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008252374133
https://www.facebook.com/solodkiy.s
https://www.facebook.com/solodkiy.s
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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ПРО МОВНЕ ПИТАННЯ І «ПОСТУП»
На один із наших роликів у Фейсбуці ми отримали цікавий коментар.

Последнее время будируется несколько проблем: 
необоснованность тарифов; бездарная пенсионная 
реформа; незаконное строительство на отжатых, 
или полученных иным незаконным путем народных 
землях; сплошная вырубка лесов; неподъемный 
единый социальный взнос. Список можно 
продолжать.
И только два вопроса: «что делать?»; «кто виноват?».
Ответ прост. Виноваты ВЫ сами, ВЫ избрали эту 
«власть», ВЫ несете ответственность за себя, своих 
близких и будущее поколение.
Надеюсь что эти проблемы станут лекарством, или 
ВЫ станете овощью. Всегда есть выбор.

Артур Муляр
      член Исполкома ГО «Поступ»

Віталій Міщук: Пан ніби хоче будувати Україну, 
а мову зневажає від початку. Якби в Польщі 
агітували російською за велику Польщу, поляки 
б його вигнали. А програма правильна. Щоправда, 
ініціатори зневажають державну мову.

 
І вирішили дати на нього коментар:
Гросфилер Геннадий:
Не треба нашу державу порiвнювати iз iншими 
державами стосовно мовних питань. У нас своя iсторiя і 
люди. Потрібно з повагаю ставитися до цього.

Твердохліб Максим:
Віталію, у нас в Україні понад 30 % людей спілкуються 
російською мовою. І те, що Ви тут написали, називається 
ЗНЕВАГОЮ до всі тих людей! Саме мовне питання завжди 
піднімає олігархія. Саме мовне питання використала 
Росія для виправдання своєї агресії. Саме для того, 
щоб РОЗДІЛЯТИ народ України все це робиться! І той, 
хто робить зауваження комусь, стосовно того, на якій 
мові він говорить, ДОПОМАГАЄ ОЛІГАРХІЇ! Допомагає 
агресору, який забрав у нас Крим та розв'язав війну на 
Донбасі! Як на мене, то краще, щоб ми всі побудували 
МІЦНУ країну! Таку, щоб москалі поскаженіли від люті 
за це. І при цьому нехай й половина нашого народу 
розмовляє іншими мовами. Аніж всіх ПРИМУШУВАТИ 
розмовляти українською, тикати їм в очі, бо вони, бачиш, 
не українською мовою говорять. І при цьому сидіти в 
багнюці і нічого не робити, крім того, що за мову вести 
розмову. Це моя особиста позиція!

_______________________________________________

ПРО ЗМІНУ СИСТЕМИ ВЛАДИА

Сьогодні мало не щодня ви всі чуєте фразу від 
наших чиновників: «Треба змінювати систему 
влади». Що ж це значить? Розберімося в цьому 
питанні.

Спочатку щодо поняття зміни взагалі. Якщо кажуть 
«треба змінити автомобіль», то мається на увазі продаж 
старого та купівля іншого. Якщо кажуть «треба змінити 
одяг», то старий просто знімають та викидають, а новий 
одягають. Здається все просто та зрозуміло.

Але із зміною системи влади часто зустрічаємось із 
не розумінням цього процесу. Я постійно спілкуюсь із 
сотнями різних людей щодо ідеології ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ, і є різні думки. Навіть із відомими 
українськими політологами та експертами довелось 
мати діалог. І виявилось, що вони або не розуміють, 
або роблять вигляд, що не розуміють терміна «зміна 
системи влади» і стверджують, що це означає побудову 
справжньої демократії (бо її в Україні типу нема). Дехто 
переконує, що це означає лише заміну чиновників на 
інших – чесних та порядних.

Але реально зміна системи влади означає повну 
ліквідацію старої системи управління (демократичної 
форми правління), та побудову нової системи 
управління. Тобто, нова система управління повинна 
мати принципово нові правила та механізми 
формування влади взагалі, нові взаємовідносини 
держави та громадян. Ось це і буде справжня зміна 
системи влади.

БЕЗ ЛІКВІДАЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ НЕМОЖЛИВО ЗМІНИТИ 
СИСТЕМУ ВЛАДИ!!!

Зміна системи влади при демократії означає, що 
буде зроблено так, що перестане принципово діяти 
демократична формула: «гроші > вибори > прихід до 
влади > повернення грошей з прибутком > знову 
вибори». 
Тобто, якщо нова система влади все одно передбачає 

наявність такої формули, то це значить, що ніякої зміни 
системи влади не пропонується, а є незграбні намагання 
вдосконалення старої.

Організація «ПОСТУП» пропонує змінити 
існуючу демократичну форму правління на нову 
модель ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. Вона не є 
вдосконаленою демократією, а є принципово новою 
системою управління, бо має абсолютно інший підхід до 

механізмів формування влади.
Як же змінюється система влади?
Є ТРИ необхідні і достатні умови зміни системи влади:
1. Наявність нової ідеології. Тобто, наявність проекту 

нової системи влади з планом необхідних реформ 
та з чітким алгоритмом переходу від старої системи 
управління до нової.

2. Наявність масової ідеологічної організації. Така 
організація необхідна для реалізації проекту нової 
системи влади на практиці. Також це майбутня команда 
реформаторів.

3. Наявність підтримки народу. Тобто звичайні люди 
повинні захотіти жити при новій системі управління.

Зверніть увагу, там нема пункту ГРОШІ!
Детально про три умови зміни системи влади за 

посиланням.
Зауважте, що для просто приходу до влади необхідно 

і достатньо лише одна умова – ГРОШІ! За них проводять 
масову агітацію та пропаганду серед люмпену і ви при 
владі, але система при цьому не змінюється.

«ПОСТУП» виступає за справжню зміну системи влади.
Ми ПРОТИ демократії!
Ми ЗА Громадянську республіку!

_______________________________________________

Сергій Солодкий
      член Ради ГО «Поступ»

Глупость - это 
недостаток.
И против него нет 
лекарства.

Иммануил Кант 
німецький філософ

1724-1804рр.
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