
Сучасний Громадянин України, ХТО ВІН?
1 Великий відсоток (десь до 30%) це люмпенізована особа, яка не здатна 

думати власною головою. Вона завжди цікавиться, що скажуть по 
зомбоящику або напишуть на Фейсбук. Вона вірить знову і знову, а її "мають" 
знову і знову. Такі люди чомусь вважають, що їм обовязково хтось і щось 
має зробити хороше та зробить обовязково, треба лише почекати трохи і 
потерпіти. 
З таким електоратом працює активно олігархія і бореться за нього. "Поступ" 
не робить ставку на такий електорат, бо у олігархів зажди буде більше грошей.

2 Дуже великий відсоток (десь до 70%, назвемо його середній клас) – це 
особи, які мають мозок, але не знають що з ним робити. Ці громадяни 

часто або взагалі нікому не вірять, або глибоко переконані, що вони все 
знають і їх не треба вчити як жити. Вони думають, що все розуміють. Вони 
часто нічого не роблять, бо вважають, що все даремно, що треба шукати 
чесних патріотів, які врятують Україну.
"Поступ" робить ставку саме на таких громадян. Але є багато складнощів у 
роботі. Такі люди часто мають купу стереотипів, які важко вибити з голови. 
Але "Поступ" працює з ними індивідуально, пояснює і ще раз пояснює. І рано 
чи пізно 10% таких громадян точно зрозуміють і підтримають шлях "Поступа", 
рано чи пізно 1% приєднається до його команди.

От із цими "маленькими" відсотками ми і побудуємо нову країну – Велику Україну.
Не віриш? Вірити треба в Бога.
А віра в перемогу "Поступа" з’явиться, коли людина починає чітко розуміти, що робиться і для чого та має необхідні знання 
для цього.
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№ 738
24.01.17-30.01.18 Громадянські середи відкриті для всіх.

Щосереди о 19:00 за адресою: 
м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство «Знання» 

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»Якщо справжній Громадянин   →

ДЛЯ БІЛЬШ ЛЕГКОГО СПРИЙНЯТТЯ НАШОГО 
РУХУ МИ СФОРМУВАЛИ НА ПІДСТАВІ 
ДОКТРИНИ ОСНОВНІ 14 ГАСЕЛ-ЗАВДАНЬ:

1 Стань господарем своєї держави. Уся влада 
Громадянам. Україна — це Громадяни.

2 Україною керують Громадяни особисто або 
через делегатів. Будь-якого делегата можна 

змінити просто й швидко, за волею Громадян.

3 Олігархія, як породження демократичної 
системи, має бути ліквідована. Влада — 

інструмент створення Великої України. Використання її 
не за призначенням є тяжким злочином.

4 Земля та надра — у власність Громадян. Кожен 
Громадянин має право на частку скарбу нації.

5 Разом з ефективною накопичувальною 
пенсійною системою діє державне забезпечення 

старості Громадян, що присвятили своє життя службі 
Україні.

6 Україна є могутньою військовою державою. 
Необхідне повернення ядерної зброї. Будь-

яка країна, яка зазіхатиме на українські території, має 
розуміти, який відпір її чекає.

7 Діючі правоохоронні органи, які повністю 
себе дискредитували, ліквідовуються. На їх 

місці створюються нові правоохоронні органи, що 
відповідають потребам Громадян. Отже, правоохоронні 

органи контролюються Громадянами та працюють на 
Громадян.

8 Малий та середній бізнес звільнений від 
втручання держави, якщо він сплачує податки 

та не порушує Закон. Підприємець має думати про 
розвиток своєї справи, а не про захист від рекету 
держави. Податкова система має бути такою, щоб 
людина могла її зрозуміти протягом години.

9 Міцна сім’я — міцна держава. Відновлюється та 
зміцнюється інститут сім’ї.

10Всі втрачені українські території повертаються. 
Той, хто зазіхнув на територіальну цілісність 

України, є ворогом.

11Державна політика орієнтується на середній 
клас. Середній клас - це основа і опора 

сучасного суспільства.

12В судах має встановлюватися справедливість, 
а не законність. Справедливість має бути 

законною, а закон — справедливим. Якщо закон 
несправедливий, то він є нікчемним і не має 
виконуватися.

13Корупція ліквідовується за будь-яку ціну. 
Якщо протягом шести місяців корупція не 

ліквідовується, то або влада в ній зацікавлена, або в 

З лав ГО «Поступ» за несплату членських внесків 
виключено Сичова Артема.

Станом на 30 січня 2017 року в «Поступі» - 161 член.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

07 
лютого

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
№2, ЩО ВІДБУЛОСЯ 29.01.2018 р.

На засіданні Виконкому вирішили:
1. Провести чергові Загальні збори після проведення 
прес-конференції з презентації Доктрини. 
2. У рамках реалізації поточного плану ГО «Поступ» 
координаторам напрямків сформувати основні 
завдання цих напрямків. Завдання опублікувати 
та провести обговорення в групі «Поступ-
координація»
Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ» 
заплановано провести у понеділок 12.02.2018 р.

