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

№ 921
28.07.21-03.08.21 Громадянські середи відкриті для всіх і проходять 

щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  в  Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

28 
липня

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

МИ ХОЧЕМО 
ПОЧУТИ ВІДПОВІДІ

ГО «ПОСТУП»

Окружний адміністративний суд міста Києва 
--------------------------------------------------------------- 
вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1, м. Київ, 01601

Суддя: Вовк П.В.

У справі: 640/17269/21

Позивач: Громадська організація «ПОСТУП» 
---------------------------------------------------------------
04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯКІРА, будинок 16, 
квартира 29
код ЄДРПОУ 26089233
тел.:+38 0674666225

Відповідач-1: Головне управління Держпродспоживслужби у 
м. Києві 
---------------------------------------------------------------
код ЄДРПОУ 40414833, 
адреса: 03151, м. Київ, вул. Волинська, 12
Телефон: (044) 486-54-86
Факс: (044) 486-40-27

Відповідач-2: Державна служба України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів 
---------------------------------------------------------------
01001, Київ, вулиця Бориса Грінченка, 1 
Телефон 1 : +38(044)-226-29-71
Телефон 2 : +38(044)-528-73-07
Факс: : +38(044)-226-29-70

Третя особа  без самостійних вимог: Служба безпеки України
---------------------------------------------------------------
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 33
Телефон: +38 (044) 256-99-91

КЛОПОТАННЯ
про розгляд справи в судовому засіданні з викликом сторін

25.06.2021 року Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва у 
справі № 640/17269/21 за позовом ГО «ПОСТУП» до Головного управління 
Держпродспоживслужби у м. Києві та Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про визнання 
протиправним та скасування рішень  відкрито провадження за правилами 
спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та 
проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Проте, з моменту ініціювання розгляду Департаментом контррозвідувального 
захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки 
України розгляду Відповідачами справи про накладення штрафів за 
порушення законодавства про рекламу від Відповідачів та Третьої особи 
неодноразово вимагалося надати пояснення щодо обґрунтованості їх 
позиції. Однак усі вимоги залишилися поза увагою. Що є неприпустимим в 
Демократичній державі. Більш того, Відповідачі та Третя особа наполегливо 
направляли нас до суду.

Крім того, до цієї справи привернуто увагу широкого кола осіб, як через 
нашу щотижневу газету «Громадянська Республіка», соціальні мережі, так 
і пряме листування з лідерами громадської думки та представниками усіх 
політичних сил.

Таким чином, справа набула значного соціального резонансу.

У разі розгляду справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) 
сторін Суд, ми як позивачі та Українське суспільство матимуть змогу почути 
позицію Відповідачів та Третьої особи, що в свою чергу доведе абсолютну 
неправомірність дій Відповідачів та провокативність дій Третьої особи.

На підставі всього вищенаведеного та керуючись ст.ст.5, 262, КАС України,

ПРОСИМО:

1. Розглянути справу № 640/17269/21 за позовом 
Громадської організації «ПОСТУП» до Головного управління 
Держпродспоживслужби у м. Києві та Державної служби України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про 
визнання протиправним та скасування рішень в судовому засіданні 
з повідомленням (викликом) сторін.

Голова  ГО «ПОСТУП»                                                    М.М. Твердохліб 
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РО
КУ ХТО ПОТРІБЕН «ПОСТУПУ»? ПЕРША 1000

ГЕОПОЛІТИЧНА ТРАГЕДІЯ «ДОБАЗАРИЛИСЬ БЕЗ НАС»

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!

Матеріал підготовлено на підставі розбору Док-
трини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

Витяг з Доктрини:
Розділ VI. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА «ПОСТУПУ» 

Етап (Крок) №3: Стратегічний 
Даний етап починається з моменту, коли буде 

зрозуміло, що ми можемо взяти всю повноту влади 
у свої руки. Кількість членів організації має сяг-
нути 10 000 осіб, але це число є орієнтовним. Проте 
можуть скластися такі обставини, коли достатньо 
буде і меншої кількості. Історія це підтверджує. На 
цьому етапі ми маємо досягнути:

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

- підтримки народу на рівні 25% (мова йде саме 
про реальну підтримку, див. Розділ №3 Доктрини);

- готовність пакету реформ із деталізацією до 
законопроектів, декретів та інструкцій;

- готовність команди реформаторів, які здійсню-
ватимуть усі реформи.

Як тільки ці умови будуть виконані — ми отри-
маємо всю повноту влади та переходимо до першо-
чергових реформ.

Питання 5: 
Ми кажемо, що для приходу до влади необхідна 

лише підтримка народу. І тоді до влади може 
прийти, навіть, і одна особа. З іншої сторони ми 
кажемо, що «Поступу» для початку політичного 
етапу діяльності необхідно набрати мінімум 1000 
чоловік. То навіщо нам чекати і набирати цю кіль-
кість людей, якщо головне - не кількість команди, 
а розпіареність команди?

Відповідь 1: Для приходу до влади має бути 
лише тільки одна умова - підтримка населення. Для 
її отримання необхідно залучити значний ресурс. 
Ресурс - це гроші, або люди, або гроші і люди. У нас 
наш ресурс - люди. Члени організації «Поступ». Тому 
приблизно було вираховано, що мінімально необ-
хідний ресурс для початку політичного етапу - 1000 
членів організації. Такого ресурсу повинно вистачити 
і для піару, і для організації захисту голосів, і для роз-
ставлення наших людей на державні посади при прий-
нятті влади. Якщо говорити про абсолютну владу. 
Тобто таку, щоб контролювати всі три гілки влади, то 
необхідно буде до 10000 чоловік. Але це крайня межа. 
Реально буде потрібно значно менше. Зрозуміло, що 
все за  умови достатньої якості кадрового складу 
самого «Поступу».

