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ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»Якщо Батьківщина для тебе - не пустий звук   →

28 
лютого

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ: 
обговорення Доктрини "Громадянська 
республіка"  (відповіді на запитання, 
пояснення, знайомство)

ЧОМУ МИ БУДУЄМО ВЕЛИКУ УКРАЇНУ?

Що може бути гірше, ніж пусте життя? Життя, в якому 
єдина твоя функція – це репродуктивна? І тут зовсім не 
важливо, скільки квартир ти маєш, на якій машині їздиш, 
в якому ресторані харчуєшся. Суть не змінюється.

Найважливіше почуття для кожної людини – це 
почуття власної гідності. Багато-хто це почуття 
намагається в себе викликати, купуючи найдорожчі 
годинники, найновіші телефони, найбільші вілли... Але 
це лише “дієтичний замінник”, який може працювати 
лише в такому ж оточенні. Та й то не завжди.

Кожна людина хоче робити щось важливе. Щось, що 
має сенс і велич. І саме це дає відчуття власної гідності. 
Генрі Форд зупинявся в не найкращих готелях і носив 
старе пальто. Чому? Бо будь-де і в будь-чому він – Генрі 
Форд. Саме так він відповідав здивованим людям. Те 
ж саме можна сказати про Марка Цукерберга, Стіва 
Джобса та багатьох інших людей, які були одними з тих, 
хто змінював світ. Їм не потрібні прикраси, щоб мати 
відчуття власної гідності, бо вони – люди, які робили 
свій вклад в історію людства, вони причетні до великих 
звершень. Але відійдемо від гучних імен. 

У кожного громадського активіста почуття власної 
гідності більше, ніж у мільйонера. Такий активіст може 

на рівних спілкуватися з будь-ким, хоч з Президентом. 
І не буде лізти за словом в кишеню. Бо він знає, що 
його життя має сенс. Бо він причетний до великого руху 
активістів, які, до прикладу, борються з глобальним 
потеплінням. Від його боротьби залежить життя 
планети. Йому є чим пишатися! Його життя вартує 
на багато більше, ніж зароблені на “купи-продай” 
мільйони. І цього достатньо, щоб почуватися гідним в 
своїх очах.

Тож чому ми будуємо Велику Україну? Звісно, нам 
не байдужа доля країни, ми хочемо їздити хорошими 
дорогами, мати нормальне медичне забезпечення, жити 
серед заможних та культурних людей і т.п. Але цього 
хочуть всі. Всі хочуть бути здоровими та щасливими! 
Справа в іншому. Ми - хочемо бути причетними до тих, 

У кожного громадського активіста 
почуття власної гідності більше, ніж 
у мільйонера.

На першому місці 
повинні бути 
батьківщина та 
батьки, потім діти і 
вся сім'я, а потім інші 
родичі.

Цицерон Марк Туллій,
давньоримський політичний діяч 3 

106-43 рік до н.е.

Саме тому Рим і став ВЕЛИКОЮ ДЕРЖАВОЮ! 
Такою, яку і за могутністю, і за ефективністю, і за прогресивністю, і за рівнем добробуту своїх громадян 
досі в історії ще ніхто не переплюнув. Бо Великий Рим будували Великі люди, римські громадяни, які 
сповідували саме таку філософію.

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

хто зробить з України таку країну, в якій хочеться жити 
кожному. І ця причетність дає нам почуття власної 
гідності. Ми автоматично ставимо себе на рівень вище 
за кухонних критиканів, фейсбук-революціонерів, 
диванних патріотів... Незалежно від статків, статусів, 
звань та регалій. Ми – направляємо течію. А вони – за 
нею пливуть. Таких, як вони – мільйони, таких, як ми 
– тисячі. Такі, як ми, роблять історію! Таких, як вони, 
історія помічає лише в демографічній статистиці.

Наша велика мета — це Велика Україна. І саме вона 
надає нашому життю справжній сенс. Створити країну, 
де продажна демократія ліквідована. Де втручання 
в бізнес наближається до нуля. Де багатства країни 
належать не лише нині живучим, а й наступним 
поколінням. Де політичною основою держави є 
Громадянин, а соціальною – середній клас. Країну, де 
справедливість є законною, а закон – справедливим. 
Де традиційні сімейні цінності забезпечують міцність 
держави. Країну, яка є суб’єктом геополітики, а не 
об’єктом. Де держава є фундаментом всіх суспільних 
відносин і повністю залежить від Громадян. Хтось 
подумає, що це неможливо? Звісно, так простіше 
виправдати свою лінь або страх брати на себе 
відповідальність такого маштабу. Але приклади історії 
нам доводять, що можливо все. І це не перебільшення.

