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

№ 890
23.12.20-29.12.20 Громадянські середи відкриті для всіх  і проходять 

щотижнево о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 57/3. Товариство «Знання».
Під час психозу Громадянські середи проводяться 
в онлайн-режимі. Посилання на приєднання можна 
дізнатись у адміністратора сторінки «Поступ» в 
Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

13 
січня

РОБОТА 
НАПРЯМКУ 
ПРОПАГАНДА

Нестеренко Олександр Анатолійович
ГРОМАДЯНСЬКА ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОСМЕРТНА)

В організації «Поступ» діє принцип надання Громадянських характеристик. В яких ми надаємо інформацію щодо 
громадянської діяльності членів організації. Як бувших, так і діючих.

В даному випадку ми надаємо Громадянську характеристику посмертну. Бо із великим сумом говоримо, що 
Нестеренка Олександра Анатолійовича вже нема з намим.

Олександр Нестеренко працював в «Ощадбанку» на посаді заступника Директора департаменту роздрібного 
бізнесу. Ми зараз не будемо намагатись говорити, яким він був фахівцем. Нехай про це кажуть його співробітники. 
Також ми не будемо говорити про його людські якості. А саме, яким він був чоловіком, батьком та другом. Нехай 
про це кажуть його рідні і друзі.

Ми можемо сказати про Олександра як про громадянина. Кожен має виконувати свій громадянський обов’язок. 
Робити так, щоб Україна стала розвинутою країною. 

Багато говорити не будемо. Тільки факти. Нехай факти кажуть, це найкраща характеристика.
Організація «Поступ» на даний час є єдиною організацією в Україні, яка одночасно має такі три позиції: знає 

реальну причину проблем в Україні; має план дій для побудови Великої України;  реально діє в зазначеному 
напрямку, по зазначеному плану. Це факт. Але для того, щоб цей факт став фактом, ми вже працюємо понад 19 
років! Проте все колись мало свій початок. Так от саме Олександр Нестеренко був серед тих людей, з яких «Поступ» 
починався. Якщо б не його участь в цій справі, то, можливо, сьогодні нічого у нас би і не було.

Тривалий час Олександр був членом Ради організації. Був одним з її керівників. Займався різними напрямками 
діяльності. До речі, емблему «Поступу» придумав якраз він, майже двадцять років тому. 

Потім в 2013 році у Олександра була важка операція. 
Наслідком якої стала необхідність різкого обмеження своєї 
активності. Звичайні люди в таких умовах про громадянський 
обов’язок в багатьох випадках вже, навіть, і не згадують. Проте 
Олександр залишився в системі управління «Поступом». Він 
працював членом Виконавчого Комітету організації. Працю-
вав до самого останнього дня, хоча  його активність і була на 
мінімальному рівні. Але він працював. І відпрацьовував окремі 
поступівські завдання. 

І ОСЬ ЩЕ ОДИН ФАКТ. ЯКИЙ КАЖЕ САМ ЗА СЕБЕ. ПЕРЕД ВАМИ СКРІН-ШОТ ВНУТРІШНЬОЇ ВАЙБЕР 
ПЕРЕПИСКИ ВИКОНКОМУ «ПОСТУПУ».

Ту ми бачимо останнє в  житті Олександра повідомлення. Останнє в житті! Він його написав вже тоді, 
коли погано себе почував. На той момент ми готувались до акції біля входу до «Держпродспоживслужби», 
яка намагається нам заборонити використовувати гасло «Демократію ГЕТЬ!». Саме через демократичну 
систему влади у нас панує олігархія. І чиновники вирішили стати на захист олігархії. А ще через пару 
годин Олександра забере швидка, він втратить свідомість і все. Вже ніколи не побачить цей світ. 

Україна втратила одного зі своїх Громадян. Не просто носія паспорта, яких дуже багато. А Громадянина, 
який двадцять років йшов шляхом побудови Великої України. Ми маємо зробити так, щоб все, про що 
мріяв Олександр разом з нами, про сильну, потужну країну, яка стане лідером слов’янського світу, стало 
реальністю.

P.S. до речі, інструмент надання таких Громадянських характеристик розроблявся та запроваджу-
вався також за участю Олександра.

«ПОСТУП» - ЦЕ СПРАВА ОСОБИСТА ЧИ СПРАВА КОЖНОГО!?

Кожен громадянин України повинен піклуватися про 
свою Батьківщину, тобто виконувати свій громадян-

ський обов’язок. І у кожного Громадянина (не плутати з 
носієм «паcпорта») є три можливості для цього:

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ – ДОЛУЧИТИСЯ ДО ЛАВ ГРОМА-
ДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»!

