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Чи бачили ви коли-небудь, як сяють зорі? Напевно, 
бачили! Але чи замислювались, які невичерпні глибини 
криються за їх несамовитим сяйвом, що змушують 
вдивлятися в них усіх великих мрійників: поетів, 
письменників, музикантів, митців і винахідників?!

Розказати про себе... Це просто і складно водночас... 
Биографічні дані - це лише сухий набір цифр та літер, 
які, при бажанні, можна знайти де завгодно, навіть в 
соціальних мережах.

З дитинства так сталося, що мені подобалась професія 
вчителя. Я займався спортом, і тому, коли прийшов час 
обирати ким мені бути за фахом, то питань навіть не 
виникало! Я став вчителем фізичного виховання у школі.

Викрути свій мозок і ти націдиш з нього відро помиїв. 
Це лайно тобі, майстерно і не дуже, заливають через 
вуха та очі продажні ЗМІ. Але просто не дивитися 
телевізор вже не вийде. Інтернет. Колись це був чистий 
інформаційний океан, але сьогодні вже смердить 
помиями і він. Від бидло-коментаторів до інтелектуалів. 
Від "треба все спалити і всіх постріляти" до "треба 
зробити свій цивілізаційний вибір України на аморфному 
ландшафті геополітичного постмодернізму". Помиї на 
будь-який смак та розум. Завдання одних - зробити 
так, щоб ти випустив пару. Інших – щоб у тебе закипів 
мозок і ти далі пішов сумлінно працювати. Все це для 
того, щоб ти перестав думати про політику, займався 
побутовими справами і не ліз до «великих дядьків». 
Є ще треті хлопці. Якщо помиї на тебе погано діють, 
то вони просто майстерно відволікають твою увагу. В 
країні економічна дупа, а тобі розповідають про мову. 
В країні криза СИСТЕМИ, а тебе «накачують» безвізом, 
євробляхами та народженимму в зоопарку слоненям... 
Ніхто не каже про те, чому ти в такому лайні. Чому не 
кажуть? Бо це професіонали. Вони беруть гроші за 

Зі школи зі мною вийшла ще одна, дуже важлива для 
мене риса, яка і визначила мене як поета.

Маючи такі дуже соціальні риси, важко залишатись 
осторонь подій, які точаться в моїй країні... Минають 
роки, змінюються уряди, але добробут країни та її 
громадян залишує побажати найкращого! Я вже 
давно помітив, що існуюча форма правління себе 
дискредитувала, і потрібні зміни принципові. Тому, 
коли я побачив організацію з ідеєй Громадянської 
республіки, я зрозумів, що це саме те, що потрібно 
нашій країні, а, по перше - це потрібно мені.

Я, як і багато інших людей, не фахівець в цій, новій для 
мене справі, але вважаю, що прагнення досягти спільної 
мети допоможе знайти шляхи до самореалізаціїї в 
цьому напрямку.

_______________________________________________

ПОМИЇ

НАШІ ЛЮДИ

свою роботу. І живуть непогано. Система ситно годує 
своїх пропагандонів. А тебе, за вкрадені в тебе податки, 
заливає помиями. Тримає тебе за дурня. Якщо тидумаєш, 
що таке лише у нас, то мушу розчарувати. Таке у всьому 
цивілізованому світі. Змінюється лише якість помиїв 
в залежності від того, наскільки система багата. Там, 
де є інтернет і телевізор, - там система займається 
зомбуванням. Сотні інститутів працюють над тим, щоб 
тобі щось втюхати. Кольори, тембр голоса диктора, текст, 
емоції та посилання на науковців... Все це – методи, 
щоб ти повірив. Від жувальної гумки до Президента. Від 
засобу для контрацепції до необхідності війни. Зверни 
увагу, перед будь-якою війною йде накачування народу 
пропагандою. Лише так можна змусити здорову людину 
йти і здохнути. Ні, не померти, як герой, що захищає 
свою землю. А здохнути, як загарбник. 

Що хочетьс ясказати на останок? Мабуть лише одне. 
Викрути свій мозок, виціди з нього всі помиї і зрозумій. 
Без тебе, твоєї волі і бажання, НІЧОГО не зміниться в 
державі. Скільки ще тобі треба батогів, щоб ТИ захотів 
позбутися господаря? Тебе все влаштовує? Вмикай 
телевізор. 

Не влаштовує? Тоді приєднуйся до нас. Іншого шляху 
в тебе нема. А ми знаємо, що робити. Будь певен!

