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ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»Щоб зупинити цирк - треба змінювати систему управління державою   →

ЧИ ПОТРІБНА УКРАЇНІ «ЯДЕРНА ЗБРОЯ»

ВАША МЕТА МОЖЕ БУТИ ДОСЯГНУТА ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ 300 РОКІВ

Спочатку розглянемо питання, що взагалі таке ядерна 
зброя в двадцять першому сторіччі, для чого вона потрібна 
і хто має право нею володіти? Перш за все, треба розуміти, 
що ядерна зброя в двадцятому сторіччі - це зовсім інше 
питання. Раніше супердержави накопичували ядерне 
озброєння гігантськими темпами через пряму можливість 
його застосування. Могутність держави напряму залежала 
від кількості ядерних зарядів і стратегічних способів 
доставки їх до цілі. Зараз ситуація в світі докорінно 
змінилась. Оскільки застосування ядерної зброї в умовах 
сьогодення абсурдне, в світі є  тенденція на утилізацію 
надлишків ядерної зброї, накопиченої під час Холодної 
війни.  Отже, почнемо по порядку.

Зараз ядерна зброя використовується виключно як 
стримуючий фактор у політичних конфліктах і символ 
певної військової могутності в регіоні. Тобто, якщо у 
країни є ядерна зброя, то це надає цій країні право 
впливати на військово-політичну ситуацію в регіоні. 
Саме право, а не можливість. Як правило лише одна 
країна в регіоні володіє ядерною зброєю. Саме як зброя, 
ядерні заряди вже нікуди не годяться. Їх не зручно 
використовувати та дорого утримувати. Це щось на кшталт 
шаблі у офіцерів – символ і не більше.  Сьогодні ядерна 
зброя не розглядається як інструмент агресивної політики 
держави, але в той же час разом із сильною економікою, 

Так іноді кажуть деякі песимісти після того, як 
ознайомляться із нашим шляхом. На те вони й песимісти, 

мобільною армією та новітніми військовими технологіями, 
є додатковим аргументом стримування інших держав від 
політичної, економічної і військової агресії.

Хто має право володіти ядерною зброєю, де факто 
вирішують світова спільнота та ситуативний гегемон. 
Сьогодні це США. Це звісно рішення глибоко політичне 
і накладає на країну певні зобов’язання. Якщо країні 
надали право володіти ядерною зброєю, то це означає, що 
її прийняли в «сім’ю» політично адекватних, стабільних 
країн. Якщо ж країна, не отримавши офіційний дозвіл, 
володіє ядерною зброєю, то вона, як правило, обкладається 
жорсткими санкціями, торговими ембарго та опиняється в 
політичній ізоляції. Як приклад - Іран та Північна Корея. 
Тобто, де факто ядерна зброя сьогодні це не стільки зброя, 
скільки мандат довіри від світової спільноти.

А тепер повернемось до основного питання – Чи потрібна 
ядерна зброя Україні? Відповідь на це питання залежить 
від бачення майбутнього України.  Якщо ми бачимо Україну 
як «маленьку» країну у фарватері сильнішого лідера 
регіону, то, звісно, ніякої ядерної зброї Україні не треба та 
ніхто й не дасть. Але якщо ми бачимо Україну, як Велику 
Україну, як центр регіону та могутню розвинену країну, ми 
не уникнемо відповідальності за військову стабільність 
в регіоні, символом якої і являється ядерна зброя. Саме 
наявність права володіти ядерною зброєю і покаже, що 
світова спільнота прийняла Україну в «клуб Переможців» і 
більше не вважає її недолугим молодшим братом Росії, яка 
право на ядерну зброю автоматично втратить.

________________________________________________

щоб таке казати. Ми орієнтуємось на оптимістів. Бо 
саме завдяки їм все в світі рухається.

Але ми не хочемо бездумного оптимізму. Не хочемо, 
щоб наш шлях сприймали на віру. Все, що ми робимо, 
ґрунтується на чіткому плані, гарному знанні історії та 
соціальних процесів. 

Тут ми не будемо зараз нікого переконувати про те, 

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ 

Фото: REUTERS

Собственно цель достигнута, все внимание на 
Спектакле, а не на проблемах страны. 

Демократия, «пипипипипи», во всей красе. 
Олигархия рулит... 

Демократия себя изжила!

Вячеслав Шевченко
      член Исполкома ГО «Поступ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 
ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» №23, 
ЩО ВІДБУЛОСЯ 04.12.2017 р.

На засіданні Виконкому вирішили:
Провести опитування по організації та збір коштів 

для друку Доктрини ГО «Поступ» «Громадянська 
республіка». Відповідальна за опитування Троянова-
Малош Н. М. 

Початок опитування – після затвердження бюджету. 
Термін проведення опитування – чотири календарних 
дні. 

Відповідальний за збір коштів –  Черниш О.В.

Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ» 
заплановано провести у понеділок 18.12.2017 р.

