
Нещодавні  події  в Єревані  вплинули  на  активізацію  
політичної  думки в  Україні. Проводяться  паралелі  
між  подіями  в  Вірменії  і  нашими   "майданами".  
"Розумники"  різного  штибу  закликають брати  на  
"озброєння" досвід  вірменської  опозиції,  в  ейфорії  
"співають"  хвалебні  оди  провідникам  "революції",  
вітають  з  "перемогою"....  

А що все-таки  сталося?  Правляча  партія  зберегла  
свою  владу,  зробивши  "маневр" з  відставкою  свого  
прем'єр-міністра  Сержа  Саргсяна,  і  не  більше.  
Безумовно, активність  вірменських  громадян,  які  
виступили  проти  узурпації  влади,  заслуговує  
на  велику  повагу. Але  громадянські  протести  це  

Кадрове зростання - це єдине, що сьогодні стоїть 
на перепоні до перемоги. Але кадрове зростання 
забезпечити важко. Якщо це не якась споживча 

Чим більше в «Поступі» завдань, тим гостріше 
кадрове питання. Його актуальність завжди буде 
високою. Воно часто обговорюється на засіданнях 
Виконкому, на Громадянських середах, на Загальних 
зборах. І це не тільки зростання чисельності, а ще 
й залучення членів організації в роботу напрямків 

тільки  інструмент, яким можливо  скористатися  як  на  
благо,  так і  на  шкоду  інтересам  країни, суспільству. 
Проблема  постає  в  тому,  хто  завдяки  народному  
незадоволенню  зуміє  скористатися  ситуацією. Адже 
у Вірменії був  набагато одіозніший випадок, чим 
нинішній, - це  розстріл  парламенту  під  час  сесії 27 
жовтня 1999 року. Навіть  ця  подія  не  призвела  ні  
до яких  позитивних  змін,  скоріше  навпаки. Кланово-
злодійська  система  ще  більше  зміцніла,  й  проявила  
себе  в  ще  більш потворній  формі. 

Зміни  на  краще  неможливі  без  організованої  сили,  
яка  має  на  своєму  озброєнні  сильну  ідеологічну 
базу,  чіткий  план  дій,  конкретну  кількість  членів  
організації  готових  боротися, йти  до  кінця  за  
втілення  ідей  в  життя.  

Порівнюючи аналогічні процеси в Вірменії та 
Україні, можна зазначити, що Україна, на відміну від 
Вірменії, вже має концепцію виходу з глухого кута 

організація. Для цього потрібно ШУКАТИ тих, хто має 
бажання змінити країну і стати в лавах тих, хто новою 
країною буде керувати. Такі є. І їх дуже багато. Але їх 
треба шукати. Шукати, шукати та ще раз шукати. Успіх 
буде тоді, коли таким пошуком будуть займатись ВСІ 
члени організації. Секрет успіху дуже простий - треба 
перелопачувати велику кількість людей. Ось і все. 
Робота не складна, проте, цікава. Якщо працює один-

«Поступу». Люди приєднуються до нас, тому що 
розділяють наші цінності і хочуть змін в країні. Але 
бути членом організації — це ще не все. Необхідно 
приєднатися до якогось напрямку дій і брати участь 
у його діяльності. І в зв'язку з цим іноді виникають 
питання, як і чим мотивувати людину, щоб вона 
включилася в роботу?

Відповідь очевидна, проста та цілком логічна: треба 
просто доступно пояснити що, чому і як ми робимо для 
досягнення поставленої мети. А мотивацію людина 
сама для себе визначить самостійно. Не треба нікого 
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РОБОТА НАПРЯМКУ 
ПРОПАГАНДИ
02 та 09 травня - Громадянські середи 
не проводитимуться (вихідні дні). 

ЦЬОГО ЗАМАЛО

КАДРИ - ЗАПОРУКА ПЕРЕМОГИ

«ВАЛЯНКИ» НАМ НЕ ПОТРІБНІ

А

Демократії. Це ідеологія "Громадянська республіка", 
яка поступово стає все більш відомою серед 
українського населення, а це означає, що Україна має 
більше шансів прибрати корінь проблем - існуючу 
демократичну систему управління владою. Україні  
необхідно  демонтувати  стару  прогнилу  корупційну  
систему,  підняти  економіку,  впроваджувати  новий  
прогресивний устрій - Громадянську  республіку. Тому 
важливо об'єднати народні виступи  не  проти  "когось"  
або  "чогось",  а за позитивні  зрушення.
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два, то люди знаходяться, але мало, бо потужність 
роботи мала. А якщо буде працювати сто чоловік 
кожен день, то гарантовано ми отримаємо по три нових 
людини на місяць. Не просто нових, а тих, які будуть 
НАШИМИ!
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просити, не потрібно «танці з бубном» влаштовувати 
перед людьми — це марна трата часу і сил, і нічого не 
дасть. Чи надовго вистачить у людини бажання робити 
щось, не розуміючи суті?

