
типу та формату, які майже одразу стали інструментами 
пропаганди та агітації кожної громадської та політичної 
організації. Сьогодні від рядового члена вкрай бажано 
бути, як мінімум, на зв’язку в певних комунікаційних 
сервісах. Для ГО “Поступ” це поки що Viber, Facebook 
та електронна пошта. А як максимум - приділяти увагу 
всім дискусіям та суперечкам у соціальних мережах, де 
поширюються ідеологічні матеріали організації. 

Отже, лише кілька хвилин уваги, приділеної нашій 
організації на день, відчутно підвищують моральний дух 
всього членства і наближають нас до перемоги!

_______________________________________________

выделенные на благоустройство и порядок?
Часто почему-то ещё больнее смотреть на жертв 

человеческого беспредела, которые не могут за 
себя постоять в смысле законной защиты своих 
прав. Особенно, когда узнаёшь, что для чиновников 
Киевской городской государственной администрации 
и руководителей, связанных с ними коммунальных 
предприятий, смерти животных это просто выгода, 
а все публичные заверения в любви к собакам и 
кошкам являются шаблонной маской, фарсом. Прямое 
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ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

За регулярну (понад п’ять місяців) несплату 
членських внесків виключений з ГО «Поступ» Проша 
С. В. Приєднався до лав ГО "Поступ" Широчкін 
Валентин Серафимович. Станом на 13.07.18 р. в 
організації 161 член.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

1 
серпня

РОБОТА
НАПРЯМКУ 
ПРОПАГАНДИ

Мрієш про Велику Україну   →  ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»

Люди діляться на два типи – люди, що хочуть міняти 
щось в країні і люди, яких по факту все влаштовує. Звісно 
писатиму тільки про перших. Кожен, кому набридла 
несправедлива, незрозуміла, наскрізь просякнута 
корупцією система, задає собі періодично одне і те 
саме питання. Що може зробити звичайна людина, 
щоб допомогти Україні?  Найактивніші з цих людей, 
не зволікаючи, вступають в різноманітні громадські 
організації і партії залежно від поглядів на проблему. 
Але чи достатньо просто вступити? Чи достатньо 
просто номінально підвищувати чисельність обраної 
організації?  Авжеж ні! Якщо ти хочеш дійсно підсилити 
команду, що невпинно рухається до вашої спільної мети, 
ти мусиш працювати на спільний результат. Чим більше 
докладає зусиль кожен член команди, тим більше росте 
ефективність роботи всього руху. При чому росте з 
урахуванням синергії. Тобто потужність організації 
росте в геометричній прогресії з кожним її членом, що 

Представьте себе ситуацию, в которой должностные 
лица столицы знают о надвигающейся катастрофе, но 
не предотвращают её. А после происшествия «слуги 
народа» ещё и годами наживаются на последствиях 
случившегося и жертвах. Невозможно? Подобное 

включився в спільний робочій процес. 
Давайте розглянемо на прикладі громадянської 

організації “Поступ”, що саме має робити рядовий член 
організації, щоб максимально наблизити переможну 
мить Громадянської Республіки і Великої України? 

ПО-ПЕРШЕ, це внески. Кожен місяць людина має 
підтверджувати невеличкою сумою грошей свою участь 
в організації і підтримку ідеологічного курсу. Звісно 
будь-які додаткові внески завжди будуть доречними, 
так як найкраще показують, що людина дійсно вірить в 
мету організації і бажає якнайскорішого її досягнення. 

ПО-ДРУГЕ, це отримання періодичної кореспонденції 
від організації. Кожна поважна організація щотижня 
чи щомісяця видає інформаційну газету з внутрішніми 
новинами та ідеологічними статтями. Бути в курсі життя 
організації вкрай важливо для адекватної співпраці з 
нею. 

ПО-ТРЕТЄ, це активна діяльність на всіх інтерактивних 
майданчиках, де присутня організація. Раніше це були 
виключно вуличні акції – мітинги, марші, автопробіги… 
Тепер до цього додались ще і віртуальні можливості 
контактувати з суспільством. У двадцять першому 
сторіччі розвелося безліч соціальних мереж різного 

постоянно происходит с нами по вине чиновников 
и политиков. Например, каждая снежная зима - это 
неожиданный катаклизм для коммунальщиков: 
«Никогда такого не было, и вот опять!». Сколько 
автомобильных аварий случилось по причине плохого 
состояния дорог? Кто из руководителей коммунальных 
служб был действительно наказан судом за то, что из-
за неделями не ликвидируемого гололёда граждане 
получали переломы, сотрясения мозга и другие травмы 
при падениях? Куда ушли деньги налогоплательщиков, 

ЩОДЕННІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 
ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ

КАК КИЕВСКИЕ ЧИНОВНИКИ ОТМЫВАЮТ МИЛЛИОНЫ НА ГЕНОЦИДЕ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

Михаил Марченко
      член ГО «Поступ»

https://postup.org.ua/postup/chlenstvo
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/michael.marchenko
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и опосредованное (бюрократическое) насилие 
над животными неприятно ассоциируется у меня с 
насилием над детьми, которые уже в слезах и не до 

Іноді постає питання про те, що та чи інша організація 
споживча або ідеологічна. Проте не завжди розуміють, 
в чому між ними різниця. А ще менше розуміють, навіщо 
взагалі це розуміти.