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

що наш шлях буде досить швидкий. Бо реально ніхто 
не знає, скільки він займе часу. Це може бути й дуже 
швидко – років 7-10, а може й розтягнутись на багато 
десятиліть. Термін залежить від багатьох факторів. 
Але припустимо, що дійсно шлях до Громадянської 
республіки займе 300 чи більше років?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001108224334
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850


Тезис, который не относится напрямую к теме 
этой моей публикации, но важный: до фига 
людей, которых я считал вполне разумными, 
вдруг перестают думать. И это я заметил на этой 
публикации. Кто из вас в публикации заметил, 
что я против раздельного сбора мусора?

 В публикации я говорил о рисках (затратах), 
которые стоит учитывать, и о том, что это 
нужно рассматривать в комплексе с заводом 
по переработке. Но многие люди восприняли 
именно то, что я против раздельного сбора. 

Пакетик від чаю потрібно розділити на 4 види сміття: 
вміст чайного пакетика до органіки, етикетку – до паперу, 
скріпку – до металу, пакетик і нитку – до текстилю.

Вчора на сесії (Чернігівської міськради - Ред.) дуже 
жваво обговорювали ідею роздільного збору сміття. Як 
це сучасно і як це відповідає Державним програмам.

Якби ти просто кинув роздільне сміття і воно там 
саме кудись розсмокталось, то було б дуже класно. Але 
що ж насправді стоїть за роздільним збором сміття. 
Спробуймо розібратися.

1. На сміттєвому майданчику сьогодні стоїть 5-7 
кубових контейнерів, куди скидають сміття одного типу. 
До речі, ще є кільця для велокогабаритного сміття. 
Але навіть із цим мешканці не можуть розібратись 
і, як наслідок, і в контейнери, і в кільця кидають 
однакове сміття. Якщо ж розділити на чотрити типи, 
то контейнерів вже треба буде не 5-7, а 10-12, тому що 
якогось сміття вже буде 2.5 куби, а якогось – 0.3 куба, 
але він займає окремий контейнер.

2. Треба провести назвичайно дорогу інформаційну 
кампанію, щоб люди розуміли, чому скло у зелений 

бак, а папір – у синій. А головне, що дуже великому 
прошарку просто по фігу...

3. Далі питання логістики, тому що різне сміття 
потрібно збирати за окремим графіком різними 
сміттєвозами. То скільки техніки треба докупити в КАТП?

4. Добре... Наставили баків, «видресерували» 
людей, накупили техніки, зібрали роздільно сміття... 
А що з ним робити далі? Захоронювати на полігоні 
разом чи окремеми зонами? А яка тоді буде у людей 
мотивація роздільно його збирати в п.2? Якщо 
переробляти, то на якому переробному заводі? А чи 
достатньо буде такої роздільності, яку ми отримаємо? 
Може вийти так, що переробний завод потім кожну 
купу буде однаково переробляти для розділення сміття. 
Так може не витрачати подвійно ті ж самі гроші, а 
одразу орієнтуватись на завод, який орієнтований на 
нерозділене сміття?

Питання про роздільний збір сміття потрібно 
порушувати не окремо, а разом із вибором технології 
сміттєпереробного заводу.

P.S.: А тепер трохи глибше стосовно теми сміття і 
фактів. У Європі все більш-менш зрегульовано і вони 
роблять розділення сміття, не зважаючи на вартість. 
Можливо, це обумовлено тим, що в Європі не так багато 
вільного місця. Можливо, навіть має місце бізнес лобі, 
але вони сміття сортують. Щоб ви розуміли вартість, то 
в Польщі вивезення сортованого сміття коштує 12-20 
злотих (90-150 грн) на людину в місяць і не сортованого 
15-36 злотих (115-270 грн). Ще про розвинені країни. 
США розвинена країна? Там є роздільний збір сміття? 
Є. Його ділять на три види. Тепер увага! Вид перший – 
садове сміття. Це листя, трава і картонний одноразовий 
посуд, забруднений жиром, наприклад, піцою. Другий 
вид – вторинне сміття. У такий контейнер разом 
потрапляє і скло, і метал, і пластикова пляшка без 
кришечки. Кришечка не вважається вторсировиною. 
Третій тип сміття –усе решта. Це реально можна 
назвати роздільним збором сміття? Ви серйозно?! 
Тобто, фактично відокремили тільки компост – садовий, 
сміття, яке, навіть на звалищу не представляє особливої 
шкоди. Тепер найцікавіше. Що вони роблять із сміттям 
для вторсировини? Переробляють? Ні! Вони його 
відправляють до Китаю. Вони його не переробляють. 
Зовсім нещодавно була проблема, що Китай перестав 
приймати сміття із США, бо він брудний.

______________________________________________
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РОЗДІЛЬНИЙ ЗБІР СМІТТЯ - ДУЖЕ МОДНО ПОЛІТИЧНИЙ ЕТАП
ШЛЯХУ "ПОСТУПУ"

ВАША МЕТА МОЖЕ БУТИ ДОСЯГНУТА ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ 300 РОКІВ
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

І ЩО? ЩО ТОДІ? ПЕРЕСТАТИ БОРОТИСЬ І СКЛАСТИ РУКИ?
Так, будуть ті, хто складе руки. Але такі люди руки 

завжди складають. Чим би вони не займались. Це їх 
натура. І при цьому шукають собі виправдань, щоб 
виправдати, що нічого не треба робити.

