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ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»Щоб перемогти олігархію, треба працювати   →

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗРОЗУМІТИ, 
ЩОБ РОЗІБРАТИСЬ ІЗ ГРОМАДЯНСЬКИМ РУХОМ "ПОСТУПУ"

НАМ ПИШУТЬ. ЗА МОТИВАМИ ОТРИМАНОГО НАМИ, ГО «ПОСТУП», ЗВЕРНЕННЯ ПРО ДОПОМОГУSOS

Коло людей, які цікавляться поступівським 
громадянським рухом, поступово збільшується. Тому для 
того, щоб полегшити та прискорити процес знайомства, 
ми підготували перелік основних питань, з якими 
необхідно розібратись. Якщо щось із зазначених питань 
є незрозумілим, то є велика імовірність, що й весь 
громадянський рух за Громадянську республіку також 
буде незрозумілим. А, як відомо, те, що незрозуміло – 
відштовхується. І перед тим, як відштовхнути від себе 
курс на Громадянську республіку, рекомендується все-
таки розібратись із цими питаннями. Щоб потім не 
сказати самому собі, яким я був дурнем!

Але нема сенсу далі читати, якщо не буде 
зрозумілим ось це:

Чому я маю все це вдумливо прочитати? (або навіщо 
мені все це потрібно?) і кого шукає «Поступ» і для чого?

До редакції газети «Громадянська Республіка» 
звернувся з проханням про допомогу громадянин 
України Петухов Леонід Петрович, мешканець 
м. Ізюм Харківської області. Він став жертвою 
неправомірних дій співробітників Харківської  
обласної прокуратури та  Холодногірського 
відділення поліції. 

ЩО СТАЛОСЯ? Петухов Л.П. на прохання свого товариша 
знайти в мережі інтернет ціну на антикварний багнет-

 ОТЖЕ, ПИТАННЯ, З ЯКИМИ ТРЕБА РОЗІБРАТИСЬ:
1. Чому ми виступаємо проти демократії?
2. Що значить змінити систему влади?
3. Яким чином змінюється система влади?
4. Яким чином громадянський рух прийде до влади?
5. Чому наявність фінансування не є принциповим для 

зміни системи влади?
6. Що таке Громадянська республіка?
7. В чому принципова відмінність демократичної 

системи від Громадянської республіки?
8. Яким чином досягти підтримки народу?
9. Яке головне завдання впровадження двох якорів-

гасел "Геть демократію" та "За Громадянську 
республіку"?

10. Що таке головні гасла-завдання і в чому їх 
відмінність від якорів-гасел?

ніж, зробив простіше. Він щоб дізнатися про ціну, подав 
об’яву на аукціоні «АУКРО». Тим часом його знайомий сам 
продав ніж, але попросив Петухова Л.П. забрати гроші за 
ніж, бо він сам від’їжджає… А через деякий час до нього 
та його дружини приїхали співробітники поліції з ордером 
на обшук і звинуваченням в збуті холодної зброї. Обшук 
нічого не дав і тому вони почали морально тиснути на 
Петухова Л.П. та його дружину. Нічого не дізнавшись та 
не знайшовши, забрали Петухова Л.П. та його знайомого 
Зоріна П.Д. (господаря ножа) та відвезли до Харкова у 
відділок. По дорозі погрожували та пропонували по-
тихому вирішити справу за винагороду, і таки видавили 
з нього 5 000 гривень. Після допиту їх обох звільнили. 
А потім було ще багато чого. Знов допити, ходження до 
суду і пошук справедливості. Петухов Л.П. та Зорін П.Д. 
на свободі, але на все життя отримали гіркий присмак 

11. В чому сутність першочергових реформ після 
приходу до влади громадянського руху?

12. В чому принципові особливості шести головних 
стратегічних етапів діяльності "Поступу".

13. Чому Громадянська республіка спочатку є метою, а 
після її досягнення перетворюється на засіб?

14. Чому Україна має стати лідером слов'янського світу?
15. Кого шукає «Поступ» і для чого? 

На всі ці питання Ви можете знайти відповідь, 
прочитавши нашу ДОКТРИНУ «ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА» на нашому сайті.

ГО «Поступ»

________________________________________________

правосуддя. От така сумна історія.
Зрозуміло, що як звичайна людина, я співчуваю 

Петухову Л.П., що опинився в такій ситуації. А от як 
ГРОМАДЯНИН, я не розумію, чого він очікує? Адже, 
якщо розібратися, він усе ж таки винен хоча б у тому, 
що зробив усі ті дії, що зацікавили поліцію і привели 
до цих наслідків. А ще винні всі громадяни України, 
бо саме бездіяльність громадян і призвела до того, 
що створилась саме така система. І вина в цьому 
всіх громадян, в тому числі і Петухова. Тому те, що 
відбулося - це закономірний результат. І іншого не 
треба було б очікувати. За що НЕ боролися - того й
немає! Зараз Петухов Л.П. продовжує шукати 
справедливість і при цьому ще й розраховує, щоб його 
проблемами переймався хтось інший, наприклад ГО 
«Поступ». З якого такого дива? Чи шановний Петухов 