Знайдуться люди, які вважатимуть, що реалізація 
перерахованого – це і є Велика Україна. І вони 
будуть глибоко неправі. Межі Великої України не 
обмежуються певними економічними, демографічними, 
територіальними, геополітичними показниками... 
Велика Україна обмежується лише одним – планетою 
Земля. Та й то, лише до певного часу.

______________________________________________

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871


Дванадцятого лютого поточного року до мене 
надійшло СМС-повідомлення про те, що моя 
банківська картка буде заблокована і що мені 
терміново потрібно звернутися за номером 
телефону (044) 228-7296. Аудіозапис моєї розмови 
з шахраєм-оператором я записав і виклав на You-
Tube: «Карткове шахрайство – жур. інфо». Крім того, 
я розіслав письмові звернення до Національного 
банку України, до перерахованих в аудіозаписі 
8-ми банків, що «обслуговуються» шахраями, та до 
Національної поліції м. Києва.

Отже, шановні українці:
1. Ніколи і нікому не надавайте ПІН-коди Ваших 

банківських карток. Взагалі, краще інформацію про 
власні картки і банківські рахунки буквально ховати 
від всіх.

2. Не використовуйте картки для розрахунків в 
підозрілих або маловідомих Вам магазинах, як в 
Україні, так і за кордоном.

3. Знімайте готівкові кошти лише у тих банкоматах, 
які найбезпечніші з точки зору мінімізації 
шахрайства, тобто знаходяться в публічних 
приміщеннях, де є відеокамери або охорона. 
Ідеальне місце: банкомати, які знаходяться 
безпосередньо в філіях банків, НЕ на вулицях.

4. Завжди будьте обережні при інтернет-
розрахунках – читайте на комерційних сайтах, які 
гарантії безпеки безготівкових розрахунків дають 
магазини покупцям. Платіжні системи Visa, Master-
Card (та інші) також можуть сертифікувати інтернет-
магазини, що відображається відповідними 
позначками на сайтах.

5. Регулярно перевіряйте онлайн-виписки за 
Вашими картковими рахунками на сайтах банків, що 
Вас обслуговують. Шахрайські розрахунки Вашими 
грошима (якщо такі є) можна і треба оскаржити.

6. Активуйте послугу автоматичних СМС-
повідомлень по кожній операції (транзакції) з 
Вашими банківськими картками, щоб мати змогу 
оперативно заблокувати Вашу картку у випадку 
підозрілої фінансової активності.

7. Завжди майте при собі номери телефонів 
клієнтської підтримки банку (і в смартфоні, і записані 
на папері), що Вас обслуговує. Варто також мати з 
собою зашифрований запис номера Вашої картки, 
тому що при блокуванні картки оператори часто 
запитують її номер (це групи цифр на фронтальній 
поверхні пластику). Зазвичай оператори працюють 
цілодобово і без вихідних, та можуть заблокувати 
Вашу картку за Вашим дзвінком.

P.S. Шахраїв прошу не чіпати і не насторожувати 
їх - нехай ними займуться відповідні структури.
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Українська держава зараз переживає дуже непевний 
час: криза влади, тотальна корупція, війна на сході,  
розгубленість і зневіра українського суспільства. 
Московщина вперто тримає Україну в сфері свого 
впливу за  допомогою колабораціоністів ОРДЛО, 
також за сприяння клептократичного режиму 
Порошенка. Не менше  проблем у нашої країни на 
заході: Угорщина і Румунія через новоприйнятий 
Верховною Радою закон про освіту  завуальовано 
висунули нашій країні територіальні претензії, аби 
при нагоді відірвати від України Закарпаття,  північну 
Буковину й південну Бесарабію. А "брати" поляки, 
"адвокати" України, прагнуть перевершити усіх:  сейм 
прийняв антибандерівський закон, також закон 
про кримінальну відповідальність за заперечення  
"волинської різанини". Фактично всі українські 
патріоти, що боролись за незалежність, прирівнюються 
до  нацистських злочинців. Також продовжуються 
спекуляції навколо подій на Волині, під час Другої 
світової  війни. Варшавським політиканам байдуже, що 

Чому я повинен ще й політикою займатися? Так 
може спитати у себе кожен пересічний громадянин. 
Чому я не можу просто жити, працювати, заробляти 
гроші для своєї сім’ї? Адже я сплатив всі податки, 
сходив на вибори, вкинув бюлетень до урни! Що від 
мене ще треба? Хай собі підготовлені фахівці будують 
за мене державу, а мені й особистих проблем вистачає. 
Відпочивати теж колись треба. А до наступних виборів 
ще аж п’ять років!

