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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.

ПОРТРЕТ ПОСТУПІВЦЯ
Які люди необхідні поступівському громадянському рухові?
Почнемо з того, що скажемо, які нам не
потрібні. А не потрібні нам соціальні дрони.
Хто це такі? Якщо тезово, то ось такі:

Так який же він, наш ідеальний герой,
ПОСТУПІВЕЦЬ?

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
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1. Хоче, щоб Україна стала Великою країною!
1. Він не пов’язує своє майбутнє з Україною, йому
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
байдуже, де жити.
2. Він усвідомлює свій громадянський обов’язок і
розуміє, що кожен має приймати участь в
2. Він вважає, що держава йому завжди винна, такий
управлінні країною.
собі пристосуванець.
3. Він пасивний і є баластом українського суспільства.
Людина - біомаса.

3. Він готовий хоч трохи, але діяти для побудови
Великої України.

Такі люди нам не потрібні, і ми намагаємось їх
зразу відфільтровувати і уникати.

Якщо це про тебе, приєднуйся до нашого руху,
разом ми скоріше досягнемо мети.
Наталя Малихіна
член Виконкому ГО «Поступ»

ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ ЦИГАНКО
посмертна громадянська характеристика

Погана новина. Помер поступівець Циганко Петро
Степанович. Голова Ліберальної партії України. Він
завжди підтримував наш поступівський громадянський
рух. Приймав участь в наших акціях, писав статті в нашу
газету, часто виступав на наших Загальних зборах,
завжди підтримував організацію матеріально додатковими внесками. Він також один з 49-ти авторів Доктрини «Громадянська республіка». Якою він був людиною?

В першу чергу, можна сказати, що Петро Степанович
був мудрою людиною. Дотепною.
Ось, будь ласка, для ілюстрації даємо пару прикладів
його порад, які він часто робив у вигляді анекдотів.
Періодично у нас в організації окремі члени організації в своїх висловлюваннях кажуть щось на зразок: «Ви маєте зробити так…», «А чого ви не хочете
цього…», «Я підтримую вашу організацію «Поступ».
Звертаємо увагу, це кажуть іноді саме члени організації,
а не сторонні люди. Тобто такі, хто не ототожнює себе
із самою організацією, учасником якої є. Так для таких
випадків Петро Степанович і використовував старий
анекдот:
Одружився чоловік, у якого було троє дітей, на жінці,
у якої також було своїх троє дітей. І разом вони зробили ще трьох. Всього стало дев’ять. І ось одного разу
вони пішли на гулянку самі, без дітей. Святкують. Раптом дружину викликають по телефону і щось розповідають. Вона з тривогою біжить до чоловіка і каже:
«Давай бігом збирайся. Йдемо додому. Там ТВОЇ діти і
МОЇ діти - НАШИХ б’ють!»
А ось інший приклад. Наша мета – ліквідація демократичної системи влади. Такої системи, яка працює за
формулою: «гроші – вибори – прихід до влади – повернення грошей із прибутком». Тобто наша мета – прибрати демократію. Періодично ми зустрічаємо опонентів, які нам розповідають, що демократія - насправді
дуже гарно. Що вона себе гарно показала в різних
країнах. Просто у нас якась «не така» демократія. Або

ще розповідають якусь лабуду. Так от до таких випадків Петро Степанович рекомендував такий старий, ще
совдепівський анекдот:
Радянський час. На Західній Україні йдуть збори
селян великого села щодо вступу в колгосп. Селяни мовчать. Ніхто нічого не каже. Тут ведучий засідання, працівник партійного апарату з області, запитує у самого
поважного селянина: «Діду, ну що? Що ти скажеш? Ти
що, проти колгоспів»? Селянин відповідає: «Та ні, ми всі
ЗА колгосп, але тільки не в нашому селі!».
Так і у нас. Ми ЗА демократію, але нехай вона буде
десь в іншому місці, а не в Україні.
Таких прикладів можна багато наводити. Нам всім
буде бракувати мудрості Циганка П.С.
Не можна не згадати також і Петра Степановича, як
політичного діяча, керівника Ліберальної партії України. Сам він родом зі Львівщини. Абсолютно український патріот. Але вмів так себе вести, що його сприймали із повагою всі політичні сили, як націоналістичні,
так і антинаціоналістичні. Бо головним в його діях та
думках завжди була Україна. І всі це бачили та відповідно до нього відносились. Бо любити Україну – це не
«бити москалів», а БУДУВАТИ ВЕЛИКУ УКРАЇНУ. А «москалі» поступово самі потім перетворяться на перших
патріотів Великої України. Сильної і незалежної.
_____________________________________________________
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100% ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ОБЛІК ЕНЕРГІЇ, ЯКУ
СПОЖИВАЄМО

