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НАПРЯМКУ

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП» 
ЩОДО МАЙБУТНІХ ЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ!

31 березня 2019 року в Україні відбудуться чергові, 
сьомі за ліком, вибори Президента України. Дев’яносто 
один громадянин висунув себе кандидатом на пост Пре-
зидента та подали документи до Центральної виборчої 
комісії. Більше половини, сорок шість осіб отримали 
відмову в реєстрації через невідповідність наданих 
документів та невнесення грошової застави у 2,5 міль-
йони гривень. Одній особі, Петру Симоненку, відмо-
вили через його бажання балотуватися на виборах від 
Комуністичної партії, пропаганда і символіка якої забо-
ронені в Україні. Андрій Садовий та Дмитро Гнап після 
реєстрації зняли свої кандидатури. 

У підсумку - громадянам України доведеться обирати 
гаранта державного суверенітету, гаранта територіаль-
ної цілісності України, гаранта їхніх прав і свобод серед 
сорока двох зареєстрованих кандидатів. 

Яким же чином слід підійти до вибору Президента? 
Кому довірити боронити суверенітет і незалежність 
країни, дбати про благо Вітчизни і наш добробут. Хто з 
кандидатів не тільки прагне, а й зможе взяти на себе і 
виконати такі обов’язки: 
•	 Зберегти	державну	незалежність.
•	 Повернути	окуповані	території.
•	 Підвищити	рівень	життя	населення	шляхом:
 - проведення реформ в економіці України;

- проведення реформ у правоохоронній системі та 
ліквідації корупції;

 - проведення реформ у судовій системі.
•	 Здійснювати	 турботу	 про	 всі	 прошарки	 населення	
країни.
•	 Піднести		авторитет	України	у	світі.

ЧАСТИНА ПЕРША – ТЕОРЕТИЧНА.
Можна прочитати всі сорок дві програми передви-

борних обіцянок кандидатів. Але чи можна розрахову-
вати на їхню чесність? З досвіду усіх виборів і, насам-
перед з попередніх виборів Президента, слід чесно 
відповісти – ні, не можна. 

І першому, кому не слід довіряти, то це тому, хто вже 
один раз вас обдурив. Адже відомо, що якщо когось 
обдурили в перший раз, то це вина того шахрая, який 
це зробив. А от якщо ж шахрай обдурив когось вдруге, 
то це вже цілком вина того, кого обдурили.  І щоб не 
залишитись в дурнях, на першому етапі вибору канди-
дата в Президенти слід відкинути тих осіб, які, перебу-
ваючи при владі раніше, вже заплямували себе брехнею 
і, м’яко кажучи, не виправдали довіру громадян.   

На другому етапі необхідно прочитати передвиборчі 
програми кандидатів, які залишись. І це вже буде не 
велика за обсягом, проте дуже необхідна справа. Для 
того, щоб не впасти самим в оману і не покладати на 
кандидата надій, яких він і не подавав. На цьому етапі 
слід відсіяти кандидатів, які не розкривають суті запла-
нованих дій, обіцяють усілякі «плюшки», не кажучи 
нічого конкретного по виконанню наведених вище дер-
жавних обов’язків.  

Третій етап доволі складний. Серед тих, хто зали-
шився, треба обрати одного самого гідного кандидата, 
який покладає надію, що він буде:

•	 відданим	справі	розбудови	Великої	України,	маючи	
намір віддати за для цього своє життя;

•	 відповідати	моральним	засадам.	Не	мати	наявних	
вад, особливо бути непідвласним жадібності;  

•	 наділений	 глибокою	 любов’ю	 до	 всіх	 прошарків	
громадянського суспільства і потреб кожного громадя-
нина країни.

Нам потрібно вибрати Президента, який буде пра-
цювати не заради особистого збагачення, а заради слу-
жіння народу України. 

ЧАСТИНА ДРУГА - РЕАЛІСТИЧНА.
Існує небезпідставна думка, що цьогорічні вибори 

Президента до покращення умов життя громадян Укра-

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
їни не призведуть. Тому взагалі байдуже, за кого голо-
сувати. А якщо хтось має надію, то може, скориставшись 
наведеною в першій частині інструкцією, на другому 
етапі вибору викреслити усіх кандидатів. Викреслити 
через те, що: 

•	 ніхто	з	кандидатів	не	має	наміру	змінювати	діючу	
систему формування влади, яка працює за комерційною 
формулою «гроші – вибори - прихід до влади – повер-
нення грошей з прибутком». Саме ця впроваджена в 
нашій країні система  призводить до того, що країну 
розграбовують владні особи. І якщо ніхто з кандидатів 
не бажає її змінити, то значить всі вони бажають змі-
нити лише напрямок потоку грошей з однієї олігархіч-
ної групи до іншої;

•	 якщо	 все	 ж	 таки	 знайдеться	 чесний	 і	 порядний	
кандидат з щирим наміром працювати на країну, то у 
нього немає шансів побороти наведену вище систему,  
яку підтримують всі владні і не владні олігархічні клани. 
Знищити таку систему може лише потужна масова ідео-
логічна організація за наявності підтримки більше 25% 
населення країни. 