Сергій Солодкий, член Ради ГО «Поступ»

РОБОТА 
НАПРЯМКУ 
ПРОПАГАНДИ

люмпен

30%

середній клас

70%

країні влада відсутня.

14Наша єдина мета — побудова Великої України. 
Іншої мети нема і не може бути.

________________________________________________

https://www.facebook.com/solodkiy.s
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ПРО ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОДА

У процесі роботи зі знайомства громадян із 
нашою Доктриною «Громадянська республіка» було 
отримано таке запитання:

«Яким чином буде здійснюватись перехід від 
теперішнього суспільного ладу до Громадянської 
республіки?» (Юрій)

Необхідно сказати, що це розумне і правильне 
запитання. Його іноді нам задають.

Відповідь на нього складна. І чим відвертіше її 
давати, тим складніше ця відповідь сприймається.

Отже, ми бачимо процес переходу від теперішнього 
демократично-олігархічного режиму до системи 
Громадянської республіки еволюційним шляхом, бо 
досвід історії показав, що якщо йти революційно, 
то нічим хорошим це не закінчується. Головна 
проблема - усвідомлення масами нового державного 
ладу. Необхідно цю нову систему, нову ідеологію 
впровадити у свідомість мас. Поступово, по мірі того, 
як маси почнуть її усвідомлювати, будуть виникати 
умови переводу окремих елементів до нової форми 
правління. Ясно, що має бути перехідний період. 
Головна умова в перехідний період у тому, щоб вектор 
на побудову Громадянської республіки не змінювався.

Незмінність курсу на Громадянську республіку 
має забезпечити відповідна перехідна влада. Її 
основне завдання – запровадити Громадянську 
республіку. Особливість такої влади в тому, щоб вона 
не допускала тих негативів, які є при демократичній 
формі й була сильною. Ця влада по мірі побудови 
Громадянської республіки повинна відпустити владу 
зі своїх рук. Перше вирішується просто. Це має бути 
досить авторитарний  режим, щось на зразок Лі Куан 
Ю, Лукашенка, частково Франкліна Рузвельта чи 
Шарля де Голля, частково Тетчер, Путін теж є таким 
прикладом (авторитаризм, але не рухає країну до 
прогресу). У якості авторитарного прогресивного 
режиму можна назвати також компартійну владу в 
Китаї. Одне чітко має бути зрозумілим – такий режим 
має бути прогресивним. Тобто, свій авторитаризм має 
використовувати на розбудову країни. Авторитаризм 
має ґрунтуватись на масовій підтримці народу такої 
влади. Ніяка узурпація неможлива. Бо влада, яка не 
буде мати підтримки народу, не зможе зробити ніяких 
реальних реформ. 

Тут виникає реальна загроза того, що така перехідна 
влада не піде геть після того, як буде виконана її місія. 
Більше того, є загроза, коли політичні шарлатани під 
приводом побудови Громадянської республіки просто 
захочуть взяти собі владу, щоб продовжувати дерибанити 
країну. Як навів приклад один із наших поступівських 
товаришів, це може виглядати приблизно так:

«Як тільки буде встановлена авторитарна влада, 
ті, хто буде при владі, скажуть: "ОК... це процес... 
але прямо зараз наступний етап не на часі... от 
трішечки ще людей розумнішими зробимо і тоді вже 
- як домовлялись..." І застрягне цей "перехідний" 
етап на довгий термін. Так було з Гітлером, так було з 
Леніним - по дорозі до комунізму застрягли у соціалізмі. 
І це будуть розуміти люди, яким не потрібна 

Громадська республіка. Вони заради цього перехідного 
періоду готові будуть просувати що завгодно. Вони 
приєднаються до руху "За Громадську республіку" саме 
заради того, щоб нажитись у "перехідний" період».

Що може бути запобіжником проти такої загрози? 
Відповідь проста – громадяни! Якщо громадянам дуже 
довго розповідати про Громадянську республіку, то рано 
чи пізно вони нею переймуться. А коли переймуться, то 
не втримається жодна влада, яка змінить оголошений 
курс. Саме так сталося із режимом Януковича, який 
дуже довго всім розповідав про необхідність інтеграції 
в Європу. А потім бац, дав задню. І що? Де тепер 
Янукович із своєю владою? Хоч нова влада, не менш 
олігархічна, ніж януковицька, але все-таки робить 
послідовні кроки у бік Європи. Хоч Україні такі крокі, 
в такому вигляді, як нам нав’язують, зараз не просто не 
потрібні, але шкідливі. Бо ведуть нашу країну до функції 
сировинного придатку у Європі, фактично, приблизно 
до того, що хотів Гітлер зробити із нами. Різниця в тому, 
що під час війни наших людей насильно вивозили на 
роботу, а зараз ставлять у такі умови, щоб вони не мали 
іншого виходу, ніж туди ж їхати для рабської роботи. 
Але мова зараз у нас не про Європу, а про запобіжник. 
Як видно, активні громадяни – найкращий запобіжник. 
Ну, а якщо громадяни будуть пасивними? Якщо будуть 
пасивними, то питання знімається автоматично, навіть 
нема й сенсу взагалі говорити про добробут пасивних 
громадян. Бидлу – бидляче життя, це закон природи. 

