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ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»Якщо тобі не байдуже майбутнє твоєї Держави Україна  →

ВЕЛИКА УКРАЇНА!

Будь здоровий, українцю! Хочу поговорити про тебе. 
Хочу звернутися до тебе.

Чи щасливий ти сьогодні? Чи задоволений ти своїм 
життям? Чи прокидаєшся ти з енергією творити та жити?

Чи твоє життя наповнене сенсом? Чи є в тебе МРІЯ? 
Я запитую не про красивий і великий палац у Києві 

чи його передмісті. Я запитую не про дорогу закордону 
автівку чи відпочинок на березі океану або далекого 
моря. Я запитую про МРІЮ, яка буде зігрівати тебе і 
надавати сил в тяжкі хвили життя. Я запитую про МРІЮ, 
якою ти будеш пишатися на смертному одрі і яка дасть 
тобі розуміння, що твоє життя не пройшло марно!?

Я розумію що в кожного своя Мрія і Він сам вирішує, 
що йому робити... Тому нічого тобі не буду нав’язувати, 
а поділюся своєю МРІЄЮ.

Я мрію про свою Батьківщину… Про Україну… Я мрію 
про той час, коли Україна стане затишним куточком, де 

живуть ГРОМАДЯНИ тієї України, яка дасть можливість 
кожному українцю повністю розкрити свої таланти 
незалежно від його статків. Я мрію про таку Україну, 
яка буде стояти горою за інтереси СВОЇХ ГРОМАДЯН 
і допомогати їм незалежно від того, в якій сфері ці 
інтереси реалізовуються (безпека, духовні, економічні, 
політичні, просвітні…). Я мрію про ту Україну. в якій 
ГРОМАДЯНИ а не ОЛІГАРХИ будуть вирішувати як їм 
жити, за якими законами і правилами.

Моя Україна – це та держава, де всі Громадяни є однією 
великою сім'єю і кожен одне одному допомагають. Ми 
тримаємося один за одного і у разі потреби даємо разом 
відсіч будь-кому. В моїй Україні РОДИНА – це основа 
держави і в кожній двоє, троє дітей і більше. Діти – це 
майбутнє України. Вони завжди бажані у батьків.

Я мрію про Україну, де плекають і виховують дітей 
на справжніх принципах доброти, поваги, терпіння, 
ввічливості, совісті. В моїй Україні кожен ГРОМАДЯНИН 
– це ЗАХИСНИК УКРАЇНИ. Це не красиві слова, а один із 
обов’язків ГРОМАДЯНИНА.

Я пишаюся моєю Батьківщиною, бо все що 
виробляється в ній має високу якість і в будь-якій країні 

світу це знають. Моя держава – це високотехнологічна 
країна з високим рівнем освіти і статків ГРОМАДЯН! 

Я мрію про Україну, в якій незабруднена екологія,  
чисте повітря, красиві, зручні й охайні міста, села...

МОЯ Україна – ЦЕ ГРОМАДЯНИ, А ГРОМАДЯНИ ЦЕ 
УКРАЇНА!

МОЯ УКРАЇНА – ЦЕ ВЕЛИКА УКРАЇНА! 

P.S.: Так, мабуть, я мрійник. А я ще й реаліст. І чітко 
розумію, що для того, щоб моя МРІЯ стала реальністю, 
Україна має стати МОГУТНЬОЮ ДЕРЖАВОЮ! Могутньою і 
в економічному плані, і в військовому. На жаль (а, може, 
і на щастя), наше геополітичне становище дає обв'язкову 
складову – військово сильну країну. А потужною вона 
сама не стане. Треба багато та наполегливо працювати. 
Тому я разом з «Поступом» докладаю усіх зусиль над 
тим, щоб прибрати демократію та встановити в Україні 
ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ і побудувати ВЕЛИКУ 
УКРАЇНУ! Приєднуйся до ГО «Поступ»!

_____________________________________________

НЕВІДВОРОТНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИА

Вже багатьом відомо, що громадянська організація 
«Поступ» послідовно втілює в життя нову концепцію 
суспільного управління – Громадянську республіку.

У процесі нашої роботи ми часто-густо відповідаємо 
на різні запитання. Нерідко коментують і наш шлях, а 
іноді й критикують.

Одним із найпоширеніших видів критики є посилання 
на історію. Мовляв, покажіть, де була Громадянська 
республіка у світі? Також опираються на те, що, якщо 
зараз у світі панує демократична форма правління, то 
це не просто так й свідчить про те, що це – оптимальна 
форма управління. Логіка залізобетонна. Якщо колись 
давно всі їздили на возах і ніхто не їздив на авто, то, 
виходячи з цієї ж логіки – це не просто так. Це значить, 
що вози більш ефективні, ніж автомобілі, якщо їх нема. 
Зрозуміло, що із логікою тут не зовсім логічно у наших 
опонентів, але спробуємо розібратись. До речі, система 
Громадянської республіки існувала у світі, в більшій 

чи меншій мірі, у семи випадках. А саме: в Римській 
республіці, Київській Русі, Гетьманщині, Радах депутатів 
всіх рівнів 1917-1918 рр., Україні в період Центральної 
ради, Махновії та в Лівійській арабській джамахірії. 
Але повернемось до того, чому саме громадянсько-
республіканський лад (Громадянська республіка) 
неминуче має замінити звичайну демократичну систему.