ЧАСТИНА ТРЕТЯ – РАДНА.
Відсутність гідних для вибору кандидатів підштовхує 

громадян свідомо голосувати за будь-яке зло, яке на 
їхню думку є меншим, ніж інше. І тут слід згадати про 
один із законів карми - якщо хтось стає свідком злочину 
або шахрайських дій, підтримує їх або не робить нічого 
задля їх припинення, той розділяє кармічну відпові-
дальність за здійснення таких дій із самим злочинцем. 
І тому, щоб не стати співучасником злочину державного 
рівня, щоб не зіпсувати свою долю, необхідно зробити 
зважений вибір. 

Громадянам, яким набридло гратись у таку демо-
кратію, які зацікавлені у будівництві Великої України, 
країни для громадян, а не для олігархів – пропонуємо 
ознайомитись з ДОКТРИНОЮ «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА».

________________________________________________

Ми виступаємо за зміну діючої системи формування 
влади, яка працює за принципом "гроші-вибори-прихід 
до влади-повернення грошей з прибутком". 

І якщо кандидат в Президенти не пропонує зміну саме 
цієї системи, то, як і раніше, від громадян нічого не буде 
залежати, а натомість вони будуть заручниками системи 
і вибраних посадових осіб. А проаналізувавши усіх 
потенційних претендентів на цю посаду, можемо сказати, 
що таких наразі немає. 

З огляду на це, будь-який кандидат, хоче він того 
чи ні, буде діяти за старою системою і правилами. Тому 
можемо зробити висновок, що ці вибори не мають ніякого 
значення з огляду на зміну існуючої системи влади.ГРОШІ

ПОВЕРНЕННЯ
ГРОШЕЙ

З ПРИБУТКОМ

ПРИХІД
ДО ВЛАДИ

ВИБОРИ

Олег Альохін
     член ГО «Поступ»

https://postup.org.ua/doktrina
https://www.facebook.com/aliokhin


Микола Ревенко
"Дякую за запрошення. Мені цікаво познайомитися з 

вашою програмою. І друге моє глибоке переконання в 
тому, що необхідно спочатку розібратися з внутрішнім 
ворогом. Як Ви плануєте розкуркулити олігархат? Адже 
вони добровільно награбоване не віддадуть. Як вплине 
наведення порядку всередині країни на зовнішні відно-
сини з тією ж Росією. Загалом дискутувати можна довго 
про все, але потрібен результат. І ще, хто візьме на себе 
озброєння свідомого населення для відсічі внутрішньому 
і зовнішньому ворогу? Питань багато, а часу вже немає! "

"Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов, 
себя кто полагает свободным от оков".

 Иоганн Вольфганг Гёте

Відхід від ущербної демократії, зміна системи фор-
мування влади, вимагає зміни способу життя. Прийшов 

Олександр Черниш,
 член Ради ГО «Поступ»
Олігархат потрібно від влади усунути, а не розкуркулювати. Тоді олігархи перетворяться на бізнесменів. А біз-

несмен - це друг держави, а не ворог. Бізнесмен платить податки та дає робочі місця. І не важливо його прізвище, 
Ахмєтов чи Пінчук. Звісно, щодо стратегічних об'єктів, які життєво важливі для держави, питання про націоналі-
зацію слід розглядати. Але загальне розкуркулення - це дестабілізація, яка ні до чого доброго не призведе. Адже, 
навіть голова сільської ради, який має магазинчик, - це вже сільський олігарх. Тому скрізь слід зважено підходити. 
На стосунки з Росією наведення порядку не вплине. Куди вже гірше? Бо як тільки Україна почне жити краще, в Росії 
почнеться дестабілізація. Нам лише треба буде цим скористатися у всіх сенсах. А щодо того, хто роздасть зброю 
людям, то якщо буде крайня необхідність, ми і роздамо. Це відповідає нашій військовій доктрині.
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МИ ПРО ЦЕ ГОВОРИМО БАГАТО РОКІВ. 
РЕЗУЛЬТАТ НУЛЬОВИЙ.

