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

№ 767
15.08.18-21.08.18 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

29 
серпня

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

Нашою організацією і окремими її членами проводиться спілкування (переписка) з державними органами і енергетичними компаніями з метою розуміння пересічними 
громадянами ситуації, яка склалася на ринку теплопостачання. 

Нагадуємо, що політика організації у цьому питанні зводиться до трьох тез:
1. Енергія не може бути дешевою, проте доступною для громадян. Мета енергетичної політики має бути в збереженні власних природних ресурсів та направленні прибутків 

від реалізації енергії на розвиток держави.
2. Має бути 100% індивідуальний облік енергії, яку споживаємо. З метою самостійного контролю та можливості самостійної економії. 
3. Відміни субсидій. Якщо держава платить замість споживача, то і власністю споживача має володіти держава. 
З питання обліку тепла членом організації була направлена заява до “Київтеплоєнерго” наступного змісту:

Отримана відповідь від "Київтеплоенерго" (витяг):

Отже, просимо пояснити, якщо, споживач НЕ МАЄ ПРАВА наполягати на зміні  змісту договору і він порушує 
права споживача:
1. Що буде у випадку, якщо споживач відмовиться приєднатися до такого договору?
2. Яким чином можуть бути стягнені кошти за надані послуги теплопостачання, якщо договір на надання таких послуг споживачем не підписаний?

БЕЗПРАВНА «СКОТИНЯКА» ЧИ ПОВНОПРАВНИЙ ГРОМАДЯНИН 
СВОЄЇ КРАЇНИ?

Кабінету Міністрів України. Антимонопольного комітету 
України.

Головного Київського міського 
управління з захисту прав 

споживачів.

Відкритий запит від ГО “Поступ” до:
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Іноді нас, представників громадянської організації 
«Поступ», запрошують на якісь різні  курси, семінари, 
тощо. З метою навчання. Щоб ми навчились, як потрібно 
працювати, об’єднувати людей, вести їх всіх до якоїсь 
високої мети. Досить часто такі навчання ведуть різні 
громадські активісти, які обслуговують іноземні гранти.

Так, те, що нас кудись запрошують або ініціативу 
проявляють самі поступівці нічого поганого не має. 
Навчатися – це завжди рух вперед. Той, хто не вчиться 
– стоїть на місці або рухається назад. Але мова йде про 
навчання, а не про марне витрачання часу.

Просте питання: хто і чому може нас навчити? 
Мабуть, той, хто має досвід більший, ніж у нас і успіхи 

має більші, ніж у нас. 
Є такі? Хтось знає якусь в Україні організацію, яка вміє 

вести за собою людей до визначеної  мети і не витрачати 
для цього ресурси якогось інвестиційного центру? Всі, 
абсолютно всі реальні політичні партії – це проекти 
великого і не дуже великого капіталу. Так, треба мати, 
беумовно, вміння менеджменту, щоб перетворювати 
грошові внески в вагомі результати на виборах. І на 
цьому ще й гроші заробити. Так, таких вчителів в Україні 
дуже багато. Багато з них реальні професіонали. А ще 

більше їх за кордоном. Бо демократична система, яка 
працює за формулою «гроші-вибори-влада-повернення 
грошей із прибутком-нові вибори» розповсюджена 
дуже широко. Так, для того, щоб обслуговувати олігархію 
треба теж мати знання. Але нам, «Поступу», для чого 
такі знання? Наша ж мета не на виборах перемогти, а 
побудувати Сильну Україну. А побудувати Сильну Україну 
можна лише тоді, коли змінити саму систему влади. 

Хтось у нас має реальний досвід зміни системи влади? 
Якщо знайдеться той, хто скаже, що так, то нехай покаже 
результат! Де ці знавці? Їх просто немає! 

На сьогодні ми єдина в Україні структура, яка 
одночасно в собі має три позиції:

а) знає сутність причин проблем України;
б) має реалістичний план дій;
в) діє відповідно до плану!
Все. Окрім «Поступу» ми більше не знайшли нікого, 

хто б міг про себе сказати аналогічне. Якщо знайдеться 
хтось, то ми готові з ним попрацювати, щоб об’єднати 
наші зусилля, щоб змінити країну. Але ж не має!

Тому, на сьогодні відсутні ті, хто реально нас би міг 
чомусь навчити, чого ми самі не знаємо.

Сьогодні всі, абсолютно всі "курси" завжди 
передвиборні. Але ж нас не вибори цікавлять. Будь-яка 
пропозиція про те, щоб нам десь повчитися, з кимось 
об'єднатися і т.п. є результатом тільки одного - невіри в 
успіх «Поступу». На сьогодні наш проект найуспішніший 
в країні. Це вже факт! І не має, і не може бути вже 

ХТО І ЧОМУ МОЖЕ НАС НАВЧИТИ?

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
№15, ЩО ВІДБУЛОСЯ 20.08.2018 р.

На засіданні Виконкому:
• Розглянули поточну ситуацію по газеті 
«Громадянська Республіка» та напрямку «КАДРИ»
• Постановили відпрацювати пропозицію                   
В. Широчкіна щодо порівняння діючої Конституції 
України з Громадянською республікою на відкритих 
Громадянських середах (кожна остання середа 
місяця). 
Секретар наступного засідання – Черниш О.В. 
Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ» 
заплановано провести у понеділок 03.09.2018 року. 

Максим Твердохлеб
     голова Ради  ГО «Поступ»

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, бо не розуміють, 
що додатковий внесок - це не 
лише 100-200 грн., а й 10-20 грн. 
також. Такі дрібні суми додатково 
сплачувати соромно…».