НОВИЙ БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК З 20 ЛЮТОГО 2021 РОКУ

Воладимир Пелих
член Виконкому ГО «Поступ»
Після останніх покращень майже кожен з нас трохи,
а дехто і сильно, був вражений сумами в платіжках. А на
черзі підходять нові, тому пропоную поміркувати, яка система обліку, індивідуальна чи централізована, потрібна
кінцевому споживачу.
Насамперед, потрібно розуміти, що коли ми говоримо
про енергію, мова йде не лише про електроенергію, а так
само і про теплову енергію, а це опалення та водопостачання гарячої води.
Наразі, як правило, якщо казати про багатоквартирні
будинки, повний індивідуальний облік енергії є лише
у частини, а всі інші оплачують, виходячи з показників
загальнобудинкового лічильника та норми споживання.
Отже, маємо ситуацію, при якій споживачі змушені платити за енергію, яку фактично не використовували. А це,
в свою чергу, сприяє низькій сервісній відповідальності
комунальних підприємств та незадовільному технічному
стану комунікацій, що призводить до значних втрат енергії
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на шляху до споживача. Єдиний спосіб змінити ситуацію це повний перехід на індивідуальний облік, тобто кожному
встановити лічильники.
Лічильники на облік теплової енергії мають бути
настільки ж розповсюдженими, як і для електроенергії.
Такий підхід дозволить споживачам платити лише за спожиту ними енергію, звісно плата за опалення коридорів
та технічних приміщень нікуди не дінеться. А також стимулюватиме комунальні служби утримувати комунікації в
належному технічному стані, адже надходження коштів до
них буде напряму залежати від якості наданих послуг. Ще
однією перевагою індивідуального обліку є можливість
“тонкої” економії, наприклад, мінімальне використання
опалення в робочі часи, коли вдома нікого немає.
Підсумовуючи, можна сказати, що наразі немає жодної
об’єктивної причини для населення використовувати централізований облік спожитої енергії, не тільки через те,
що його недосконалість призводить до значних переплат,
але й через неспроможність раціонально використовувати
спожиту енергію. Тому має бути 100% індивідуальний
облік енергії, яку споживають громадяни, задля особистого контролю та можливості самостійної економії.
_____________________________________________________

Чим глибша хвороба, тим радикальніші
методи її лікування.
У випадку з державою, буває так, що
достатньо ухвалити новий закон, а
буває, що треба змінювати владу. В
Україні, навіть, це не допоможе, оскільки
метастази вразили всі пори суспільного
організму – масову свідомість, науку,
освіту, політику, економіку, побут,
мораль. Існуюча система є смертельно
хворою і реанімації не підлягає.
Єдиний вихід – змінювати всю систему !
Володимир Воловодюк
член ГО «Поступ»

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!
Андрій Хлиптун
член Виконкому ГО «Поступ»

Матеріал підготовлено на підставі розбору Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА»

Питання 4:

Ну і що, що Вас буде 1000! Вас все одно до
влади не пустять. Будете десь братися на другорядних ролях?

Відповідь:

***

Для перемоги на виборах певної сили необхідно
дві умови:
1. Наявність електорального ресурсу, тобто
виборців, потенційно готових проголосувати за цю
силу.
2. Технологічний ресурс, здатний акумулювати
потенційних виборців, привести їх на виборчі дільниці та потім захистити голоси.
І в першому і другому випадках - це дуже великі
гроші. Або еквівалент грошей, тобто наявний людський ресурс, який буде вирішувати зазначені дві
задачі.
Ось тому мова і йде про 1000 членів організації.
Бо ми ж не збираємось брати гроші у олігархії, якщо
хочемо виконати наші завдання.
Ідеологічна організація в 1000 чоловік - це дуже
велика сила. Просто так її не можна зібрати. Має
бути певна ідеологічна основа, яка буде скріплювати людей і направляти на певні дії. За нашими
оцінками цієї кількості буде достатньо, щоб організувати передвиборчу агітацію. А потім захистити
свої голоси. В такому випадку до влади не можна не
пустити. Бо громадянська організація в 1000 чоловік - це вже є громадянська влада, яка поки що юридично, як влада, не оформлена.

