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Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 761
05.07.18-11.07.18 Громадянські середи відкриті для всіх.

Щосереди о 19:00 за адресою: 
м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство «Знання» 

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

До ГО "Поступ" приєднався Крушельницький Олексій 
Олександрович. Вітаємо Володимира в лавах 
організації.

Станом на 05.07.2017 року в «Поступі» - 161 член.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

25 
липня

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

Закликаємо тих, хто розуміє важливість зміни системи влади   → ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»

Останнім часом все частіше організацію "ПОСТУП" 
називають політпроектом під вибори. Це повна 
маячня. Поясню чому:

1. Організації "ПОСТУП" вже 17 років.

2. Ми не беремо участь у виборах ні минулих, а ні 
наступних. Так буде доти, поки наша чисельність не 
досягне 1000 членів. Правда, слід зауважити, одного 
разу "ПОСТУП" брав участь у виборах до місцевих Рад 
заради експерименту, і цей експеримент відбувався 
майже десять років тому.

3. Організація фінансується за рахунок внесків членів 
організації. Ніякого зовнішнього фінансування, в тому 
числі від олігархії, немає.

4. Ми не підтримуємо жодні політрухи і політпартії. 
Хоча деякі члени організації є членами окремих партій.

5. Ми маємо власну ідеологію - ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА - і рухаємось чітко в її межах. 
ГРОМАДЯНСЬКА ідеологія почала кристалізуватись в 
2013 році, і закінчився цей процес в 2018 році.

6. Ми постійно шукаємо нових членів, котрі розуміють 
та підтримують ідеологію ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. 
Нам НЕ потрібні всі підряд, а лише ті, хто приймають 

ідеологію, на відміну від політпроектів, де потрібні всі без 
розбору. Тобто організація "ПОСТУП" є суто ідеологічною, 
а не споживацькою структурою. До нас приєднуються 
громадяни, щоб ВІДДАТИ, а не щоб ВЗЯТИ собі.

7. Ми не тримаємо в організації "мертвих душ", а за 
порушення правил виключаємо.

8. Нам ніхто не вказує “що і як робити” - ми все 
вирішуємо спільно і самостійно.

9. Нас не запрошують на олігархічні теле і радіоефіри, 
бо ми не є політпроектом.

Отже, організація "ПОСТУП" є справжньою 
громадянською організацією, яка має на меті побудувати 
ВЕЛИКУ УКРАЇНУ шляхом впровадження нової системи 
управління ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА.

Лише ліквідація демократичної форми правління і 
впровадження Громадянської республіки в Україні дасть 
змогу взяти всю владу в руки справжнім ГРОМАДЯНАМ.

Ми єдині, хто знає і розуміє, в чому головна проблема 
України. Ми ті, хто знає, що треба робити, щоб вирішити 
головну проблему, хто працює над подоланням 
проблеми постійно і систематично. Інших організацій, 
аналогічних до нашої, НЕМАЄ.

 
Приєднуйтесь до "ПОСТУПу"- нам потрібні 

справжні громадяни. Лише разом ми переможемо.
Організація "ПОСТУП" виступає ПРОТИ 

демократії! 
Ми ЗА Громадянську республіку!!!

_______________________________________________

ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ!
Багато хто сьогодні каже, що треба змінювати систему влади. 

Але, як виявляється, мало хто розуміє, що це означає. Коли 
починаєш про це говорити, то виявляється, що під "зміною 
системи влади" люди чомусь розуміють що завгодно: "вибрати 
достойних", "поставити Президентом того, хто хоче змінити 
систему", "знайти справжніх патріотів", "привести до влади 
АТОшників", тощо. 

Все це, на жаль, не змінює діючу формулу влади: "гроші → 
вибори → прихід до влади → повернення грошей із прибутком". 
Змінити систему влади - означає зробити так, щоб ця формула 
перестала діяти! Все! Якщо ця формула зникає, то це і є зміна 
системи влади. А якщо ж не зникає, то це, що завгодно, але 
не зміна системи. І це означає, що нічого принципово в Україні 
змінюватись не буде.

P.S.: Горе, горе, коли розумні люди не розуміють, що олігархія у 
владі у нас не просто так. Що це природний наслідок діючої системи 
влади. І немає значення, хто буде Президентом: Петя, Юля, Міша 
чи хтось ще. НЕМАЄ НІЯКОГО ЗНАЧЕННЯ, якщо мова йде про 
побудову Сильної України. Це має значення лише для перерозподілу 
фінансових потоків країни і доступу до владного корита.

