
Нравится скулить о том, как все плохо в стране? 
Считаете себя букашкой, от которой ничего не зависит? 
вам плевать на Украину и ее будущее? Тогда дальше 
можете не читать. Эта статья НЕ ДЛЯ ВАС! 

Но если вы патриот Украины, жаждите преобразовать 
страну в одного из лидеров современного мира, 
хотите сломать хребет олигархической власти, то вам 
необходимо присоединяться к «Поступу». 

С момента отделения Украины от СССР и провозглашения 
независимости, ни одна из политических партий, что 
бы они там не обещали, так и не сделали страну ни 
экономически независимой, ни политически устойчивой. 
Даже обладая парламентским большинством, имея карт-
бланш от народа в виде доверия, ни одна из сил так и 

В організації «ПОСТУП» існує і працює ціла Команда з 
напрямку діяльності «ЗОВНІШНІ КАДРИ». Склад нашої 
команди поступово зростає, але на сьогодні це 12 
поступівців.

Головне завдання напрямку - пошук нових членів 
для організації «ПОСТУП». Хоча паралельно ми 
виконуємо ще одне важливе завдання - розширення 
нашого інформаційного поля шляхом збільшення бази 
електронних адрес, на які відбувається розсилка газети.

Тепер докладніше. Ми працюємо методом «великих 
чисел», іншими словами, шляхом перебору великих 
мас людей. Цей метод абсолютно універсальний і 
дає результат в будь-якій сфері. Кожного дня, без 
вихідних, члени команди починають нові діалоги 
щодо знайомства з «ПОСТУПОМ» і нашою ідеологією 
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА з абсолютно не 
знайомими людьми з України. Ми працюємо в соцмережі 
«Фейсбук». Також одночасно відбувається робота 
з доведення всіх «відкритих» діалогів до логічного 

не разродилась на необходимые реформы. События 
последних лет являются ярким подтверждением 
безответственности власти в государственном 
управлении: аннексия Крыма, резкое обесценивание 
гривны, коррупционные скандалы, слабо развитая 
экономика, разграбленная армия... Этот список можно 
продолжать и продолжать. Единственные, кто увеличивал 
свое состояние за практически 30 лет — это олигархи, 
которые, проявляют невиданную ответственность в 
накоплении и сбережении своих капиталов. Используя 
самый демократический инструмент — выборы, они 
пришли к власти и уверенно там удерживаются, снова 
и снова побеждая на выборах. Формула превращения 
власти в капитал и наоборот работает железно. И все, 

завершення. Логічним завершенням є два варіанти 
- або людина вступає в «ПОСТУП», або не вступає, і 
ми з нею припиняємо роботу. Варто зазначити, що 
ті, хто відмовився дуже часто залишаються в нашому 
інформаційному полі, отримуючи поступівську газету 
«Громадянська республіка» через електронну розсилку 
на власний e-mail, тобто стають просто зовнішніми 
спостерігачами. 

Є вже певна статистика роботи команди. Однозначно 
вступає в організацію «ПОСТУП» один із тисячі з тих, 
з ким ми починаємо роботу. Тобто, щоб одна людина 
вступила в «ПОСТУП», нам треба розпочати і завершити 
до кінця роботу з 1000 людей.

 Багато це чи мало? Складно сказати. Враховуючи 
наші серйозні вимоги до членів організації, то це 
нормально. «ПОСТУПУ» потрібен сьогодні лише один 
з тисячі, всі інші просто не підходять, зважаючи на 
поставлені завдання. Всі кандидати на вступ в «ПОСТУП» 
проходять багатоступеневий фільтр, і тому якість того, 
хто пройшов всі етапи, дуже висока в порівнянні з 
«пересічним» українцем, а значить «ПОСТУП» зростає 
якісно, що згодом дасть і кількість. 

Звичайно, якщо буде працювати команда з 12 чоловік, 
то щоб «ПОСТУП» досяг чисельності  в одну тисячу 
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ПОЧЕМУ НУЖНО ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К «ПОСТУПУ»

НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ «ЗОВНІШНІ КАДРИ»

как один, пеняют на «папередников». Опровергать это 
может только либо слепец, либо глупец, либо тот, кто сам 
является сторонником олигархической власти.

И мы, Гражданская организация «Поступ», 
вынуждены повторять снова и снова, что стране 
необходима не очередная смена лиц во главе 
государства, а полная ликвидация такой системы 
власти, которая позволяет превращать власть в 
инструмент заработка денег. Ведь до сих пор в стране 
находится определенное количество граждан, которые 
верят в сказки карманных партий, целью которых, 
очевидно, и не является сделать Украину сильной. Мы 
желаем скорейшего разочарования любителям таких 
сказок. И ждем в наших рядах тех, кто решился сломать 
действующую систему и построить новую.

Если вы дочитали до этого момента, то, скорее всего, 
первый абзац не о вас. Знайте, вы не одиноки. Хотите 
действовать ради спасения страны и своего будущего? 
Тогда у вас два пути.