У випадку з «Поступом», взагалі дивно повинен 
виглядати процес мотивації громадян! Та й постановка 
самого питання абсурдна! Яка потрібна ще мотивація 
для людини, щоб почати врешті-решт рятувати 
Україну, коли її ж країна з величезним потенціалом, 
що має всі шанси стати однією з провідних економік 
світу, яка може сама диктувати умови, прогинається 

Володимир Антонюк
              член ГО «Поступ»

Денис Чубко
     член Ради ГО «Поступ»

Україна має більше шансів прибрати 
корінь проблем - існуючу демократичну 
систему управління владою.

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005920991689
https://www.facebook.com/denis.chubko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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«ВАЛЯНКИ» НАМ НЕ ПОТРІБНІ
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

КРУГОВА ПОРУКА: ПОСАДОВЕ БЕЗЗАКОННЯ І 
УПЕРЕДЖЕНА ДІЯ СУДДІ

під жалюгідною купкою паразитуючих на ній 
олігархів, втрачаючи свої багатства і території?! Які 
потрібно привести ще аргументи, щоб людина, 
нарешті, зрозуміла, що вистачить самозабутньо пити 
пивко, розмірковуючи про «брудну політику», або 
виправдовувати свою бездіяльність відсутністю 
часу або іншою відмазкою? Може досить займатися 
дурнею? Настав час встати на захист своєї країни!

Будь-яка розсудлива людина відразу зрозуміє, в чому 
суть і змотивується сама, досить їй лише вказати шлях. 
Ну а якщо перед нами «валянок», то що б ми не робили, 
які б слова не шукали, він так і помре «валянком».

У Господарському суді Київської області слухається 
справа за позовом Богуславської районної ради до 
ТОВ ВКП «Силует» про розірвання договору оренди 
нерухомого майна – будинку, в якому зазначена 
організація більше десяти років займається 
господарською діяльністю, при цьому належним 
чином і вчасно сплачує за оренду та надає робочі 
місця місцевим мешканцям. У ТОВ ВКП «Силует» добра 
репутація соціально відповідального бізнесу.

Але голова Богуславської районної ради Замирайло 
В.М. одноосібно вирішив розірвати договір оренди, 
при цьому сьомий раз за свою виборчу каденцію подає 
до Господарського суду Київської області позов про 
розірвання договору оренди, і кожен раз з новими 
підставами. Усі минулі рази Богуславській районній 
раді було відмовлено на правових підставах, і ось 
Замирайло В.М. винайшов новий, але незаконний 
спосіб – він підробив рішення райради і надав 
його до суду. У рішенні райради Замирайло В.М. 
незаконно і одноосібно збільшив собі повноваження, 
зокрема право на подання позову до суду про 
розірвання договору оренди, про що оперативно 
було проінформовано правоохоронний орган. На 
підставі отриманих доказів до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань було внесено повідомлення 
№12018110090000151 про скоєний злочин за статтею 

Тому мотивація тут тільки одна — бажання зробити 
Україну Великої країною. Як це зробити — описано в 
Доктрині «Громадянська республіка». Поділяєш наш 
шлях — приєднуйся до нас.

А тих, кого потрібно просити, перед ким потрібно 
будувати райдужні перспективи, хто думає, що все 
само налагодиться, що треба думати про себе, в першу 
чергу, що Україна не є його турботою, що політика — 
це брудна справа і т.д., ми в організації не чекаємо.

 

_______________________________________________

366 Кримінального кодексу України «Службове 
підроблення».

Про відкрите проти голови Богуславської райради 
кримінальне провадження було повідомлено суддю 
Карпечкіна Т.П., який розглядає господарську справу 
про розірвання договору оренди з вищезазначеною 
організацією. Однак судді таке повідомлення лише 
заважає, оскільки, діючи упереджено, він бажає 
вирішити питання на користь колеги-чиновника, 
а тому відмовляє в усіх поданих клопотаннях і не 
бере до уваги достовірні архівні документи, у яких 
взагалі відсутні повноваження пана Замирайло В.М. 
щодо розірвання договору оренди. Представник 
корумпованої судової системи, не дуже й приховуючи 
це, без чіткого обґрунтування та упереджено, 
захищає інтереси пана Замирайло В.М. Судді начхати 
на закон, на відсутність повноважень голови на 
подання позовної заяви і на відкрите кримінальне 
провадження за службове підроблення Замирайло 
В.М. Найімовірніше пан Карпечкін Т.П. заздалегідь 
налаштувався на протизаконне судове рішення, а 
закон для нього не існує – він і є «закон».