ОРГАНІЗАЦІЯ "ПОСТУП" Є ГРОМАДЯНСЬКОЮ 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ЧИ ПОЛІТПРОЕКТОМ?

Сергій Солодкий
      член Ради ГО «Поступ»

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
№12, ЩО ВІДБУЛОСЯ 18.06.2018 р.

На засіданні Виконкому вирішено:
• Обговорили поточний стан справ організації.
• Призначили чергового по членських внесках на 
липень – Ткаченко І. В..

Секретар наступного засідання Виконкому –  
Шевченко В.А.
Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ» 
заплановано провести у понеділок 23.07.2018 року. 

ОГОЛОШЕННЯ
Вкрадене посвідчення №396 

члена організації "Поступ", що видане на ім'я 
ВАСЮРИ Анатолія Васильовича, 

вважати НЕ ДІЙСНИМ.

https://postup.org.ua/postup/chlenstvo
https://www.facebook.com/solodkiy.s
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850


Який же ти меркантильний, 
мій друже.

Запам'ятай: все, що можна 
купити за гроші — вже 
дешеве.
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Свобода !!! Для чого вона існує? Мабуть, для того, щоб 
реалізувати себе, вільно взяти свою долю в свої руки 
і брати участь у визначенні того, ким ти хочеш бути як 
індивід або як спільнота.

Громадянсько-республіканська свобода, на противагу 
демократичній, не виключає, а вказує на необхідність 
прийняття на себе загальноприйнятих обов’язків, як 
рівність, що проявляється у рівних умовах участі в 
політичній системі, рівність одержуваної винагороди 
від впливу за спільну справу. Демократія цю рівність 
нівелює таємним голосуванням, і не менш таємним 
підрахунком голосів виборців, які не несуть жодної 
відповідальності за свій «передвиборчий кошик». 
Як результат, відсутність впливу на депутата, адже 
свій вибір було продано, або «вірно» підраховано 
шляхетним товариством.

Що призводить до такого ганебного вибору:
1. Відсутність відповідальності як виборців так і 

майбутніх депутатів, оскільки останні купують для себе 
голоси, а перші не проти їх таємно продати за безцінь, 
здебільшого продаючи своє майбутнє і майбутнє своїх 
нащадків.

2. Депутати не представлять інтереси тих, хто за них 
голосував, оскільки, це неможливо з причин таємності 
вибору і відсутності у виборчому списку можливості 
вибору персоналії. Таким чином, виборці віддають свій 

Останнім часом, все частіше піднімається питання про 
авто на європейських номерах. Знову знижують ставки, 
але нові ставки не задовольняють водіїв. Знову влада 
дає якісь пояснення, але в них жодного здорового глузду. 
Знову чути погрози з боку водіїв. У чому ж проблема? 
Невже, влада вирішила заздалегідь провалити вибори? 
Піднімає питання "єврономерів" напередодні виборів, 
приймаючи неадекватні закони, постанови, садячи 
поліцію на митницю і так далі. Чому влада стає загрозою 
своїм же громадянам!? 

Ситуація дуже проста. Вибори пройдуть за тим самим, 
раніше відпрацьованим, сценарієм і капітал займе свої 
місця в законотворчій гілці влади. Зроблять, покажуть, 
виберуть і надалі олігархи будуть правити, наприклад, 
вводячи акцизи на вживані авто з Європи. Адже, вони 
можуть і призначити собі зарплату за бажанням, і 

голос за бізнес-інтереси олігархічних груп, які певним 
чином поділили країну за регіонами свого впливу.

3. Результат таємних виборів у нашій країні напряму 
залежить від культурного і освітнього рівня населення 
та матеріального благополуччя, яке апріорі відсутнє, 
адже олігархічній системі не потрібні виборці, якими 
неможливо управляти.

Пружина народного невдоволення стискається 
системою влади, яка прилюдно декларує «усі рівні, але 
ми рівніші».

Демократична система виборів, без вибору свободи і 
відповідальності, дала поштовх для мислення і повернення 
до еволюційного початку нашої держави – Громадянської 
республіки, що діє за принципом делегування у владу і 
відзиву своїх повноважень від делегата у будь-який час, 
адже, право на свободу вибору і відповідальність за 
свій вибір не здійснюється громадянином один раз на 
п’ять років, а існує від повноліття і до кінця його життя.