Коментар до відповіді:

Додаткові внески в будь-якій кількості - це 
тільки «+». Навіть 10-20 грн. - це гроші, які 
сприяють (хоч і в малому плані) наближенню нас 
до Нашої мети. Людина або платить додаткові 
внески, або ні. Єдине виправдання (коли людина 
не сплачує додаткові внески) - це скрутне 
матеріальне становище. Тому, соромно має бути, 
коли людина не сплачує хоча б 10-20 грн. Все 
інше - відмовки, які говорять про те, що людина 
не вірить в нашу ідеологію та наш шлях!

ПРО ГРОШІ 5025

ПРОДОВЖЕННЯ ЦИКЛУ 
ВІДПОВІДЕЙ ТА КОМЕНТАРІВ

Андрій Хлиптун
   член Виконкому ГО «Поступ»

нікого, хто б нас чомусь важливому зміг навчити, тому, 
що ми ще не знаємо. Ми можемо когось вчити, але нас 
уже ні. Проте, кого і для чого нам вчити? Вважаємо, 
що ми маємо не стільки вчити, скільки показувати 
громадянам шлях, вести за собою. Робити їх одними з 
нас. Наші знання зараз повинні працювати! Працювати! 
Що і відбувається. Тільки тривала, напружена праця 
відділяє нас сьогодні від перемоги!

_______________________________________________

Ось уже кілька років команда за напрямком "Зовнішні 
кадри" веде роботу по пошуку нових членів для організації 
"ПОСТУП". Працюємо на просторах соцмережі Фейсбук, 
адже, всі друзі і знайомі вже "закінчилися".

Працюємо ми за методом "великих чисел", тобто 
просіюємо великі масиви абсолютно не знайомих 
людей на предмет їх знайомства з діяльністю організації 
"ПОСТУП" і ідеології ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА.

Хтось колись казав, що всі люди різні, що кожен 
індивідуальний. Практика показала трохи інше - всі 
люди (за виключенням до 10%) однакові, тобто всі вони 
відповідають шаблонно на наші питання і задають одні і 
ті ж запитання. Також у всіх однакові "відмазки". Саме на 
них хочу зупинитись.

У своїй роботі ми пропонуємо людям знайомитись з 
ідеологією ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА, з тим, чому 
демократію пора ліквідувати, як це зробити і на що її 
замінити. А у відповідь ми чуємо шаблонні "відмазки":

- у мене нема часу,
- це все утопія або вам це ніхто не дасть зробити,
- у нас ще не було демократії і спочатку треба її 

побудувати,
- я є членом іншої партії чи організації і тому не можу 

бути з вами,
- мене не цікавить політика,
- чому я маю вам вірити і т.д. і т.п.
Людський мозок працює за стандартним алгоритмом. 

Тобто, все нове він відштовхує і категорично не сприймає, 
шукаючи "відговорки" або придумуючи причини щось 
не робити. Але, далі, під нашим натиском, розумні люди 
починають розбиратись з тим, що ми їм пропонуємо. А вже 
розібравшись, приймають рішення бути чи не бути з нами. 

І це нормальний процес.
Але є й інші люди, які ховаються за своїми "відмазками". 

Саме вони дратують. 
Адже вони, мабуть, думають, що ми віримо про 

відсутність у них часу. Час є. У всіх однакова кількість, і 
проблема не в часі, а в пріоритетах його використання. 

Вони кричать утопія, але утопією здається лише те, що 
людина не розуміє. Як тільки питання вивчається та стає 
зрозумілим механізм, то утопія зникає.  

Вони розповідають, що в нас не має справжньої 
демократії, самі не розуміючи, а що ж власне таке 
демократія в контексті форми правління. 

Вони розповідають "казки", що вже є членом якихось 
партій з десятками тисяч членів і їм вже не можна нас 
підтримувати. Але ми-то чудово знаємо, що в нас не має 
партій з десятками тисяч членів, у нас є "гуртки" для 
заробляння грошей з десятками тисяч заяв, але не членів. 

Ці люди теревенять про те, що політикою повинні 
займатись політики, а не вони. Самі не розуміючи, що 
власне все наше життя і є політика, і неможливо сховатись 
від політики. Кожен Громадянин зобов'язаний займатись 
політикою. І ніяка це не брудна справа.

Вони нам типу не вірять. Нам не треба вірити. Вірити 
варто в Бога. А з нами треба знайомитись, розбиратись і 
визначатись, чи ти з нами чи проти нас. Віра приходить 
тоді, коли людина повністю зрозуміє, що пропонується і 
чому. І гарантувати ми нікому і нічого не будемо. Приходь 
до нас, працюй разом з нами і сам ставай своєю гарантією.

Так що не треба з нас робити дурнів. Ми все чудово 
розуміємо. Ми вже відчуваємо кожного лише по перших 
його відповідях на нашу пропозицію знайомитись.

Як не дивно, статистика робить свою справу - один з 
тисячі точно буде нашим членом команди. А частіше нам і 
не треба. Цього повністю достатньо. Треба просто знайти 
нашого одного серед тисячі і перемога буде за нами.

Ми збудуємо ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!!!
_______________________________________________

ЗОВНІШНЯ КАДРОВА РОБОТА В ОРГАНІЗАЦІЇ 
"ПОСТУП". З ЧИМ, ВЛАСНЕ, СТИКАЄМОСЬ

Сергій Солодкий
      член Ради ГО «Поступ»
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