Давайте згадаємо основні епохи розвитку людства:
- первіснообщинний лад;
- рабовласницький лад;
- феодальний (монархічний) лад;
- республіканський.
Про те, що один із зазначених ладів змінював інший 

знають, мабуть, і ті, хто ніколи й ніде не навчався. Проте 
не всі розуміють причини, чому одна форма організації 
суспільства змінювала іншу. Якщо б це розуміли 
всі, то не було б у нас інфантильних коментарів на 
кшталт: «Якщо сьогодні демократія всюди у світі, то 
це означає, що Громадянська республіка не може бути 
впроваджена!». 

Тут не будемо намагатись стисло пройти всю 
історію людства, але спробуємо звернути увагу на те, 
чому феодальний (монархічний) лад був замінений 

на демократично-республіканський. Ліквідація 
феодального ладу у світі відбулася майже повністю 
після Першої світової війни. 

До речі, досвід цієї війни показав, що всі країни –
її учасниці, які мали монархічний лад, виявились 
слабкішими від республіканських. Всі головні монархії 
зазнали краху, а республікансько-демократичний 
лад почав панувати у світі. Зрозуміло, що війна лише 
прискорила та завершила процес переходу людства з 
однієї формації до іншої. Чому сталась така зміна? Та 
все дуже просто: через постійний розвиток людства 
почали накопичуватись виробничі сили, йшла епоха 
індустріалізації. Змінювались принципи економіки. 
Головним стала не наявність землі, як це було при 
феодалізмі, а наявність розвинутої промисловості. А 
розвиток промисловості ставав результатом розвитку 
підприємництва. Стрімко зростав новий клас – клас 
підприємців та капіталістів, а також клас робітників. 

Дмитро Тацій
      член Виконкому ГО «Поступ»

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Досвід Першої світової війни показав, 
що всі країни–учасниці цієї війни, 
які мали монархічний лад, виявились 
слабкішими від республіканських.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000655761858
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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ЩО РОБИТЬ «ПОСТУП» І ЧОГО НЕ РОБИТЬ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСАХ В ГО «ПОСТУП»5025

Комментар до відповіді:

Думаю, що ПОРЯДНІСТЬ тут нідочого.
Звернемость до суті поняття "порядності». Вікіпендія 

Нам дає наступне визначення:
«Порядність — моральна риса людини. Порядна 

людина завжди дотримується своїх обіцянок, уникає 

образ і не завдає умисної шкоди навколишнім.
Порядність як моральна якість є категорією етики і 

входить у ширше поняття етичного добра».
Додаткові внески ГО «Поступ» не є обовязковими!!! 

Тобто член громадської організації не дає ніяких 
обіцянок щодо їх плати...

Все набагато простіше - розумієш куди йде 
організація - підтримуєш як можеш і чим можеш, не 
обовязково коштами.

Не розумієш - не підтримуєш.
 _____________________________________________

По організації було проведено опитування щодо сплати додаткових внесків. Кожному поступівцю було задано два питання: "Чому в організації, ті, які дають 
додаткові внески, їх дають, а ті, які не дають - їх не дають?". Наводимо одну з "цікавих" відповідей на питання та коментар до неї:

На один із наших роликів у Фейсбуці ми отримали цікавий коментар.

Відповідь, отримана в ході опитування:

«Вважаю, що це питання порядності. 
Порядні платять. А непорядні - ні (не платять)».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИКЛА 
ОТВЕТОВ И КОММЕНТАРИЕВ

Чи можуть обставини скластися так, що Громадянська 
республіка буде встановлена через 300 років? 
Теоретично, звісно, може бути будь-що. Можливо 
навіть завтра ми станемо жертвами якогось 
погодного катаклізму і тоді вже нікому нічого не буде 
потрібно. Можливо навіть таке, що Ви, шановний 
читачу, загинете під колесами п’яного водія. Але хіба 
це змушує Вас уникати дороги? Напевне, що ні. 
Так само і «Поступ». Ми не боїмося якихось 
примарних можливостей та вірогідностей. Ми 
працюємо з конкретикою. І наші висновки дають 
нам чітке розуміння того, що Громадянська 
республіка можлива ще за нашого життя. Але все ж 
пофантазуймо. 
Метою ГО «Поступ» є встановлення Громадянської 
республіки. Однак, щоб її встановити – потрібно:
1) підняти економіку;
2) подолати корупцію, реформувати правоохоронну 
систему та суди;
3) реформувати армію.
Зміна форми правління потребує грошей, порядку та 
безпеки. Саме це і буде першочерговим завданням 
(першочерговими реформами) «Поступу» після 
приходу до влади. Лише після виконання цих 
трьох умов ми почнемо поволі переводити країну 
на рейки Громадянської республіки. Наскільки це 
буде відбуватися швидко – час покаже. Але навіть, 
якщо уявити, що це займе 300 років – ми впевнені, 
що в заможній, безпечній та справедливій країні 
добре буде жити всім. І вже, хоча б на підставі 
цього, ми увійдемо в історію. Курс на становлення 
Громадянської республіки продовжать наші 
нащадки. Але однозначно впевненим можна бути в 
одному: Громадянська республіка буде НЕМИНУЧЕ.