Підводячи підсумки варто зауважити, суддя 
Карпечкін вже не вперше помічається у неправомірних 
рішеннях. Формується окрема група мешканців, які 
дуже невдоволені самоуправством місцевих органів 
влади. Фактично своїми діями Замирайло та Карпечкін 
дискредитують законодавство і власними інтересами 
руйнують репутацію державних органів Київської 
області, про що ми неодмінно повідомимо Київську 
обласну державну адміністрацію, Верховну Раду 

ПРО ПОЛІТИКУ

Вирішив написати роздум на дуже важливу 
для сьогодення тему - тему політика в моєму 
житті. Ця тема сформувалася під час розмови 
з одним громадянином, з вуст якого прозвучала 
така фраза: "Шановний, мене зовсім не цікавить 
політика та все, що із нею зв'язано. І я не вірю ні в 
які зміни на краще. Гарного Вам дня."  

Моє бачення. Я особисто спостерігаю повну 
аполітичність громадян, багато з яких кажуть, що 
“політика - це не моє”. Або  - “Я в цій країні нічого 
не можу вирішити. Або - “Я в політиці нічого не 
розумію” і таке інше в цьому ж напрямку.  Але, 
давайте поміркуємо, якщо кожному громадянину буде 
не цікаво те, що відбувається в країні, то хіба ми тоді 
зможемо збудувати чудову Україну? Це теж саме, якщо, 
наприклад, у людини є проблеми зі здоров’ям і вона 
або 1) піде в лікарню розібратися в чому проблема 
або 2) зробить вигляд що нічого в організмі не 
відбувається і пустить усе на самотік. Очевидно, що 
при виборі другого варіанту - можуть бути ще гірші 
наслідки. Тому в управлінні країною працює той же 
самий підхід. Або ти все тримаєш під контролем, або 
отримуєш те, що сталося.

 Але ж українці звикли жалітися на владу не 
маючи бажання розібратись в чому причина такого 
стану речей, які зараз відбуваються в країні.  А тут 
ще й нам нав’язують хибну думку, що політикою 
мають займатися лише політики. То, звісно, навіщо 
щось робити. «Влада» за нас подумає і всім нас 
забезпечить. І ось таке відсторонення громадян від 
держави призвело до панування олігархії в Україні, 
яка піклується лише про свої статки, видумуючи різні 
схеми збагачення, а не про своїх громадян. 

Від кожного з нас залежить в якій країні ми будемо 
жити. Буде Україна процвітаючою, безпечною і 
комфортною для життя чи така, як зараз - залежить від 
тебе. Бо втеча від проблем все одно їх не вирішить. 
І ніхто за нас цю проблему теж не вирішить, тому 
давайте будемо свідомими громадянами своєї країни 
і робитимемо щодня щось для зміни країни на краще. 
Адже нам треба збудувати Велику Україну, де будуть 
залюбки жити ми, наші діти і онуки! 

Для тих, хто не знає що робити – долучайтесь до лав 
організації «Поступ»! Ми знаємо, як і що робити. 

Якщо не подобається “Поступ”, знайди іншу 
організацію, або створи свою. Але роби щось. 

Я - Громадянин! Я - за Велику Україну!
Україна - це моя країна!

України та Вищу раду правосуддя. Місцеві мешканці 
обговорюють збір підписів щодо  акції протесту 
та висловлення колективної недовіри вказаним 
посадовцям. Зі свого боку напрямок «Захист» 
продовжуватиме висвітлювати беззаконня, що стало 
хронічним. Далі буде.

Коментар юриста 
Олександра Черниша, щодо 

неможливості негайно зняти 
чиновників з посад рішенням громади: 
«Cудді судять так, як хочуть. На те вони й незалежна 

гілка влади. Все у кращих традиціях демократії. А суд 
має залежати від Громадян і діяти в їх інтересах, в 
інтересах порядку та справедливості. Лише ліквідація 
демократії з її незалежністю суду зможе якісно змінити 
ситуацію».

_______________________________________________

Михаил Марченко
      член ГО «Поступ»

Тіньові володарі 
Богуславського району?

 Для статті використані фотознімки «КиевVласть» і «Громада Приірпіння»
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