Почнемо з другого питання: навіщо вміти розбиратись, 
яка перед вами організація: споживча або ідеологічна?

Наш світ так побудований, що в ньому майже 
виключну вагу мають всілякі організації людей. Це 
і партії, і профспілки, і безліч всяких громадських 
організацій та ініціатив. Фактично весь світ керується 
за допомогою об’єднань громадян. Це значить, що якість 
життя багатьох громадян напряму залежить від  таких 
об’єднань. Тому і розумітися на них вкрай корисно і 
важливо. Від цього залежить також і якість влади у 
будь-якій країні.

Прийнято вважати, що споживча організація це така, в 
яку люди вступають, щоб отримати якийсь зиск від участі 
в такій організації. А ідеологічна – це така організація, 
в якій є якась ідея. Тобто не просто споживчий підхід, 
а ідеологічний базис. Тобто організація більш високого 
рівня, ніж просте тваринне споживання. 

Але такий підхід примітивний, шаблонний і не 
відображає сутності питання. Бо на будь-яку споживчу 
організацію можна наліпити якусь гарну і благородну 
ідею. Наприклад, зібралися п’яниці, щоб просто разом 
пити горілку, разом її добувати, бо так вигідніше. Але 
ж не хочеться п’яницям, щоб їх гурток назвали гуртком 
п’яниць. Ось і можуть придумати самі собі якусь маску 
для маскування. Можуть назвати такий гурток – клуб 
вільного і незалежного спілкування. І потім добавляти, 
що головна мета – не горілку хлестати, а про щось 
високе теревеніти під цю горілочку. А може бути і 
навпаки. Може бути якесь об’єднання громадян із 
справді, високою метою. Наприклад, підвищення рівня 
культурного розвитку дітей-інвалідів. І дійсно, така 
організація цим займається.  Але при цьому її члени 
можуть використовувати цю організацію і для вирішення 
власних потреб, наприклад – захист своїх законних прав. 
Тоді цю організацію можуть звинуватити в тому, що ця 
організація лише прикривається дітьми-інвалідами, а 
насправді їх цікавлять лише звичайні споживчі цілі. 

Як бути із цим, як розібратись?
Для цього існує універсальний метод. 
Необхідно вияснити лише одне питання. А саме для 

конца понимают, что с ними происходит и почему мир 
стал так страшен.

Минусом демократии в нашей стране, как и во 
множестве других стран, является невозможность для 
среднестатистических граждан оперативно уволить 
и гарантированно наказать правонарушителей, уже 
официально вступивших в должность политика или 
госслужащего. Голосовать украинцам легко, а вот 
уволить изворотливого “слугу народа” крайне сложно 
или почти невозможно. Поэтому, пока ГО «Поступ» 
и другие общественные организации борются за 
позитивные изменения, в частности за развитие 
гражданского общества и изменение системы власти, 
можно порекомендовать лишь одно: «Украинцы, не 
голосуйте за нынешнего городского голову Киева, за 

чого вступають люди в ту чи іншу організацію? 
Є всього два варіанти: 
Варіант А: людина вступає в об’єднання громадян для 

того, щоб щось ВЗЯТИ!
Варіант Б: людина вступає в об’єднання громадян для 

того, щоб щось ВІДДАТИ!
В першому випадку людина знаходиться в 

організації до тих пір, поки те, що вона отримує від 
участі в організації більше, ніж те, що вона вкладає. 
Причому отримувати можна не тільки матеріальні речі. 
Отримувати можна гарне спілкування, налагодження 
ділових зв’язків, налагодження любовних зв’язків, 
організацію колективного захисту, доступ до державних 
посад (це майже всі партії) тощо. Споживча організація 
зовсім не означає, що це погана організація. Є маса 
дуже корисних правозахисних організацій. Але все 
одно діє залізний принцип: вступають для того, щоб 
отримати щось.