РОБОТА 
НАПРЯМКУ 
ПРОПАГАНДИ

ЩОДО ПОЛІТИКИ.
Політика - це інструмент, в першу чергу. Хтось за допомогою 
політики намагається заробити гроші. Таких більшість. 
Для них - це бізнес. Звичайні громадяни розуміють це. І 
роблять хибний висновок, який їм спеціально навіюється. 
Висновок, що політика - це брудна справа і краще бути поза 
політикою. І більшість громадян ведеться на цю дурню. Не 
усвідомлюючи те, що ніхто не може бути поза політикою. Це 
принципово неможливо. Бо все, що відбувається навкого - 
це є результатом певної політики. І якщо громадяни не хотять 
пливти річкою життя як колода по воді, то мають і розуміти 
політику, і бути в ній! Саме в такому випадку політика стає 
інструментом побудови власного гідного життя у власній 
гідній країні.

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Дмитро Тацій
Громадянин України,

член Виконкому ГО «Поступ»
Головний редактор газети

          «Громадянська республіка»

https://postup.org.ua/doktrina
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000655761858


Стали бы Вы жить в доме, даже если бы это был 
замок, построенном на песке? Уверена, что любой мало-
мальски мыслящий человек не стал бы этого делать.

По этой аналогии попытаюсь прояснить, чем же все-
таки отличаются Демократия и Гражданская Республика.

ДЕМОКРАТИЯ КАК СИСТЕМА ПРАВЛЕНИЯ - работает 
за деньги, удерживается с помощью денег, и существует 
ради денег с прибылью.

Деньги - как песок: не стабильны, не постоянны, 
достаточно доступны, их постоянно нужно добывать, 
нужно знать, где и как, и при этом ещё обладать 
некоторыми свойствами.

Для того, чтобы при демократической системе 
правления прийти к власти на любом уровне, нужны 
деньги. И это не для кого не секрет. А начинается все с 
внесения законного залога при регистрации кандидата 
на выборы. И суммы здесь колеблятся в зависимости 
от уровня самих выборов. Уже на этом этапе суммы 
далеко не символические. Подробнее - в ст.56 "Закона 
о выборах народных депутатов". 

Дальше -  сама избирательная компания. И тут уже 
кто на что горазд. Точнее сказать, кто за что платит: 
СМИ, митинги, продуктовые пайки, обустройство 
общественных мест, удовлетворение личных обращений 
и т.п. А на что ориентируется среднестатистический 
избиратель? Ориентируется он на удовлетворение 
собственных потребностей. На то, кто больше даст 
или хотя бы пообещает дать. Не у многих есть желание 
и терпение, а главное, уровень сознательности 
разобраться, что к чему и кто по чем. 

Вот и получается, что демократическая система 
порождает общество потребителей. Паразитов, 
которые, не неся никакой ответственности за 
сделанный выбор, продолжают и дальше потреблять, но 
вот только совсем не то, что обещали. Да, потреблять, 
и при этом возмущаясь и ругая власть. А что от этого 

меняется? Ровным счётом ничего! Потому как будучи 
избранными, "народные" избранники плевать хотели 
на все и всех. Во время пребывания у власти, у них 
очень много работы. Как минимум, "отработать" те 
деньги, которые были вложены в выборы, вернуть 
их своим спонсорам с прибылью, "заработать" 
для собственной безбедной жизни, "выкроить" на 
следующие перевыборы. 

Итак, что мы получаем? Демократическая система 
власти, как замок на песке - пока песок есть, дом стоит, 
когда его не станет, дом рухнет. А не рушится он до сих 
пор, потому что абсолютно все задействованы в процессе 
добычи этого песка. Простые граждане и предприятия 
путем уплаты налогов и различных платежей в бюджет. 
Власть имущие путем выпрашивания международных 
кредитов и взяток, а бизнес во власти — олигархия, это 
вообще всепожирающая раковая опухоль. Вы все ещё 
ЗА Демократию?

Что мы предлагаем и где же взять фундамент? 
Мы предлагаем систему управления Гражданская 

Республика.

ГРАЖДАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА базируется на трёх 
фундаментальных условиях построения системы власти. 
Они являются опорой власти на всех ее уровнях. Все три 
условия неразделимы и обязательны к выполнению:

1. ИДЕОЛОГИЯ. План, в котором четко обозначено, 
что и как собираемся строить, что для этого нужно и 
кто это будет делать. Четкий план, идеологическая 
составляющая, четкое понимание этого плана всеми 
участниками процесса является первой опорой системы 
управления Гражданская Республика.

2. МАССОВАЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 
Вторая опора. Группа людей, объединённых одной 
идеей, целью и желанием ее достичь. В своем роде это 
кадровый ресурс, с помощью которого эта цель будет 
достигнута.