ПИТАННЯ Й 
ВІДПОВІДІ

ЩУРЯЧІ ПЕРЕГОНИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ 28-Х 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»

В суботу, 23 лютого 2019 року були проведені чергові 
Загальні збори громадянської організації «Поступ».
Станом на 23.02.19р. громадська організація «Поступ» 

налічує 158 (сто п’ятдесят вісім) членів організації.
На Загальних зборах були присутні: 
фактично – 98 (73 особисто та 25 за довіреностями), 

що складає 62,2 % членів організації.
УХВАЛИЛИ:
1.Затвердити новий шаблон заяви на вступ в ГО 

«Поступ».
 Голосували одноголосно.
2. Обговорили принципи внутрішньої кадрової 

політики організації «Поступ». 
 Рішень з цього питання не приймалось.

Ми про це говоримо багато років. 
Результат нульовий.

Саме таку фразу доводиться досить часто чути 
від поступівців і не тільки.

Ці люди мають на увазі те, що про кадрову роботу, 
тобто про необхідність чисельного росту організації, ми 
говоримо вже багато років, але вони всі не бачать резуль-
тату роботи.

Абсолютно правильно, ми піднімаємо це питання 
багато років і будемо піднімати доти, доки організація 
"ПОСТУП" не почне чисельно зростати в потрібних для 
перемоги темпах.

Але чи дійсно результат нульовий? Із сторони, мабуть, 
це так і здається. Але реально він є. Так, він ще дуже 

маленький для досягнення мети - побудови ВЕЛИКОЇ 
УКРАЇНИ, але досить суттєвий для самого ПОСТУПа.

За останній час, саме дякуючи роботі із зовнішніми 
кадрами, ми залучаємо до нашого руху все нових гро-
мадян України. До речі, це дуже якісні кадри, адже вони 
вступають в організацію суто на ідеологічних засадах. 
Такими кадрами мало хто може похвалитися взагалі на 
політичному просторі України. А у великій кількості, їх 
нема ні в кого взагалі. І саме "ПОСТУП" послідовно займа-
ється об'єднанням таких людей під єдину ідеологію. Це 
дуже важке завдання. Але коли ми його вирішимо, а я і 
не сумніваюсь в цьому, то ми станемо самою потужною 
силою, яка буде здатна побудувати ВЕЛИКУ УКРАЇНУ.

Так чому ж здається, що результат нульовий? Все 
банально просто. В команді по зовнішнім кадрам працює 
лише 10 поступівців, і лише 5 з них працюють по повному 
циклу. Така команда не дає чисельного росту, вона про-
сто забезпечує компенсацію тих, хто природньо покидає 
"ПОСТУП" за власним бажанням або ми його виганяємо. 

Сергій Солодкий
      член Ради ГО «Поступ»

Тобто треба просто наростити команду до 100 працю-
ючих і результат побачать всі!!!

Над цим власне і працюємо. Приєднуйтесь, лише 
разом ми переможемо.
________________________________________________

додому - немає часу, втомився. А ось тобі укольчик при-
страстей з серіалу. А ось буря подій в новинах, яка лякає. 
І ти звикаєш нічого не робити, тому що жахи трапляються, 
а більшість якось живе далі. Та й у тебе сім'я, робота, не 
беспечне місто, кредит.

Немає часу і, навіть, бажання подумати про сенс всіх 
цих щурячих перегонів. Немає часу подумати про зміни 
способу життя суспільства, адже час - це гроші, а гроші 
потрібно заробляти, щоб жити. І іноді здається, що ми 
просто виживаємо, як печерні люди - пополював (тільки 
вже на гроші), поїв, розважився і відпочив, знову попо-

Михайло Марченко
         член ГО «Поступ»

лював, і ніякого прогресу немає.
Творчого гуманного прогресу і справді майже немає. 

Є круговорот системи, яка не дозволяє поліпшити себе 
і суспільство, яка просто вичавлює з тебе соки, заради 
податків і споживання. Зверни увагу на бюджетні 
витрати держав: у людства завжди вистачає ресурсів 
на війни, але ніколи немає грошей на тотальне викорі-
нювання бідності, нерівноправності, хвороб, насильства.

Один в полі воїн, лише війну проти нелюдяності мало 
хто хоче визнати. Ми тут всі співучасники.
________________________________________________
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