Будуть також і ті, хто буде продовжувати боротьбу 
за будь-яких умов! Бо розуміють, що все наше життя – 
це постійна боротьба. Ясна справа, що ми не маємо 
перетворитись в борців заради боротьби. Щоб не стати 
схожим на одного з героїв «Трьох мушкетерів», який 
казав, що він б’ється – тому що він б’ється. Навіть якщо 
наш шлях і буде довгий. Навіть і якщо нашу справу треба 
буде передавати нащадкам, то все одно певні результати 
досягаються постійно. Навіть якщо на нашому шляху ми 

здійснимо лише 10% від того, що задумали, то це вже 
буде великий крок для України! Крок, який наші всі взяті 
до купи олігархічні уряди за всю нашу історію навіть і 
не думали робити!  Прогрес неможливо зупинити, якщо 
є люди, які рухаються вперед, незважаючи ані на які 
перешкоди.

І ще питання: а звідки песиміст може знати, що 
мета може буде досягнута лише за 300 років? Це його 
власне припущення. Так, це припущення ґрунтується 

на його власному життєвому досвіді. Нам жаль таких 
людей, у яких їх власний життєвий досвід штовхає їх на 
поразки. І, ясна справа, нам в нашому громадянському 
русі такі песимісти точно не потрібні. Щоб не заражати 
своїм песимізмом інших. Нехай собі живуть, як хочуть, 
а ми йдемо твердо своїм шляхом – до перемоги. До 
перебудови країни. До Громадянської республіки. До 
Великої України.

У кожного є вибір: боротися – чи не боротися! 
Жити так, як йому дають обставини чи самому 
створювати обставини та жити так, як подобається!

________________________________________________

Євгеній Ломоносов:
Для мене цікавим буде саме той етап, коли 

«Поступ» оголосить себе виключно політичною 
силою, єдина мета якої полягатиме у боротьбі 
за владу. По іншому ніхто, ніяк і ніколи не може 
декларувати себе як політична організація. Влада, 
влада і ще раз влада! Наступна стратегія  полягає 
у тому, щоб із допомогою владних інструментів 
побудовати іншу країну. 

Відповідає  голова ГО «Поступ» Максим Твердохліб:
«Поступ» не збирається проголошувати себе виключно 

політичною силою, адже це набагато менше, ніж сила 
громадянська! І якщо колись «Поступ» стане тільки 
політичною силою, щоб боротись за владу, то це буде 
означати кінець всього нашого шляху, бо інша країна 
створюється не завдяки владі, незважаючи на те, що 
вона є владою! Можна і без неї це зробити. Махатма Ганді 
це довів. Крім того, розвиток християнства та ісламу теж 
яскраво це ілюструють! Головне – не влада! Головне для 
перемоги – поширити ідею в маси. Тому той, хто вважає, 
що єдине, що потрібно для перемоги – це отримати 
владу, а потім щось робити, той дуже помиляється.

Євгеній Ломоносов:
Дякую, вичерпна відповідь, але я не проживу ще 

сто років. 
Відповідає член Виконкому ГО «Поступ» Дмитро Тацій:
А Ваші діти? Внуки? Вони не збираються жити в 

Україні? Якщо не мають на меті  емігрувати, то у Вас 
вже зараз є можливість почати готувати зміни.

Євгеній  Ломоносов:
 Знову якісь абстрактні онуки. Повірте, вони 

побудують собі те, що самі захочуть, а не те що 
ми їм будемо пропонувати. Ви ж не хочете жити 
так, як вам запропонували наші діди? А нам треба 
будувати щось таке, що підходить саме для себе.

Відповідає  голова ГО «Поступ» Максим Твердохліб:
Є процеси, які ми можемо робити лише естафетно. 

Тобто, одне покоління починає, а інше продовжує. 
Щодо того, що стосується тези «зробити при нашому 
житті», то й тут у нас є відповідь. Вона у п'ятому 
розділі Доктрини «Громадянська республіка», в якому 
йдеться про першочергові реформи. До речі, Ваші 
дописи свідчать про те, що Ви не ознайомлювалися з 
Доктриною. Пропоную Вам її прочитати. Вона не дуже 
велика. Ось посилання.

Навіть якщо на нашому шляху ми 
здійснимо лише 10% від того, що 
задумали, то це вже буде великий 
крок для України!

Питання про роздільний збір сміття 
потрібно порушувати не окремо, 
а разом із вибором технології 
сміттєпереробного заводу.

Сергій Воробйов
        член ГО «Поступ»

Вашій увазі пропонується невеликий епізод із 
спілкування щодо ознайомлення із "Поступом" та 
його курсом на Громадянську республіку. Таких та 
аналогічних діалогів ми проводимо дуже багато.
 Така робота йде кожен день. Головний її 

результат - знаходження тих, хто згоден із нами та 
до нас приєднується.
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