_______________________________________________

в свои руки, а не ждать у моря погоды! Если все будут 
ждать, что придет какой-то мессия и улучшит их жизнь, 
все решит и сделает за них, то ничего не произойдет 
хорошего, по крайней мере, для «ждунов», олигархия 
в нашей стране работает только в своих интересах. И 
на выборах выбирают тех, кто нужен олигархическому 
правительству, а не тех, кого хочет народ. 

И почему вообще кто-то должен что-то делать для тех, 
кто сидит «на попе ровно» и только критикует?

Не нужно надеяться на других, нужно самим строить 
благополучие своей страны.

Правительство страны должно быть гражданским, 

Не неся никакой ответственности за свой выбор, 
граждане отдают свои голоса за каких-то избранников, 
надеясь на улучшение качества жизни, но ничего само 
собой не происходит. Нынешние депутаты являются 
пешками в игре олигархии, и работают в интересах 
олигархии, а не народа Украины.

Граждане, нужно брать ответственность за свой выбор 

Я ВСЁ ЖДУ, ЖДУ, А С КАЖДЫМ ГОДОМ 
ХУЖЕ И ХУЖЕ!

Наталья Малыхина   
   член Исполкома ГО «Поступ»

чтобы граждане сами управляли своим государством 
(лично или делегировав свои полномочия), и несли 
ответственность за свое управление!

Если Вы хотите взять ответственность за свою 
семью, за будущее Ваших детей, за свою страну, то 
присоединяйтесь к нашей организации "Поступ"!

Мы знаем, что нужно делать, как делать и с кем 
делать!

Мы – за Гражданскую Республику!

_______________________________________________

Олексій Крушельницький
                      член ГО «Поступ»

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Джерело: ru.dreamstime.com

https://www.facebook.com/natali.pryimak.9
https://www.facebook.com/Alexey.Krushelnitskiy
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
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У мешканців будинку №6 по вулиці Ольжича протягом 
років існують проблеми, для вирішення яких, мабуть, 
треба збирати засідання ООН. А якщо писати без 
сарказму, то джерелом негараздів є умисна злочинна 
недбалість «Керуючої компанії з обслуговування 
житлового фонду Шевченківського району міста Києва» 
(КК) та Шевченківської райдержадміністрації столиці, 
яка покриває комунальників. Я маю на увазі такі 
прізвища, як Гаряга, Андрєєв, Савченко, Романюк, Лагута, 
Кузьменко, Коцупера, Судак тощо. Перелічені посадовці 
та працівники є організаторами або свідомими та 
несвідомими співучасниками злочинної схеми, що 
стосуються грошей мешканців, які сплачуються за 
щомісячними квитанціями по комунальних послугах. 
Зважаючи на те, що скарги на злочинців до КМДА не мали 
результату, можна дійти висновку, що їх покривають і у 
міськдержадміністрації. Нагадаю, у Законі України «Про 
запобігання корупції» є поняття неправомірної вигоди, 
яка може бути матеріальною або нематеріальною.

Останнім характерним випадком умисної службової 
недбалості є діяльність Управління (Інспекції) 
самоврядного контролю КМДА, до якого зверталися 
мешканці нашого будинку. Особисто у мене є 
позитивний і негативний досвід контактування з 
Інспекцією. До речі, заступник голови КМДА, Пантелеєв 
П.О., який сам тісно пов’язаний з Шевченківською РДА, 
адже він працював в цьому районі столиці, свого часу 
скаргу на комунальників проігнорував.

Більш-менш позитивним досвідом контактування з 
Інспекцією самоврядного контролю є минулорічний 
випадок, коли протягом декількох календарних 
місяців підрядник Керуючої компанії з відома Лагути 
не ліквідовував утічку по трубопроводу одного з 
парадних. Інспектор Мошковський був дуже чемним і 

швидко склав акт обстеження, справді часто звертався 
до комунальників та прагнув вирішення проблеми. 
Мешканці будинку й досі вдячні пану Мошковському, 
але є запитання: «Якщо в Управління самоврядного 
контролю КМДА немає важелів тиску на Керуючі 
компанії та РДА, штрафування, звільнення з посад тощо, 
тоді навіщо Інспекція існує? Чому за випадок з утічкою 
разом із порушенням законодавства і злочинною 
недбалістю ніхто з комунальників покараний не був? 
Складати акти та телефонувати комунальникам – це 
все, що може Інспекція? Управління існує лише для 
видимості контролю?».