На сьогодні ГО «Поступ» є єдиною організацією яка:

• Знає в чому головна проблема України! 
Це демократична система формування влади, яка 

працює по формулі: «ГРОШІ – ВИБОРЧА КОМПАНІЯ – 
ВИБОРИ – ОТРИМАННЯ МАНДАТА ДЕПУТАТА – ВИТЯ-
ГУВАННЯ ГРОШЕЙ ІЗ ПРИБУТКОМ». Це неминуче при-

зводить до олігархічної влади. Наша мета - замінити в 
Україні демократичну форму правління на Громадянську 
республіку (республікансько-громадянський лад) і 
побудувати ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

• Має конкретний план, який викладено в Доктрині 
«ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА». 
Дивитись за посиланням.

 
• Рухається згідно затвердженого плану!

Громадянська організація «Поступ» будує Велику 
Україну. І громадяни України, які бажають долучи-

Дмитро Тацій
  член Виконкому ГО «Поступ»

Валерій Міщенко
член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://postup.org.ua/doktrina
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000655761858
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тися до побудови Великої України, можуть вступити до 
«Поступу» і разом будувати Велику і сильну Україну. 

У випадку, коли людина з тих чи інших причин не 
бажає долучатися до лав громадянської організації 
«Поступ», може обрати іншу організацію.

ДРУГИЙ ВАРІАНТ – ДОЛУЧИТИСЯ ДО ЛАВ БУДЬ-
ЯКОЇ ІНШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТЕЖ МАЄ НА МЕТІ ПОБУ-
ДОВУ ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ!

Для цього треба розібратися, які організації є в 
Україні, які в них цілі та чи дійсно вони роблять те, що 

декларують, та приєднатися і разом рухатися шляхом 
побудови Великої України!

У разі, якщо людина не знайшла таких організацій, то 
є інша можливість - створити свою власну організацію.

ТРЕТІЙ І ОСТАННІЙ ВАРІАНТ – СТВОРИТИ СВОЮ 
ВЛАСНУ ОРГАНІЗАЦІЮ І БУДУВАТИ ТАКИМ ЧИНОМ 
ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

Останній варіант самий важкий. Адже треба створити 
свою власну ідеологію, яка передбачає наявність пев-
ного бачення, плану реформ, мети, нової моделі влади. 

Побудувати ідеологічну масову організацію, яка і буде 
втілювати усе задумане. А потім отримати підтримку 
народу, пропагуючи свої ідеї. Що швидко не буває. 

Кожен громадянин має свідомо зробити свій вибір, 
адже Батьківщина в нас одна. Якщо громадянин не оби-
рає для себе один з трьох варіантів, то він є соціальний 
дрон. Саме від соціальних дронів завжди всі проблеми 
в усіх країнах, в тому числі і в Україні.

_____________________________________________________

«ПОСТУП» - ЦЕ СПРАВА ОСОБИСТА ЧИ СПРАВА КОЖНОГО!?
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

ЩО ХОЧЕ СОРОС, НАВІЩО ВІН ЛІЗЕ В УКРАЇНУ?

Не секрет що в українській політиці є різні сторони 
впливу. Є проросійські сили, є прозахідні сили або про-
американські, ну і звісно олігархічні сили. Пропоную 
більш детальніше зупинитися на так званих «соросятах» 
і те, що буде написано далі - це те, що про Сороса та його 
проекти говорять і пишуть.

Отже, Джордж Сорос — американський фінансист 
угорсько-єврейського походження, меценат, філософ.

Починаючи з 1979 року, є засновником і фінансує 
мережу благодійних фондів, які охоплюють більш ніж 
100 країн в Східній Європі, колишньому СРСР, Африці, 
Латинській Америці та США. Ці фонди спрямовані на 
створення і підтримку інфраструктури та інституцій від-
критого суспільства. Щорічно мережа фондів Сороса 
витрачає приблизно 400 млн доларів на підтримку про-
ектів в сфері освіти, охорони здоров’я, розвитку грома-
дянського суспільства та ін.

Тепер щодо України. 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ», що 
входить до Фондів Відкритого Суспільства Джорджа 
Сороса, був створений в Києві у квітні в 1990 році. Фонд 
активно сприяв переходу України до демократії, ринко-
вої економіки та створенню нових груп громадянського 
суспільства. До 1994 року Міжнародний фонд «Відро-
дження» був найбільшим міжнародним донором в кра-
їні, з річним бюджетом близько 12 млн. доларів на про-
екти, які варіювалися від перепідготовки десятків тисяч 
звільнених військовослужбовців до створення центру 
сучасного мистецтва в Києві.