В другому варіанті людина приєднується для того, 
щоб щось віддати. Віддати свою енергію, час, гроші 
задля досягнення якоїсь великої чи не дуже великої 
мети. Але в цьому випадку людина не розраховує на те, 
що отримає якісь матеріальні або нематеріальні блага. 
В цьому випадку члени таких об’єднань будуть діяти 
до тих пір, поки будуть підтримувати цю ідею. Саме і 
говорять в таких випадках: працюють «за ідею», на 
відміну від організації першого типу, коли працюють 
задля якогось зиску.

Небезпека в тому полягає, що дуже часто звичайні 
споживчі організації прикриваються ідеєю, а насправді 
їх мета – особиста вигода. Ми всі це відчуваємо на собі, 
коли бачимо, що всі діючі політичні партії України мають 
мету лише в тому, щоб займатись самозбагаченням. Хоч 
вони абсолютно всі базікають про якісь високі матерії 
і про якусь користь, яку несуть суспільству та Україні. 

Якщо Ви зустрічаєте на своєму життєвому шляху якусь 
партію або громадянський рух вже розвинуті або такі, 
що тільки починають розвиватись, і вони кажуть, що 
їх мета – побудова Сильної України, то як дізнатись, 
що насправді криється за цими красивими гаслами? 
Це просто. Візьміть і подивіться, що і скільки кожен 
член такої структури витрачає і що за це отримує? 
Якщо виявиться, що отримують взамін більше, ніж 
витрачають, то це споживча організація. Тут присутня 
користь. А якщо нічого не отримують, крім задоволення 
від того, що щось віддають заради якоїсь мети, то це і 
є  ідеологічна організація. В першому випадку така 
організація ніколи не досягне задекларованої мети. 
І вона ніколи не стане масовою. В другому випадку 

СПОЖИВЧА ТА ІДЕОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЇ: В ЧОМУ РІЗНИЦЯ?

его заместителей – эти люди в той или иной степени 
ответственны за небывалый размах коррупции и за 
геноцид бездомных животных столицы. Отношение 
к бездомным (чужим) собакам и кошкам является 
показателем гуманности человека, своеобразным 
тестом. Не жалко умилительных щенков с котятами, 
значит не пожалеют и нас с вами». Вне зависимости от 
того, за кого мы с вами будем голосовать на следующих 
выборах, изменится мало что, потому что нужно менять 
систему власти, а не одного популиста на другого. 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ О КОРРУПЦИИ НАХОДИТСЯ  
ЗДЕСЬ !

_______________________________________________

мету також може  і не буде досягнуто. Але в будь-якому 
випадку рух до цієї мети буде продовжуватись до тих 
пір, поки будуть мати життєву енергію члени такої 
структури. Саме такі організації становляться масовими 
і саме з таких організацій виростають ті, які правлять  
суспільством.

Під час обговорення цього матеріалу 
було отримано такий коментар:

«Напрашиваются два комментария: - на простом 
альтруизме и пресной идее далеко не уедешь... по 
крайней мере, не быстро, медленно; - у идеологической 
программы тоже видна четкая высшая цель, более 
амбициозная, чем у потребительских - это Власть. А у 
кого Власть, у того все, и о наживе думать не царское 
дело... Идеологически-потребительская получается 
программа.

Тут мысль заключается в следующем, - сама 
«идеология» - это и есть конечный продукт? Или 
конечным продуктом идеологического подхода, 
является Власть? Или во власти, как в инструменте, 
нет необходимости в построении Гражданской 
республики?

Відповідь:

Конечный продукт - это и не власть, и не сама 
идеология. Конечный продукт - Великая Украина. 
Построить ее возможно только на основании 
конкретного плана. Этот план и есть идеология. Но 
создать Великую Украину можно и без прихода к 
власти. Для этого необходимо суть новой системы 
власти и суть принципов построения Великой 
Украины ВНЕДРИТЬ В СОЗНАНИЕ МАСС! И всё, 
этого будет достаточно. Поэтому и не обязательно 
приходить к власти, чтобы добиться нашей цели. И, 
как показывает практика, те, кто движется таким 
путем, в результате получают власть как бесплатный 
бонус. Но те, кто идет таким путем, идут точно не 
ради власти. И не ради конкретной выгоды, т.к. 
внедрять идею можно долго. Дольше даже, чем одна 
человеческая жизнь. В таком случае те, кто этим 
занимается, при своей жизни не получит ни власти, 
ни увидит нового государства. Вот таких людей мы и 
ищем. Готовых морально к этому. И, прошу заметить, 
это совсем не альтруизм.

_______________________________________________

КАК КИЕВСКИЕ ЧИНОВНИКИ ОТМЫВАЮТ МИЛЛИОНЫ НА ГЕНОЦИДЕ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»
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