ЛИСТ ГО «ПОСТУП» З ЗАПИТАННЯМ ДО
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
ДОРОГА ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА!
Ось уже п’ять місяців пройшло з тих пір, як Служба
безпеки України познайомила нас)). І ось вже 4-й мій
лист до тебе. Це вже стає традицією).
Щиро досі ніяковію, як дві таких поважних служби
зацікавились мною, таким невідомим серед широких мас
“Поступом”. Але, мабуть, мій голос був дуже гучним, навіть,
якщо і сказано було лише одну фразу - “Демократію геть”.
Згадую, як саме цей простий та логічний вислів,
навіть, не сказаний, а надрукований на одному єдиному
бігборді під Києвом, став приводом для нашого знайомства. Згадую твій обережний лист до компанії, яка
розмістила мій меседж, з проханням надати про мене
трохи інформації. Мабуть, ти надто сором’язлива, щоб
напряму розпитати, хто я, і чому таке от написав.
Згадую наступний лист вже до мене, такий трішки
сердитий - з зауваженням, що недобре я вчинив, вигукуючи таке “небезпечне” гасло.
Згадую і наше перше побачення. Коли я прийшов
поговорити про моє послання “Демократію геть”.
Побачення, на жаль, вийшло “не фонтан”. Ти була
розгублена, вела себе ніяково, мої аргументи тобі
не подобались, але ти так і не змогла чітко розпо-

вісти, чим саме… Ось, доречі навіть, відео в мене
залишилось (Фейсбук: https://www.facebook.com/
watch/?v=1086755695174287 або Ютуб: https://www.
youtube.com/watch?v=WbLizBVsbh4).
Згадую я і те, як ти все ж вирішила мене пожурити,
призначивши штраф аж у 69 тисяч гривень. Я, звичайно,
не погоджуюсь з твоїм рішенням. І знаю, що абсолютно
правий в цьому випадку, адже думаю не про себе і тебе,
люба моя, - я думаю про громадян України, про їх долю.
Але ще не все вирішено остаточно, і ми продовжили
листування. І це тішить. Бо мені є багато чого тобі розповісти, а ще більше цікаво розпитати тебе про багато
речей. Сподіваюсь, ми краще зрозуміємо один одного і
зробимо наше знайомство, якщо не приємним, то хоча б
корисним. Ну хоча б для одного з нас)).
В минулому своєму листі я, можливо, застав тебе зненацька, насипавши цілу купу питань. Аж десять. Бачу,
що це занадто складно для тебе, і ти, знову розгубившись, відповіла лише на одне. І, навіть, на нього якось
непевно і неповно. Адже я і сам знаю, що я є особою,
яка фігурувала в рекламному оголошенні. А я ж запитував, чим є “демократія” - особою чи товаром. Загалом
же в листі ти багато писала про себе, про те, чим займаєшся, повторивши ще раз те, що вже казала раніше: що

мій вислів якось когось може спонукати до якихось протиправних дій з метою повалення конституційного ладу.
Тепер вже розумію, що не варто було тебе аж так
навантажувати думками. Тому я буду чемним і відтепер
буду запитувати по одному питанню в кожному своєму
листі. Я буду направляти тобі їх особисто та офіційно.
Бо дуже не хочеться, щоб мої повідомлення загубились
серед інших. Адже розумію, що ти отримуєш багато листів по своїй безпосередній роботі.
Тож хочу в тебе запитати: Як ти, «Держпродспоживслужба», розумієш термін «демократія», зрозуміло, із вказанням джерел такого розуміння?
З нетерпінням чекатиму на твою відповідь. А вже
потім підійдемо до наступних запитань, щоб не перевантажувати твою голівоньку серйозними думками.
Гарного настрою та натхнення. І передавай вітання
колезі, яка нас познайомила)).
Твоя кісточка поперек горла,
твій міцний горішок,
твій “Поступ”.
_____________________________________________________
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