Негативним досвідом звернень до Інспекції є 
багаторічна ситуація, яка була повторно актуалізована 
мешканцями будинку №6 по вулиці Ольжича минулого 
року. Річ у тому, що трубопровід опалення на горищі 
знаходиться на балансі Керуючої компанії, апрацівники 
КК і її підрядника тривалий час ігнорували нормативну 
відсутність теплоізоляції трубопроводу. І з минулого 
року та до цього часу описана проблема Інспекцією 
вирішена не була, не зважаючи на численні звернення 
до керівництва Управління самоврядного контролю 
КМДА.

Особливу роль у не вирішенні питання зіграла 
представниця Інспекції, Пічугіна Є.В. Вона декілька 
разів відвідувала проблемний будинок і збрехала 
особисто мені, пообіцявши, що у підписанні 
актувиконаних робіт по нанесенню теплоізоляції 
нададуть можливість розписатися і мені (за умови 
вжиття правильних заходів). Якщо обіцянку не можна 
виконати, тоді навіщо її давати? Надалі у письмовій 
відповіді В.О. начальника Управління самоврядного 
контролю КМДА, Бойко Д.М., було зазначено, що 
роботи з нанесення теплоізоляції частково виконані. 
Частково? Але ж нормативно теплоізоляція відсутня 
– є відеозаписи, що це підтверджують! На додаток до 
відписки Бойкоє брехня від Шевченківської РДА (від 
Гаряги О.О.) про нібито виконані роботи, з додатком 
– актом комунальників про усунення недоліків. 
Шановні читачі, розумієте? Ті посадові особи, на чию 
злочинність скаржаться мешканці, нібито виконали 
роботи і Інспекція самоврядного контролю підтвердила 
брехню своєю відповіддю. Що означає «часткове 
відновлення теплоізоляції»? А по всьому трубопроводу 
опалення на горищі наявність теплоізоляції не 
потрібна? На яких підставах і за якими нормативами все 
«вирішується»таким чином? Що далі? Далі буде!

ІНСПЕКЦІЯ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ КМДА 
БЕРЕ ХАБАРІ? ВИРІШУВАТИ ЧИТАЧАМ ГАЗЕТИ.

В організації «Поступ» було проведено опитування 
щодо сплати додаткових членських 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 одного з «цікавих» 
відповідей

Відповідь, отримана в ході опитування:

«Не платять ті, хто байдужі і 
тому "Філона"+ немає якоїсь певної 
зобов'язалівки. Хоча платити 
можна, адже досить хоча б 2 рази 
відмовитися від пива!».

Коментар до відповіді:

На мою думку, коментар доволі цікавий 
тим, що вбачає в собі існування так званих 
"безразличных" у лавах нашої організації. Чому 
тоді ці "безразличные", які не платять додаткові 
внески, платять регулярні обов’язкові внески і не 
виходять з "Поступу"?!  В нашій організації не 
має бути ніяких "безразличных". Сама думка про 
їх існування в наших лавах вже абсурдна, адже ми 
як раз і боремось проти таких "безразличных" в 
масштабах цілої держави!

ПРО ГРОШІ 5025

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИКЛА 
ОТВЕТОВ И КОММЕНТАРИЕВ

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
№14, ЩО ВІДБУЛОСЯ 23.07.2018 р.

На засіданні Виконкому вирішено:
• Підготувати пул журналістів в кількості 25 чоловік. 
Координатор Доненко Т. (Ничай, Павловська – за 
згодою)
• Затвердити нову структуру файлу АВС. До 
наступного Виконкому провести оновлення даних 
всім членам Виконкому.

Секретар наступного засідання Виконкому –  Чубко Д.Г.
Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ» 
заплановано провести у понеділок 06.08.2018 року. 

Михаил Марченко
      член ГО «Поступ»

Бойко Д.М.
В.о. начальника Інспекції 
самоврядного контролю

Коментар до статті
Сьогодні будь-які чиновники залежні лише від самих чиновників. А від тих, хто їм платить зарплатню, тобто 

громадян, вони абсолютно незалежні. Єдина їх мета - це заробити за допомогою посади. Така собі монетизація 
"ксіви". Тому нічого дивуватися, що плювати вони хотіли на громадян. Доки не буде ліквідована формула «гроші-
вибори-влада-відбивання грошей з прибутком», доти така ситуація продовжуватиметься. Лише ліквідація 
демократії та впровадження Громадянської республіки зможе все змінити.

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»
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