За час свого життя фонд підтримав більш 18 000 про-
ектів, зокрема:
– Портал «Наші гроші», який публікує журналістські 

розслідування про розбазарювання державних гро-
шей, нечесні тендери та схеми держпідприємств і дер-

жустанов — Укрзалізниці, АМКУ, Міноборони тощо;
– Transparency International Ukraine — частина гло-

бального руху Transparency International, спрямова-
ного на мінімізацію корупції. В Україні Transparency 
International Ukraine займається моніторин-
гом Держаудитслужби, забезпечує органи влади 
інструментами моніторингу — BI, Dozorro, BIpro, 
#TransparentCities #ПрозоріМіста.

– Організацію StateWatch, яка займається сприянням 
у реформуванні українських органів влади, а також 
антикорупційною діяльністю, також створено за 
сприянням фонду Сороса «Відродження» та посоль-
ства США;

– Освітньо-політичний центр Ейдос і Центр протидії 
корупції.
Фонд і отримувачі гранту були активними у процесі 

створення Національного антикорупційного бюро Укра-
їни у 2014 році та допомогли законодавцям розробити 
новий антикорупційний закон, який вимагав від дер-
жавних службовців декларувати свої активи.

І це далеко не повний перелік справ, де приклав руку 
Джордж Сорос через свої благодійні фонди.

Тепер щодо соросят. Сам термін і велика кількість 
грантових організацій в Україні підказує нам, що соро-
сятами потрібно називати тих, хто безпосередньо співп-
рацює з фондами, так чи інакше, пов’язаними з Джор-
джем Соросом, або знаходиться в залежності від них. 
Однак термін вже став мемом і так часто згадувався «не 
за адресою», що соросятами тепер можна назвати тих, 
хто має демократичні погляди, націлений на глобаліза-
цію світу і приведення української державної політики 
до взірця державної політики США; займається антико-
рупційною діяльністю, виявленням схем для заробітку 
в обхід законодавства компаніями-конгломератами, та 
й загалом — усіх «неугодних», з чиєю позицією ви не 
бажаєте погоджуватись. 

Прочитавши усе вище написане, складається думка, 
що Джордж Сорос для України є головним благодійни-
ком і порятунком від усіх негараздів в державі. Що саме 
він і його послідовники в Україні побудують рано чи 

пізно нам світле майбутнє!? Але по факту, незважаючи 
на всі впливи і потуги соросовських структур, в Укра-
їні ситуація погіршується і в економіці, і з корупцією. 
То може вони - це звичайна балаканина про їх «діяль-
ність» і вся ця балаканина просто прикриває реальні 
завдання? Чи це так, може відповісти здоровий глузд 
і логіка. От чомусь я не вірю у доброго дядечка, який 
витрачає купу грошей лише для того, щоб нам, україн-
цям, жилося краще. Значить є якась мета. Ну по-перше, 
зрозуміло, що це американські гроші, які націлені на 
те, щоб Україна якомога більше відійшла від «совка»  в 
своєму світогляді і державотворенні, а сьогодні зрозу-
міло, що це віддалення від Росії. По-друге, оскільки усі 
ці організації та фонд тісно співпрацюють з владою та 
державними установами, то вони мають досить повну 
інформацію про стан справ в країні. І тут не потрібно 
мати великого розуму, щоб зрозуміти головне завдання 
Фонду «Відродження» та подібних організацій. Крім 
того, Сорос - це не просто дядечко. Може він особисто, 
в свої 90, вже просто сидить і пише мемуари. Сорос - 
це система транснаціонального масштабу. Яка давно 
вийшла за межі однієї людини. А ім’я «Сорос» - вже 
просто бренд, умовна назва.

ПІДСУМОВУЮЧИ УСЕ НАПИСАНЕ, НАПРОШУЄТЬСЯ 
ДВА ВИСНОВКИ:
1. Усе, що нас змінює в кращу сторону, треба підтриму-

вати та використовувати.
2. Пам’ятати, що будь-яка сила, яка допомагає Україні, 

має свою мету. І якщо така мета іншої сили направ-
лена в інтересах нашої країни, то її підтримувати. 
Якщо навпаки, то протидіяти. 
Доля України полягає в тому, що вона може або стати 

Великою Україною-Руссю, або нікчемним придатком до 
інших. З точки зору геополітичного становища, потенці-
алу ресурсів, особливо кадрових, Україна має всі потен-
ційні необхідні складові, щоб стати Великою державою, 
як це було тисячу років тому!

_____________________________________________________

Дмитро Тацій
  член Виконкому ГО «Поступ»

Розпочати з проповідування високих моральних принципів, твердих переко-
нань і найкращих намірів викоренити корупцію - легко. 

А ось жити відповідно з цими добрими намірами - важко. Для цього потрібні 
сильні лідери і рішучість боротися з усіма порушниками, без жодних винятків.

Лі Куан Ю
сінгапурський державний політичний діяч

1923–2015 р.
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