Хочеться запитати у такого громадянина: друже, а у 
власній квартирі ти лад щодня наводиш? Чи теж раз на 
п’ять років? Чи роблячи ремонт у себе вдома, запросиш 
будівельників, заплатиш їм гроші, та підеш гуляти, не 
контролюючи, що вони там нароблять? Чи скажеш: 
ой, я так стомився на роботі, нехай в квартирі за мене 
хтось інший порядкує! Ні, так не буває. Хай би які були 

Волинська трагедія була трагедією обох народів. Що 
цьому  конфлікту сприяла вся передвоєнна політика 
Речі Посполитої, що спровокували конфлікт гітлерівські 
і  московські окупанти. Але польський сейм "призначив" 
винуватцями українців, переслідуючи далекосяжні  
плани. Йде брудне загравання з шовіністично 
налаштованим польським електоратом, щоби принизити, 
ще  більше закабалити українських заробітчан, 
привити українцям почуття "провини", нейтралізувати 
національну  самосвідомість. Щоб громадяни України 
не мали змоги створити в Польщі організації й 
об'єднання для захисту своїх громадянських і трудових 
прав. Адже, навіть, польські аналітики зазначають, що 
зростання польської  економіки йде за рахунок притоку 
робочої сили з України. Тому й Варшава намагається 
всіма способами  забезпечити себе від зростаючої ролі 
українського фактору. Також за нестабільної ситуації 
в Україні ці закони  можуть бути використані для 
історичного обгрунтування окупації Волині і Галичини. 
Адже на протязі століть  політика польської держави 
по відношенню до України не змінювалась. За слушної 
нагоди східні і західні  окупанти ділили між собою 
українські землі.

Тому українському народові потрібно назавжди 
відкинути всілякі ілюзії на рахунок "братів", "адвокатів", 
всяких  "договорів", "гарантій". Потрібно побудувати 
СИЛЬНУ країну! В першу чергу, потужну економічно. А в 
другу чергу - потужну у військовому плані. Без розвитку 
економіки побудувати потужну армію принципово 
неможливо. А для того, щоб побудувати потужну 
країну, потрібно змінити лад. Прибрати олігархію. Тому 
висновок простий. 

Громадянам необхідно взяти контроль над 
країною, відсторонити олігархів від влади. 
Механізм для цього є - всім відповідальним 
громадянам об'єднатись у потужну громадянську 
силу та встановити новий порядок - порядок 
Громадянської республіки!

________________________________________________

геніальні наймані робітники, вони не застраховані від 
помилок. Кожен буде уважно стежити: чи те роблять 
працівники, що від них вимагалося, чи не б’ють вони 
байдики, чи не крадуть будматеріали? Будь-хто, який би 
він не був стомлений, пильно за цим слідкуватиме – бо 
це ж своя хата і свої гроші!

А чому ж тоді до будівництва Української держави 
ми маємо підходити по-іншому? Чи є у нас план, що 
саме ми прагнемо побудувати? Чи вивчаємо ми, хто 
з будівельників краще працює і менше краде? Чи 
слідкуємо за тими будівничими, яких ми вже найняли і 
роботу яких регулярно оплачуємо з власних податків? 
Не раз на п’ять років, а щодня! Це все і є політика. 
Тільки особисто беручи участь у цій активності, ми 
маємо право очікувати бажаних результатів.

І не треба думати, що у розвинених країнах, де 
державні механізми працюють, як годинник, справи 
влаштовані інакше. Всім відомо, що в Скандинавії 
найвищій рівень життя й соціального забезпечення. 
Але мало хто знає, наприклад, що кожен громадянин 
Норвегії, крім роботи чи навчання, ще є членом не менш 
ніж у 2-3 громадських, благодійних, екологічних чи 
політичних організаціях. Сплачує внески, безкоштовно 
приділяє власний час для участі в їх діяльності. І саме 
дякуючи такій громадській активності, а не через 
так званий «скандинавський соціалізм», життя у цих 
країнах сягає настільки високого рівня.

Незмінність курсу на Громадянську 
республіку має забезпечити 
відповідна перехідна влада.

Хочеться запитати у такого 
громадянина: друже, а у власній 
квартирі ти лад щодня наводиш? 
Чи теж раз на п’ять років?

Володимир Антонюк
              член ГО «Поступ»

Активна участь у політичному та громадському житті, 
у розбудові Української держави має для кожного 
свідомого громадянина стати важкою щоденною 
роботою після роботи. Інакше навряд чи щось 
зміниться. І звинувачувати у цьому ми зможемо лише 
себе. Особливо, якщо крім одного дня на п’ять років 
нічого не робимо для того, щоб життя стало кращим.
________________________________________________

Віталій Дмитраш
      член ГО «Поступ»

Михаил Марченко
      член ГО «Поступ»
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