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ПІДТРИМУЄШ ІДЕЮ ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ - ПЕРЕДАЙ ГАЗЕТУ ЗНАЙОМИМ

28 
лютого

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

ЩО Ж НАСПРАВДІ УТРИМУЄ ЛЮДИНУ ВІД ПРИЄДНАННЯ ДО 
«ПОСТУПУ»?

Для того, щоб побудувати Велику Україну, в першу 
чергу, необхідно змінити систему влади, прибрати 
олігархію, побудувати Громадянську республіку. 
Для цього необхідно отримати підтримку громадян 
та створити масову ідеологічну організацію. Для 
створення такої організації ми знайомимось із різними 
громадянами, розповідаємо про наш громадянський рух. 
Логічним результатом таких розмов є вирішення питання 
щодо приєднання громадянина до організації «Поступ» 
або навпаки – не приєднання. Ясна справа, що таке 
рішення не може просто даватись. Можуть виникати різні 
сумніви щодо обґрунтованості такого кроку. Для того, 
щоб подолати такі сумніви, ми пропонуємо ознайомитись 
із деякими з них. Якщо якась причина зі списку є в 
наявності, то пропонуємо це питання з нами обговорити. 
1. Не сприйняття необхідності виконання свого 

власного громадянського обов'язку взагалі.
2. Незгода із курсом на побудову Громадянської 

республіки.
3. Не сприйняття «Поступу» як організації, здатної 

довести справу до перемоги.
4. Небажання втратити певний ступень свободи в разі 

вступу в організацію.
5. Побоювання, що асоціація із організацію зараз або 

в майбутньому, може негативно відобразитись на 
власному іміджі.

6. Нерозуміння свого місця в організації.
7. Побоювання, що вступивши в організацію, людина 

виявить її не такою, як вбачалося, але вийти з 
організації буде виглядати несерйозним кроком.

8. Розуміння того, що для України робити все-таки 
щось потрібно, але має бути хоч якась винагорода 
за такі дії. Проте в «Поступі» такої винагороди не 
видно.

9. Бажання не бути рядовим членом організації, але 
побоювання того, що не рядовим не дадуть стати, 
або не вийде.

10. Побоювання, що будуть поступово нав'язувати 
робити ту роботу, ті дії, які не хочеться робити, або 
які насправді можуть бути неправильні.

11. Побоювання того, що будуть витягувати гроші.
12. Побоювання того, що будуть користуватися ім'ям 

людини без її на це згоди.
13. Є бажання зробити зміни в Україні швидко, прямо 

зараз, але «Поступ» пропонує довгий шлях за якимсь 
планом.

14. Жаба давить щомісяця сплачувати членські внески 
(50 грн.). 

15. Не все ще до кінця зрозуміло по діяльності 
організації.

16. Є побоювання, що якщо реально організація почне 
загрожувати владі, то влада почне відповідні дії 
проти організації, а людина не хоче опинитись під 
репресивними діями влади.

17. Відсутність бажання.

Не займатися політикою - 
це все одно, що не лікувати 
тяжку хворобу.

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

АРГУМЕНТИ (ПРИЧИНИ), ЯКІ НЕ СПРИЙМАЮТЬСЯ:
• Відсутність часу. Ця причина  не може бути 

сприйнята, бо адекватна людина завжди зможе знайти, 
мінімум 15-20 хвилин на тиждень, щоб приймати 
реальну участь в перебудові України. В цьому разі 
аргумент «відсутність часу" реально сприймається як 
«відсутність бажання».

• Я знаходжусь на державній (військовій) службі 
і мені не можна. Не сприймається тому, що «Поступ» не 
політична партія і за законом в ній може брати участь 
будь-який громадянин України. В цьому разі реальний 
аргумент – «відсутність бажання».

• Я вже підтримую (знаходжусь в іншій партії). Не 
сприймається, бо «Поступ» -  позапартійна структура і 
ній є зараз і можуть бути надалі громадяни, які беруть 
участь в інших політичних силах. В цьому разі реальний 
аргумент (причина) - «відсутність бажання».

Є єдиний аргумент, який дійсно може сприйматись 
серйозно, це тяжка хвороба. Так, людина в такій 
ситуації може мати зовсім іншу філософію свого 
життя, ніж звичайний громадянин. І це зрозуміти 
можна. Таке життя. Але в цьому випадку, нажаль, така 
людина довго не живе. Якщо ж «тяжка хвороба» така, 
що людина продовжує жити й жити та жалітись, то 
реальна причина – «відсутність бажання». Бо навіть 
прикута до ліжка людина теж може бути патріотом та 
громадянином, якщо в неї є для цього бажання!