Головним завданням нашого руху є побудова Великої 
України. Таку задачу може здійснити тільки масова іде-
ологічна організація. Тільки у випадку масової органі-
зації така мета перестає бути утопією, а стає абсолютно 
реальною.

Отже, все зосереджується на зростанні чисельності 
організації. Як ми цього досягаємо. Суть полягає в про-
сіюванні великої кількості людей, та пошуку тих, хто 
приймає нашу ідеологію. При такій кадровій роботі, ми 
не переконуємо, не вступаємо у суперечки та не вмовля-
ємо вступати до наших рядів. Ми розповідаємо про нас, 
хто ми, про наш шлях, і яка у нас головна мета. І якщо 
при таких бесідах людина приймає нашу мету та сприй-
має нашу ідею, то він стає учасником нашої команди і 
починає разом з нами працювати на досягнення мети.

В своїй стратегії і тактиці ми зазначаємо, що наш 
шлях до мети складається з декількох кроків (етапів). 
Перший етап (крок) – публічний. На цьому етапі орга-
нізація має досягнути кількості в 1000 реальних членів 
організації. Чому саме 1000. Бо при такій кількості 
членів організації ми зможемо впевнено переходити до 
наступного другого етапу – Політичного.

Отже, хто такий учасник нашої команди з першої 
1000? Навіть ще до знайомства з нашою ідеологією 
такий громадянин повинен мати ряд якостей та пере-
конань. По-перше, хоче, щоб Україна стала Великою 
країною. По-друге, усвідомлює свій громадянський 
обов’язок та розуміє необхідність приймати участь в 
управлінні країною. І по-третє, готовий хоч трохи діяти 
для побудови Великої України. Це якості всіх наших 
потенційних однодумців.

Чому ж саме потенційних. Бо коли ми починаємо зна-
йомитись з такою людиною – це не гарантія того, що ми 
знайшли нового члена команди. Ми - ідеологічна орга-
нізація. Людина може володіти всіма вищезазначеними 

Будь-якій нормальній людині неприємно, коли імідж 
її Батьківщини зазнає удару. Питання, навіть, не в еко-
номічних наслідках, які так чи інакше зачеплять ту 
людину, а в неприємному відчутті програшу, що зачі-
пає громадянську свідомість. Саме від «розмірів» гро-
мадянської свідомості конкретної людини і залежить 
глибина тих почуттів. Будь-який Громадянин з великої 
літери відчуває невдачу своєї держави, як свою власну.

Нещодавно керманичі Великих країн, попри всі 
правила, домовленості і обіцянки, вирішили долю 
одного важливого енергетичного питання, очевидно, 
не на користь України. Україна найближчим часом має 
втратити серйозний геополітичний важіль, а натомість 
отримає цілу купу обіцянок і втішливих подаруночків 
для розради.  Це не питання якості нашої влади чи пра-
вильності нашої зовнішньої політики, а питання місця, 
яке ми займаємо на великій шаховій дошці геополі-
тики. За демократичної системи влади ми не можемо 
ніяк вплинути на це становище. Бо за демократичного 
режиму відсутня відповідальність будь-кого, від пре-

якостями, і тільки дізналась про нашу Громадянську 
ідеологію. А далі іде поетапна робота по ознайомленню 
із нашою Доктриною. І на цьому етапі відбувається 
перехід від «дізнатись про нас» до розуміння та при-
йняття нашої ідеології. І тільки після цього приймається 
рішення про вступ до нашої команди.

Так, це довгий процес з одного боку. Але при такій 
роботі організація зростає не тільки чисельно, але і 
зростає реальна потужність організації. Бо кожен, нала-
штований на перемогу учасник команди, який повністю 
розуміє і підтримує наш шлях до Великої України – це 
реальна сила, що наближає нашу перемогу.

Ми працюємо за «принципом великих чисел», щодня 
звертаємось в мережі до цілком незнайомих нам людей 
з пропозицією познайомитись з нашим рухом. Тому для 
кожного таке звернення – це шанс. Шанс долучитись до 
руху, який чітко розуміє головну проблему в Україні та 
має чіткий план, та рухається шляхом до побудови Вели-
кої України.
_____________________________________________________

зидента до рядового громадянина, за свої політичні 
рішення. Опозиція буде звинувачувати у всьому владу, 
влада – попередників, а громадяни – всіх їх в купі. Зако-
нотворці будуть переводити стрілки на виконавців, а ті 
на судочинців, і так по колу. На чергових виборах вибе-
руть міцних господарників, або нові обличчя і процес 
перекладання вини почнеться знову. А в цей час Великі 
країни будуть диктувати політично слабкій Україні свою 
волю кредитами, обіцянками, погрозами та брехнею.

І цей факт не може не засмучувати патріотів – справ-
жніх Громадян України. І так буде продовжуватися доти, 
доки Україна не почне перетворюватись на Велику Укра-
їну. Велику Україну, з якою не можна не рахуватися, чиї 
інтереси захищає потужна економіка, потужна армія і 
міцна система управління – Громадянська Республіка. 
Саме Громадянська республіка здатна швидкими тем-
пами вивести Україну з кризи і забезпечити стрімкий 
розвиток до рівня провідної країни східноєвропей-
ського регіону – «Великої» України.

_____________________________________________________

Кирил Соколов
  член Ради ГО «Поступ»

Даниїл Лемешко
  член Ради ГО «Поступ»
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