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ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ!

Державотворчий період Русі-України починається з княжої доби, а саме з князювання Володимира
Великого, і вважається початком розквіту Київської Русі. Були князі і до нього, але ніхто з них не мав
державного мислення. Найпершим його здобутком стало об'єднання усіх східнослов'янських земель в
одній державі. Володимир Святославович провів адміністративну реформу для централізації і кращого
управління своїми землями. Вона полягала у передачі всіх удільних князівств під контроль своїм синам
і наближеним дружинникам, що поклало край сепаратизму і свавіллю місцевих феодалів. Успішною була
його військова реформа, для захисту держави прикордонні землі передавалися в приватну власність
воїнам, які за це охороняли кордони. Будувалися фортеці, які були з'єднані сіткою земляних укріплень,
валів. Було створено регулярну армію. Володимир перший почав карбувати власну монету: "срібники",
"злотники". Це піднімало авторитет і свідчило про політичну самостійність київського князя. Велике
значення мало запровадження Володимиром християнства як державної релігії, завдяки цьому Київська
Русь змогла ввійти до кола християнських держав світу. Тобто було зроблено цивілізаційний вибір
розвитку держави на тисячоліття.
Безумовно, Володимир Святославович був одним з найяскравішим політичних діячів тогочасної
Європи - завойовник, реформатор, дипломат і церковний діяч. Його реформи перетворили Русь на одну з
наймогутніших держав християнського світу.
ГРОМАДЯНСЬКА
P.S.: На наш погляд, саме Володимира можна вважати першим державним діячем України, який мав за
РЕСПУБЛІКА
мету побудувати Велику Русь. І цю мету він реально виконав. Ані до нього, ані після, вже не було такої
могутності Русі, як під завершення його правління.
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ТАК ТРЕБА ГРОШІ ЧИ НІ?
Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»

"ПОСТУП" виступає за зміну системи влади в Україні,
тобто необхідно ліквідувати демократичну форму
правління і встановити Громадянську республіку.
Є ТРИ умови зміни системи влади, це політологічна
класика, тут детально не буду розписувати, про це
докладно в Доктрині "Громадянська республіка" (читати
тут).
А якщо коротко, то для зміни системи влади необхідно:
1. Модель нової держави, тобто ідеологія, та план
реформ.
2. Масова ідеологічна організація.
3. Підтримка народу.
Зауважте, мова йде не про прихід до влади, а про
зміну системи. Різниця в тому, що для зміни системи
влади, власне сама влада є не самоціль, а засіб. А для

приходу до влади, влада є ціль (мета).
Так от, для приходу до влади потрібні лише ГРОШІ.
За гроші наймається "команда", за гроші створюється
потужний піар, за гроші відбувається підкуп прямий
та непрямий виборців, за гроші робиться все. Тобто,
просто треба мати гроші, багато грошей. Також зауважу,
що після приходу до влади така "команда" не зможе
нічого толкового зробити крім дерибану країни, бо ті,
хто дадуть гроші, будуть вимагати розплати.
Саме по такій класичній схемі останні десятиліття
працюють олігархи України.
Тобто існує нерозривна формула ГРОШІ - ВИБОРИ
- ПРИХІД ДО ВЛАДИ - ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З
ПРИБУТКОМ - ГРОШІ В НОВІ ВИБОРИ.
До чого привела така формула ви всі чудово
відчуваєте на собі.
А от для зміни системи якраз гроші відіграють не
першу, а одну з останніх ролей. Потрібні не гроші,
потрібні ЛЮДИ, багато людей. Але наша головна мета не
просто людей знайти, а впровадити ідею в суспільство.