Весь зазначений перехідний процес має завершитись 
новою Конституцією – Громадянською Конституцією.

Будь-який авторитарний режим все одно 
завершується рано чи пізно. То краще, щоб це робилося 
контрольовано та за планом. Це краще і для країни, і, 
головне, для самого такого   авторитарного режиму та 
його носіїв. В історії приклади такого забезпечення 
переходу влади (разом зі зміною системи влади) 
були. Найяскравіший приклад - це передача влади 
разом зі зміною системи влади генералом Франко в 
Іспанії. Коли від фактично диктаторського режиму 
Іспанія після смерті Франко перейшла в режим 
конституційної монархії-демократії. Франко для цього 
свідомо працював багато років при своєму житті, щоб 
це відбулося саме після його смерті. 

Приблизно так має відбуватись перехід до нової системи 
влади. Приблизно так він завжди й проходив у світі. 
Як саме буде в Україні, зараз важко сказати. Все буде 
залежати від конкретних умов, але принципи саме такі.

Ми розуміємо, який галас можуть підняти 
«демократи», прочитавши цей матеріал. Нехай 
галасують. Іншого шляху, ніж шлях до авторитарного 
прогресивного уряду, щоб подолати корупцію, 
олігархію, безлад, тупу жирну бюрократію просто не 
існує. І ми вважаємо, що про це потрібно говорити 
відверто і громадяни мають це розуміти. І не просто 
розуміти, а готуватись це здійснити на практиці. 
Наш шлях – це Велика Україна! Для її побудови 
потрібна сила – могутня громадянська сила!

________________________________________________

По организации был проведен опрос по поводу уплаты 
дополнительных взносов. Каждому поступовцу было 
задано два вопроса: «Почему в организации те, 
которые дают дополнительные взносы, их дают, а те, 
которые не дают,  их не дают?». Приводим Вам один 
из таких «интересных» ответов:

Ответ, полученный в ходе опроса:

«Небольшие взносы (типа 100 грн) это 
больше показуха, чем помощь организации 
(это деньги "на бумагу"), платить же 
серьезные деньги (несколько десятков 
тысяч долларов) - в этом в настоящее 
время нет смысла, т.к. нет веры в 
достижение цели».

Комментарий к ответу:

Як людина, яка робить не дуже великі додаткові 
внески не зовсім згоден із думками, що невеликі 
додаткові внески це більше показуха.

І ось чому. По-перше, ані я, ані  жоден із тих, хто 
робить додаткові внески не звернув на це увагу інших 
членів організації. Ми робимо це не для них, а для 
себе та організації.

По-друге, кожен, навіть незначний внесок, 
призводить до результату. Кожен, навіть незначний 
внесок, – це додатковий день соціальної реклами 
Громадянської ідеології в соціальних мережах. Кожні 
3-5 незначних внесків – проведена публічна акція. 
Тож кожен внесок незалежно від розміру є важливим, 
оскільки є додатковою ознакою та індикатором участі 
в житті організації. А також ознакою розуміння 
напрямку в якому рухається організація.

Крім того,  значна кількість невеликих додаткових 
внесків у сукупності – це вже значний фінансовий ресурс.

Ще один (мій особистий) мотив щодо додаткових 
внесків і він виглядає доволі просто: «Я хочу на власні 
очі побачити  результат наших дій.

О ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ ВЗНОСАХ5025

ПРОДОВЖЕННЯ ЦИКЛУ 
ВІДПОВІДЕЙ ТА КОМЕНТАРІВ

Ігор Мотузка
      член ГО «Поступ»

Ніякі звернення до влади або погрози нічого 
не дадуть. Вони і надалі будуть робити 
те що їм подобається, а нам замилювати 
очі та брехати. Лише створивши потужну 
силу (організацію) або приєднавшись до 
діючої організації, яка змінить систему 
управління владою, можливо встановити в 
Україні такий порядок і такі закони які Вам 
потрібні. А змінити систему владу можливо 
тоді, коли нову систему влади сприйме 
народ! Іншого рішення не має. Тому дійте 
а не скигліть.

Я за Україну для ГРОМАДЯН!
Я за ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

Я ДІЮ!
А ТИ?

Дмитро Тацій
      член Виконкому ГО «Поступ»

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Незмінність курсу на Громадянську 
республіку має забезпечити 
відповідна перехідна влада.

Будь-який авторитарний режим 
все одно завершується рано чи 
пізно. То краще, щоб це робилося 
контрольовано та за планом.

Що може бути запобіжником проти 
такої загрози? 
Відповідь проста – громадяни!

mailto:gazeta%40postup.org.ua?subject=
https://www.facebook.com/motuzkai
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000655761858
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850