Руслан Зубишен
           член ГО «Поступ»

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»Ломоносов Евгеній: А що саме робить Поступ? Які такі 

справи? Конкретно про що йдеться мова??? 

І вирішили дати на нього коментар:
Сергій Солодкий: «ПОСТУП» робить лише ті справи, які 
наближають нас до мети. ЦЕ – випуск газети, робота 
над ідеологією, пропаганда, інтернет-портал, пошук 
нових людей, які в перспективі стають активними 
членами організації, проведення мітингів на відповідну 
тематику, презентації Доктрини в різних містах України 
і т.д. 
Що ми не робимо: не захищаємо від буцигарні, не 
ремонтуємо ліфти, не переводимо нікого через дорогу, 
не прибираємо в парках, не фарбуємо, не білимо, не 
підмітаємо і т.д.

_____________________________________________

НЕВІДВОРОТНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ. ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

А

Підприємці  почали становити більш продуктивну 
силу, аніж поміщики. І ця продуктивна сила, зрештою, 
прийшла до влади. І «під себе» створила відповідний 
механізм управління суспільством для того, ЩОБ ЩЕ 
БІЛЬШЕ ЗБІЛЬШИТИ СВОЇ МОЖЛИВОСТІ ТА КАПІТАЛ! 
Саме завдяки цьому і почала у світі діяти демократична 
формула: «гроші – вибори – влада – отримання грошей 
із прибутком». Ще сто років тому нова республікансько-
демократична форма була прогресивною. Вона 
забезпечувала розвиток людства на відповідному 
історичному етапі. Але все нове та прогресивне завжди 
поступово перетворюється на старе та регресивне. Так 
само це почало відбуватись із пануванням капіталу та 
його системою – демократичною республікою. Чому? 
Що саме  почало відбуватись, що поставило на порядок 
денний всесвітню кризу демократії та необхідність 
щось із нею робити: або на щось змінювати, або якось 
модернізувати? 

Відбулося те, що сьогодні всі знають, як становлення 
інформаційного суспільства. Через розвиток 
Інтернету, інформаційних технологій, розвиток 
високоінтелектуальних видів підприємництва, 
суспільство вже перейшло у свою нову стадію 
історичного розвитку – в інформаційне суспільство, 
замість старої – індустріальної епохи. І, як відомо, зміни 
суспільних відносин тягне за собою і зміну всієї системи 
організації життя суспільства. 

Через постійне вдосконалення інформаційних 
технологій у людей все збільшується і збільшується 

можливість участі в обговоренні нюансів розвитку своєї 
життєдіяльності. А це означає, що збільшується інтерес 
керувати своїм життям, а відтак - і своєю державою. 
Отже, у суспільства навіть на рівні підсвідомості 
відсувається на задній план влада, яка створює в цьому 
перепони, яка намагається саме зробити навпаки – не 
тільки все вирішувати за суспільство, а ще й всупереч. 
Відповідно до цього, конструкції цих перешкод, 
народжених і сформованих демократією, приречені на 
руйнування або демонтаж. 

Так ось, саме Громадянська республіка покликана 
займатися демонтажем і одночасно будівництвом 
нової системи – громадянського правління. Саме 
республікансько-громадянська система (система 
Громадянської республіки) й відповідає новій формації 
суспільства – інформаційній ері. Хочеться це комусь чи 
ні, але старе буде відкинуто і нове проб’є собі шлях. І 
це буде невідворотно, так як прогрес людства спинити 
неможливо. Можна людство навіть і знищити, але 
спинити прогрес неможливо! І система Громадянської 
республіки стане всюди у світі не тому, що так хоче 
громадянська організація «Поступ», а тому, що це 
звичайний шлях розвитку людства. Громадянська 
республіка – неминуча. І чим швидше ми всі це 
зрозуміємо, тим швидше здійснимо заміно старого 
ладу на новий. Тим швидше Україна стане Могутньою 
Державо – Україною-Руссю!

_____________________________________________

Суспільство вже перейшло у свою нову 
стадію історичного розвитку – в 
інформаційне суспільство, замість 
старої – індустріальної епохи.

Саме республікансько-громадянська 
система (система Громадянської 
республіки) й відповідає новій формації 
суспільства – інформаційній ері.

А що, як 
«Поступ» 

досягне мети 
лише через 
300 років?
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