______________________________________________

Чудесні зцілення, звісно, трапляються, але ви певні, що це наш випадок? 
Брудна справа, робота, сім'я... Відмазок багато! Але де ви працюватимете, 
якщо до кінця розвалиться економіка? Що їстиме ваша сім'я? Як 
лікуватимуться ваші діти? Відповіді прості: НІДЕ, НІЧОГО, НІЯК!! І НІХТО нам 
не допоможе! Ні Америка, ні Європа, ні Азія... Як без лікування помирають 
люди від тяжких хвороб, так і держава наша помре. А Україну роздеруть на 
шматки сусіди. Ви готові до такого?

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Наводимо декілька цікавих питань, які отримали у результаті спілкування в лютому цього року з незнайомою для нас 
людиною щодо ознайомлення із ГО «Поступ» та його курсом на Громадянську республіку:

1. Скажіть будь-ласка хто фінансує «Поступ»?

2. Як можна ознайомитися з установчими 
документами організації?

3. Чи можна побачити фінансовий звіт ГО «Поступ»?

Відповіді колег:

Сергій Солодкий
1. Ми самі! Тобто організація фінансується членами 

“Поступу”- за рахунок основних та додаткових внесків. 
2. Все є на сайті www.postup.org.ua

Максим Твердохліб
3. У нас є звіти і ми їх завжди даємо тим, хто 

цікавиться. Зазвичай ці звіти необхідні в разі, якщо ми 
направляємо наших представників до громадських рад 
при органах влади. 

Ознайомитися з ними можна за посиланням.

Наталья Троянова-Малош

   член Исполкома ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
http://www.postup.org.ua
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://postup.org.ua/postup/zvity-pro-diialnist
https://www.facebook.com/troyanata
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ЧОМУ “ПОСТУП” ВИСТУПАЄ ПРОТИ 
ДЕМОКРАТІЇ?

ПОЧНИ З СЕБЕ?!

Демократію визначають як набір ідей і принципів, 
що стосуються свободи. Демократія – це політичний 
режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади 
в державі визнається її народ. Отже, управління 
державою, згідно  демократичної системи правління, 
здійснюється народом, безпосередньо (пряма 
демократія) або опосередковано через обраних 
представників (представницька демократія). Тобто, 
представники народу, що фактично становляться 
владою, повинні проводити в життя ідеї і принципи 
свободи того народу, яким вони представлені. Тому, для 
будь-якої держави є найважливішим наявність такої 
системи правління державою, при якій влада була б 
зобов'язана гарантувати свободу народу і справедливо 
реалізувати його права. 

Такі слова ми чуємо звідусіль останнім часом. Але ж 
чи так воно насправді? Чи все залежить виключно від 
нас? Давайте розберемося разом.

 Коли нас дратує розкидане сміття на вулиці, відверто 
погана робота комунальних або державних служб чи 
установ, то мабуть треба починати з себе? А злочинність, 
наркоманія, хабарництво – це також в нашій компетенції 
і треба починати з себе? Постійне підвищення цін та 
тарифів на абсолютно усе, ідіотські закони, щорічні 
дебільні зміни податкового законодавства, що ставить 
на коліна всю економіку держави, це теж наша 
компетенція і треба починати з себе? 

НІ, не так! Це відверта дурня! Я можу скільки завгодно 
бути законослухняним, працювати, сплачувати податки 
й дотримуватися чистоти. Але поряд все одно є ті, хто 
краде, смітить і зловживає владою. Це все одно що лити 
воду до пробитої діжки – витікатиме завжди швидше 
ніж встигатимеш наповнювати. І так триватиме без 
кінця, якщо діжку не залатати. Але що ж тоді робити?

Перш за все – не вестися на ДУРНЮ! Бо ті, хто таке 
каже, або нічого не тямить в цьому, або їм вигідно так 
казати. Так нашій «ЗРАДІ»  і тим хто при владі, вигідно, 
аби ми – громадяни, невдоволені станом речей, – були 
роз’єднані та пасивні. Так їм легше нами керувати: 
атомізовані, розгублені, одинокі люди не здатні до 
організованого спротиву чи відстоювання власних 
інтересів. За таких умов правителі можуть скільки 
завгодно зберігати владу, навіть нічого не роблячи.

Досить вже обмежуватись киданням сміття в смітник. 
Треба долучатись до активних системних змін. На рівні 
держави! Не смітиш, робиш добре оточуючим - дуже 
гарно. Але це лише крапля користі в порівнянні з 
активною діяльністю щодо порятунку держави.

Нам українцям потрібні зміни на краще і впровадити 
їх можливо лише зверху. Лише маючи ВЛАДУ, лише 
маючи доступ до керівних важелів, що впливають на 
політику, безпеку, економіку, можливо змінити Україну 
на краще. Лише змінивши систему управління владою, 
ми можемо створити Велику Україну! Україну якою 
хочеться пишатися, в якій хочеться жити та втілювати 
свої мрії у життя!