Потрібні не гроші, а згуртовані Громадяни →
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Тоді і людей потрібних буде більше, і шукати їх буде
простіше. А вже люди дадуть і гроші, люди створять
справжню КОМАНДУ реформаторів, люди будуть робити
потрібну роботу задля їх перемоги. Тобто головна
проблема не в пошуках купи грошей, головне - знайти
потрібну кількість людей для створення потужної
ідеологічної команди.
Отже будуть люди - буде все.
Люди - самий цінний ресурс.
Саме по такому шляху рухається організація
"ПОСТУП", це самий складний і довгий шлях, але він
єдино правильний.
Ми шукаємо справжніх ГРОМАДЯН. Приєднуйтесь і
разом ми обов'язково переможемо.
Демократія буде ліквідована!
Громадянська республіка замінить демократію!
МИ "ЗА" ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!!!
_______________________________________________

ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»

ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ. ЧИ ВАРТО ЕМІГРУВАТИ ДО ІНШОЇ
КРАЇНИ?
Даниїл Лемешко
член Ради ГО «Поступ»

Дедалі більше стає помітно, що всіх дратує масова
еміграція. Люди їдуть за кордон у пошуках кращої
долі, мотивуючи це безліччю причин. Але давайте
розберемось, чи дійсно зміна країни проживання
здатна змінити життя на краще?

Що нас змушує думати, що в країнах Європи чи
Близького Сходу життя простіше і легше, ніж в Україні?
Здається, що там, при тих самих зусиллях, можна
жити краще, ніж вдома. Отримавши в Україні базову
професійну підготовку, молоді люди часто хочуть
реалізувати себе в країнах з вищим рівнем життя. Але
не зовсім розуміють, що вищий рівень життя означає
не тільки вищі зарплати, а і вищі видатки. Також варто
зазначити різницю в культурі та побуті, яку доведеться
компенсувати власними нервами та численними

непорозуміннями з новими сусідами. Молоді люди
часто не беруть до уваги ще один важливий ресурс,
що вони втрачають при еміграції. Це зв’язки. У іншій
країні, куди б не подалась молода людина, у неї не буде
ані знайомств, ані відчуття того, що він господар на
цій землі. З кар’єрної точки зору еміграція – це майже
завжди втрата соціальної ваги. Якщо ви були вдома
гарним спеціалістом, то за кордоном вам, скоріш за все,
доведеться починати все з абсолютного нуля.
Зрештою, в трудовій міграції немає нічого поганого
Продовження на стор. 2
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ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ. ЧИ ВАРТО
ЕМІГРУВАТИ ДО ІНШОЇ КРАЇНИ? ПРОДОВЖЕННЯ.

для конкретної людини. Це процес в рамках
глобалізації світу. Люди всіх цивілізованих країн
працюють по всьому світу і доволі давно і успішно.
Тож якщо людина готова до кар’єрного дауншифтінгу,
культурних та соціальних незручностей, то весь світ для
неї відкритий… Але, як завжди, є одне але.
Як і будь-який процес глобалізації, трудова міграція
аж ніяк не сприяє зміцненню країни донора робочих
кадрів. Тож кожен спеціаліст, хто покидає терена України
в пошуках більшого заробітку – послаблює країну в
цілому. Думка про те, що кожна людина відповідальна
за свою домівку, вже третій десяток років знищується
злочинною стратегією внутрішньої пропаганди. В той
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час, як сусідні країни з радістю заманюють спеціалістів
до себе в нібито «кращі умови».
Справжній Громадянин своєї держави в першу
чергу думає, як змінити на краще стан речей в своїй
країні, а не тікає від проблем в іншу. Пропоную
всім людям, які достатньо свідомі для того, щоб це
зрозуміти, приєднуватись до ГО Поступ. Разом ми
зробимо з нашої країни Велику Україну, яка буде не
донором, а реципієнтом кваліфікованих кадрів з усього
цивілізованого світу!
_______________________________________________

СУДОВА СИСТЕМА, ЩО БЕЗКАРНО РЯТУЄ
ПІДСУДНИХ
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ПРО ГРОШІ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИКЛА
ОТВЕТОВ И КОММЕНТАРИЕВ
В організації «Поступ» було проведено опитування
щодо сплати додаткових внесків. Було поставлене
таке запитання: «Чому в організації ті, хто дають
додаткові внески, їх дають, а ті, хто не дають, їх
не дають?». Наводимо Вам приклад однієї з таких
«цікавих» відповідей:
Відповідь, отриманав ході опитування:

«Не дають, бо скоріше за все діють
за принципом «навіщо давати
більше».
Комментар до відповіді:
Любов Замурій
член Виконкому ГО «Поступ»