3. ПОДДЕРЖКА НАРОДА. Третья неотъемлемая опора. 
Необходимо, чтобы большинство граждан поняли то, 
что предлагает Гражданское правительство, и приняли 
это, а также желали этих изменений. Чем большей 
будет поддержка, тем быстрее и проще будут проходить 
реформы.
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Чтобы при демократической системе 
правления прийти к власти на любом 
уровне, нужны деньги. 
И это не для кого не секрет.

Демократическая система порождает 
общество потребителей

Гражданская Республика базируется 
на трёх фундаментальных условиях 
построения системы власти.

ЗАМОК НА ПЕСКЕ И ГДЕ 
ВЗЯТЬ ФУНДАМЕНТ?

НАМ ПИШУТЬ. ЗА МОТИВАМИ ОТРИМАНОГО НАМИ, ГО «ПОСТУП», ЗВЕРНЕННЯ ПРО ДОПОМОГУ
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

SOS

Л.П. десь взнав, що організація «Поступ» займається 
постраждалими та обездоленими? НІ!

 Ми не займаємося ані благодійництвом, ані пошуком 
справедливості для людей.

ГО «Поступ» діє задля  мети змінити систему 
управління владою з демократичної на «Громадянську 
Республіку» та побудувати ВЕЛИКУ УКРАЇНУ! Адже 
головна проблема України саме в демократичній 

системі управління, що працює за принципом «гроші → 
вибори → влада → отримання грошей з прибутком». 
Сьогодні ми усі свої можливості витрачаємо виключно 
на те, що просуває нас хоча б на крок до нашої великої 
мети! Ми об’єднуємо під нашими знаменами Громадян, 
які бажають таких змін в Україні. 

Ось коли ця мета буде досягнута, то й не буде таких 
випадків, як описано вище. Тоді й і можна очікувати на 
достойне і справедливе життя всіх громадян. Принцип має 
бути дуже простим: справедливість або всім - або нікому!

ЩО МОЖЕМО РЕКОМЕНДУВАТИ ПЕТУХОВУ Л.П?
Є два шляхи. Можна змиритися з тим, що сталося, 

радіти, що для нього все так щасливо закінчилося і 

ненавидіти правоохоронні органи, владу та державу, 
в якій він народився і живе. А можна стати нарешті 
ГРОМАДЯНИНОМ і почати боротися за своє життя, за 
свою свободу, за можливість жити у кращій країні. 
Петухов Л.П. може весь відведений для нього Богом 
час життя витрати на боротьбу! Він може боротися сам, 
може створити організацію, або приєднатися до вже 
діючої організації.  Завжди є вибір піти легким шляхом, 
або складним. Скоритися обставинам або боротися.

ГО «ПОСТУП» БОРЕТЬСЯ! 
А ЩО ВИБИРЕТЕ ВИ, ПЕТУХОВ Л.П.?

_______________________________________________

ПРО РЕАЛЬНІСТЬ.
Я, як і більшість, дуже хочу, щоб прямо завтра 

Україна стала іншою, ну не гірше Польщі точно. 
Можливо, це і Міхо зможе зробити, достеменно 
сьогодні цього ніхто не знає.

Але я знаю точно інше!!!
Хто б сьогодні не прийшов до влади, якщо він 

не принесе з собою нову систему управління в 
Україну, з одночасною ліквідацією старої віджилої 
демократії, принципово в нашій країні НІЧОГО не 
зміниться!!!

Громадяни як були, так і будуть стадом баранів, 
бабки як ходили, так і будуть ходити на вибори, 
громадянин як був ніким, так і залишиться ніким.

Тому треба змінювати саме систему влади, тому 
нам треба принципово нова громадянська сила, 
яка встановить в Україні нову систему управління.

Сьогодні на горизонті бачу лише новітню 
прогресивну ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ. 

Але ця ідеологія ще не оволоділа масами, а 
значить її впровадження поки не реальне.

Тому не тіште себе ілюзіями про новий майдан, 
про імпічмент, про грузинських братів-рятівників.

Будьте реалістами. Розберіться з 
ГРОМАДЯНСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ. Сприйміть нову 
ідеологію. 

І чудо, якого ви всі так чекаєте, відбудеться ))).

Сергій Солодкий
      член Ради ГО «Поступ»

«Поступ» діє задля  мети змінити 
систему управління владою з 
демократичної на Громадянську 
Республіку.

Что касается прихода к власти, то осуществляется 
это путем делегирования. И больше никакого тайного 
голосования и вообще ВЫБОРЫ ОТМЕНЯЮТСЯ! 
Безответственность избирателей и избираемых 
при такой системе выборов приближается к нулю. 
(подробнее об этом - здесь).

А также при Гражданской Республике отсутствует 
разделение власти на законодательную, 
исполнительную и судовую. Всю власть контролируют 
граждане.

Выбор за вами... Мы за Гражданскую Республику!
А Демократию с ее замком на песке оставим для 
истории.

P.S: И еще вопрос для продвинутых: 
Что устойчивей: табуретка с одной ножкой или с 

тремя? 
________________________________________________

Наталья Троянова-Малош
   член Исполкома ГО «Поступ»
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