На жаль, при демократії, яка пропагує справедливість, 
насправді сама її і знищує, породжуючи 
безвідповідальність. Саме безвідповідальність 
невілює рівень соціальної корисності і активності 
особистості в суспільстві. При демократії всі рівні. 
Дорівнює і наркоман, і вбивця, і вчений, і сумлінний 
будь-який громадянин. Всі мають право обирати 
владу та вибирають шляхом таємного голосування, 
тобто, не несучи ніякої відповідальності за свій вибір. 
Відповідно, обрані в органи влади також не несуть 
відповідальність перед виборцями. Така система 
влади сприяє її зловживанню, породжуючи олігархію, 
що ігнорує по суті права і свободи народу. Тому, 
“Поступ” категорично проти демократії, але не проти 
демократичних цінностей, прав и свобод. 

“Поступ” проти демократичної форми правління! 

“Поступ” ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!
________________________________________________

Але ж  як це зробити, адже я звичайний українець?
Так, дійсно, починати треба з себе. Але це значить 

– стати політично активним. Цікавитися власною 
державою, її політичним життям, тим, що відбувається 
навколо. Відстоювати свої права та не миритися з тим, 
що заважає жити.

Якщо хочеш реальних змін – перш за все знайди 
тих, хто прагне того ж самого. Вступи до організації, 
або створи власну. Будучи однодумцями, ми зможемо 
створити силу, що здатна прийти до влади та встановити 
той порядок, який потрібен нам, громадянам, а не 
олігархам та корумпованим можновладцям. Це і буде 
початок реальних змін.

Коментар

Головна ідея «почни з себе» в тому, що коли людина 
в процесі самоорганізації, тільки тоді вона починає 
вникати в суть питання і саме тоді вона починає 
гуртуватись з однодумцями і рухати процес. Коли 
людина огульно починає казати, що не тим і не так 
доріжки взимку посипають, нехай вивчить питання, 
розбереться які суміші як працюють і скільки що коштує 
і далі приміряє на прикладі, якби вона за власний кошт 
це робила у своєму дворі. Я можу багато прикладів 
привести, але більшість людей не ототожнює бюджет 
міста, чи держави, як бюджет, який ми наповнюємо 
разом. А думають, що це якийсь дядя Ваня дав гроші 
і нехай тарифи відшкодовують всім громадянам. 
Перепрошую, я у себе утеплив будинок, споживаю газу 
менше в 2.5 рази, а хтось замість цього вимагає, щоб 
державний бюджет, що є фактично майбутнім наших 
дітей, і надалі витрачався на утримання тарифу на газ, 
чи на електрику, чи ще на щось. Такі люди крадуть 
майбутнє дітей. Якщо ми вдаримось в соціалку, то це 
капець країні. І капець цей настане саме тому, що ці діти 
з вкраденим майбутнім не будуть бачити перспектив в 
цій країні. І будемо ми тут сидіти з тарифами, але без 
молоді, що означатиме - без ВВП.

________________________________________________

Незмінність курсу на Громадянську 
республіку має забезпечити 
відповідна перехідна влада.

Віталій Дмитраш
      член ГО «Поступ»

Геннадій Гросфілер
      член ГО «Поступ»

Чиновники - это трутни, пишущие 
законы, по котрым человеку не 
прожить. Почему у министров 
жалованье постоянно и независимо 
от того, хорошо или дурно живется 
населению...
Вот если бы квота жалованья 
бюрократов колебалась вверх-вниз в 
зависимости от уровня жизни народа, 
тогда бы эти дураки меньше писали 
законов, а больше бы думали.

Отто фон Бисмарк

Сергій Воробйов
        член ГО «Поступ»

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:

«По взносам: те, кто платят - хотят 
почувствовать свою значимость. 
Возможно, застолбить место под солнцем, 
вот типа я молодец, я плачу и будет мне 
счастье. Это как индульгенция».

Комментарий к ответу:

Я знаю, что человек, который дал этот ответ, 
не платит дополнительные взносы. Важная 
информация, обладая которой можно сделать 
заключение, что для себя этот человек в вопросе 
оплаты дополнительных взносов сформировал 
удобное оправдание своей пассивности.  Я мол 
человек уважаемый, значимый, имею свое место 
в обществе, в меру честен и индульгенция мне не 
нужна. А кому нужно, тот пусть и платит. Но давайте 
вспомним основные особенности Гражданской 
республики.  Разве при ней может кто-то выдать 
индульгенцию? Глупые надежды.  А “место под 
солнцем”? В Гражданской республике удобное 
для личного обогащения управленческое кресло 
меняется на место, где или вкалывают на благо 
страны, или неотлагательно отстраняются от власти. 
В итоге имеем факт непонимания цели Поступовского 
движения. Наверняка это и есть истинная причина 
нежелания жертвовать своими кровными.

О ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ ВЗНОСАХ5025

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИКЛА 
ОТВЕТОВ И КОММЕНТАРИЕВ

Олег Алёхин
     член ГО «Поступ»
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