Михаил Марченко
член ГО «Поступ»
В законодавчій системі України існує принцип
невідворотності кримінальної відповідальності, який
проявляється у тому, що кожна особа, в діяннях якої
є склад злочину, повинна понести відповідальність,
зокрема кримінальну. У певній кількості випадків,
якщо з дня вчинення правопорушення минає три
роки, а судовий вирок не винесений, підсудна особа
звільняється від відповідальності і покарання, навіть
якщо наявні безперечні докази її провини.
І суддя Дніпровського районного суду м. Києва
Федосєєв Сергій Володимирович дозволяє цьому
статися, як і попередні судді, що розглядали зазначену
нижче справу. На розгляді судді перебуває кримінальна
справа №755/18339/14-к – це обвинувачення
громадянки Єрмакової Т.М. за частиною 2 статті
125 відповідно до Кримінального кодексу України:
«Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило
короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату
працездатності». Злочин Єрмаковою Т.М. було скоєно

01.12.2013 року, про що до Єдиного реєстру досудових
розслідувань другого грудня 2013 року було внесено
кримінальне провадження №12013110040019006.
За подібне правопорушення допустимі покарання у
формі арешту на шість місяців або ж обмеження волі на
строк до двох років.
Здавалося б, справа не дуже складна та заплутана.
Але у суддів Дніпровського районного суду міста Києва,
зокрема пана Федосєєва, її вивчення зайняло занадто
багато часу, і вироку суду не було. Отже, невідворотність
покарання втрачена, винна особа не буде покарана,
оскільки згідно зі статтею 49-ть Кримінального кодексу
України трьохрічний термін прийняття рішення минув.
Підсудна Єрмакова може спокійно вчиняти інші
злочини, якщо забажає.
Браво, панове судді Дніпровського районного
суду міста Києва. Завдяки вам на вулицях Києва стає
небезпечніше, адже про ваше судочинство вже знає
велике число людей, імовірно і злочинців. Ви справді
відробляєте свою зарплатню, яка сплачується вам
з суспільних грошей, що наповнюють держбюджет.
Нас, громадськість, турбує лише одне запитання:
«Чи понесуть чиновники відповідальність за дії або
бездіяльність, що не гідні статусу судді?». Далі буде.

Бажання мати все і без зусиль, а ще краще задарма,
притаманне певній частині нашого суспільства. І
скільки б така частина суспільства не отримувала
будь-яких "благ", або такі "блага" просто так "падали
їм неба", це завжди для них буде "халявним",
"безцінним" в розумінні "неповноцінним" і ніяким.
Можливо, таке відношення і ставлення - це частина
того надбання і виховання, ідеології, які раніше
так плекались в основній масі - "будь, як усі",
"прагни перекласти відповідальність за свою долю
на когось іншого", "а навіщо робити більше". Для
мене, коли людина не прагне більшого і кращого, це однозначно крок назад, такий собі повільний біг
назад у минуле. Адже бажання справжнього і чогось
більшого, іншого, ніж вчора і сьогодні, - це розвиток,
це крок до нового і кращого завтра. Тому для мене
особисто додаткові внески - це крок вперед. І немає
значення, якого розміру твій внесок, твій крок, але
постійно з дня у день, з місяця у місяць, такі кроки
складаються у довгий шлях, яким йду я і пройдуть
інші. І сьогодні "дати більше" - це свідомий вибір
зробити більше, бути більш відповідальним за свою
долю, свою країну і майбутнє.

Коментар
Олександр Черниш
член Ради ГО «Поступ»
Справедливість має бути законною, а закон —
справедливим. Однак на сьогодні, навіть справедливі
закони, повністю ліквідовуються судовою системою.
Судді, які мають бути на сторожі Справедливості,
сьогодні є її катами. Даний випадок є яскравим
прикладом того, що суддя не обов’язково має бути
юристом, щоб нести справедливість. Він, в першу чергу,
повинен бути справедливою людиною і авторитетом.
Однак ми бачимо зовсім протилежне. Саме таких
суддів кидає нам демократична система. Суддя має
залежати не від Верховної Ради, не від Президента,
не від Вищої Ради Правосуддя, а лише від ГРОМАДЯН.
Тільки в цьому випадку ми отримаємо гарантоване
Конституцією право на справедливий суд.
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