Демократична система вибору вперто не бажає 
позбавити себе важелю впливу над зомбованим і 
зубожілим народом, оскільки, при громадянській 
свободі, система отримає вільних і відповідальних 
громадян і власну реальну відповідальність за свої 
помилки.

"Свобода - це відповідальність. Ось чому всі 
її так бояться". 

Бернард Шоу

_______________________________________________

розмитнити собі нове авто за гроші платників податків, а 
народ нічого зробити не може. Залишається питання про 
вплив на владу народу, який його обрав. Адже, за різними 
даними в Україні від 200 тисяч до мільйона таких машин. 
Це, як мінімум мільйон дорослих громадян, які ніяк не 
можуть вплинути на дії влади. Так і до виборів влада теж 
готується. Всі ЗМІ куплені і транслюють те, що говорить їм 
господар-олігарх. Куплені люди будуть вихваляти владу 
і говорити про те, як їй, владі, важко наводити порядки 
після «попередників». А народ і далі буде наодинці зі 
своїми проблемами: їздити на евробляхах з ризиком 
отримати величезний штраф та втратити авто, що штучно 
стимулює корупцію; зависокі тарифи на комуналку і 
чергова подачка у виді субсидії; сірі зарплати громадян і 
як наслідок - падіння економіки України. 

Бляха-муха, чи є вихід? Вихід завжди є. Наприклад, 
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА раз і назавжди вирішила 
б питання з такими чиновниками, які від безкарності 
не можуть приховувати свою сутність. Адже, при 
громадянській республіці громадяни не втрачають свої 
повноваження при делегуванні, на відміну від виборців 

ПРО СВОБОДУ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЄВРО-БЛЯХА АБО БЛЯХА-МУХА

В организации «Поступ» был проведен опрос 
по уплате дополнительных взносов. Был задан 
следующий вопрос: «Почему в организации те, кто 
дают дополнительные взносы, их дают, а те, кто не 
дают, их не дают?».
Приводим Вам пример одного из «интересных» 
ответов.

Ответ, полученный в ходе опроса:

«Не платят взносы те, кому все 
равно и не интересно то, чем 
занимается организация».

Комментарий к ответу:

Сразу возникает вопрос: а если человеку 
все равно и не интересно, зачем он находится 
в организации? Некуда деть 50 грн членских 
взносов? Или для галочки, что он где-то участвует? 
Или все же надеется, что у организации есть 
перспектива и здесь нужно быть?

Я считаю, если человек находится в 
организации, значит ему все-таки интересно 
движение "Поступа", просто он не до конца 
разобрался, не увидел направление движения и 
не вдохновился этим!

Ведь каждому хочется жить в хорошей 
прогрессивной стране, быть уверенным в светлом 
будущем для своих детей, видеть перспективу 
развития страны, гордиться своей Родиной не 
только во время спортивным матчей, а всегда, 
быть патриотом и понимать, что это не просто 
слова, ведь всем этого хочется, правда, друзья?

Позвоните своему представителю, задавайте 
кучу вопросов, ему будет очень приятно. 
Разберитесь в движении "Поступа" и вместе мы 
быстрее достигнем цели!

ПРО ГРОШІ 5025

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИКЛА 
ОТВЕТОВ И КОММЕНТАРИЕВ

Наталья Малыхина   
   член Исполкома ГО «Поступ»

Артур Муляр
      член Виконкому ГО «Поступ»

Євген Кур`ян
         член ГО «Поступ»

при демократії. При новій системі управління владою, 
громадянин делегує своє повноваження тому, кого 
він вважає гідним і потрібним, а не вибирає зі списку 
запропонованих. А у випадку, коли делегат не виправдав 
очікувань, кожен громадянин має можливість, у будь-
який час переделегувати своє повноваження іншому, або 
самому стати делегатом і відстоювати своє право і права 
інших громадян, що йому довірять. При такій системі 
влада не буде робити, що їй заманеться. Недаремно в 
Конституції України написано, що «носієм влади є народ», 
а не обраний ним обслуговуючий персонал (депутати та 
інші чиновники). 

Перестаньте бути стороннім спостерігачем. 

Приєднуйтесь до "Поступу"!
Разом ми змінимо майбутнє і збудуємо                      
Велику Україну!

_______________________________________________

Джордж Бернард Шоу
1856-1950рр.
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