Первый — создать свою команду, разработать план 
изменений в стране, получить поддержку народа и 
реализовать свой план. В этом случае велик риск 
совершить множество ошибок, разочароваться, пойти 
не в ту сторону. Но только дурак учится на своих 
ошибках. Второй — присоединиться к «Поступу», 
к организации, которая уже имеет программу 
действий, команду единомышленников, системно 
и целенаправленно двигающуюся к реализации 
намеченного плана. Почему именно мы? Потому что 
кроме нас НИКОГО. За нами пропасть! Знаете еще 
одну силу, которая не сидит на подсосе у олигархов? 
Назовите! Напишите нам! Нам самим интересно!

Есть и третий путь — это бездействие, путь тех, кто, 
либо покорно склоняет свои головы, либо безразлично 
смотрит на происходящее. Если вы выбираете его, то 
значит, заслуживаете всего, что с вами происходит. 
У раба не может быть другой судьбы. Жалко только 
ваших детей. Их ждет та же участь, что и вас.

_______________________________________________

членів організації, то нам знадобиться років двадцять. 
Ми це чудово розуміємо і тому постійно працюємо над 
збільшенням команди, залучаючи до роботи все більше 
членів організації. Вже підраховано, якщо нас буде 
працювати команда в сто чоловік, то вже через три 
роки членів організації «ПОСТУП» буде 1000, тобто ми 
перейдемо на другий рівень розвитку «політичний» 
(дивись докладно Доктрина «Громадянська республіка»).

Пам'ятаєте - «КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ». Так от, саме 
від діяльності кадрового напрямку залежить, чи буде 
наша мета реалізована в життя, чи так і залишиться 
лише на папері. Нам потрібні люди!!! Без людей не буде 
потужної пропаганди, без людей не буде своєї команди 
реформаторів, без людей не буде нічого, а значить не 
буде і України.

Отримавши з часом якісну і багаточисельну команду, 
ми отримаємо ту ідеологічну силу, яка змінить Україну, 
яка ліквідує демократичну форму правління, яка 
встановить Громадянську республіку, яка побудує 
ВЕЛИКУ УКРАЇНУ.

Ми вже працюємо. Запрошуємо приєднуватись до 
команди «ПОСТУП».

_______________________________________________

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Денис Чубко
     член Ради ГО «Поступ»

Сергій Солодкий
      член Ради ГО «Поступ»

https://postup.org.ua/doktrina
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
https://www.facebook.com/denis.chubko
https://www.facebook.com/solodkiy.s
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АНАТОМИЯ ДЕМОКРАТИИ

СУМНІВИ ЩОДО ВСТУПУ В «ПОСТУП»

«…Что есть данный предмет сам по себе...»*

Демократия - политический режим, в основе которого 
лежит метод коллективного принятия решений с равным 
воздействием участников на исход процесса или на его 
существенные стадии.

Но это, так сказать, с точки зрения науки. 
Как тут не вспомнить определение демократии Б.Шоу, 

а именно: «Демократия — это когда власти уже не 
назначаются горсткой развращенных, а выбираются 
невежественным большинством»

В теории все республики являются 
демократическими, то есть верховная власть (в 
теории) принадлежит в них всему народу без 
предоставления каких-нибудь привилегий тем или 
иным классам. 

Но на практике народ на выборах является лишь 
куклами в руках групп (в лучшем случае политических, а 
по факту олигархических), сосредоточивающих в своих 
руках богатство, а вместе с ним и власть.

При этом даже с научной точки зрения Республика 
не является синонимом демократии. Во многих 
государствах-монархиях демократические институты 
также широко распространены. 

То есть ни в коем случае не нужно отождествлять 
институты и ценности, о которых все трубят на 
каждом шагу, с таким политическим режимом как 
«Демократия». Ибо эта самая демократия стала рабочим 
названием для достаточно простого бизнес процесса: 
«Деньги – выборы – власть – сверхденьги - выборы».

И естественно, правила этого бизнес-процесса 
банально просты: меньше вложить – больше получить.

Простой пример: чем меньшее количество 
«избирателей избранников» (уменьшение накладных 
затрат) принесет большее количество процентов 
(больший объем власти),, тем больше можно снять 
сливок с этого самого «большинства избирателей». 

Достоверность этого бизнес подхода видна 
на достаточно большом промежутке времени и 

Нещодавно ми отримали такий коментар щодо 
сумніву приєднатися до поступівської команди.

"Власне, я за будь-які спроби змінити країну на 
краще і мені подобається програма «Поступу», 
але є побоювання, що організації будуть 
перешкоджати проводити будь-які позитивні 
зміни, бо це невигідно для олігархату, який 
лобіює свої інтереси, і політиків-казнокрадів, 
які зараз при владі. Тобто будуть робити якісь 
кримінальні справи про спробу повалення 
конституційного ладу чи тому подібне, щоб не 
дати організації рухатись далі до мети".

значительных (значимых) событиях, как-то выборы 
президента Украины:

Так:
1999 за Кучму Л.Д. проголосовало 15 870 722 

избирателей что составило 56.25 % от пришедших (!),а 
по факту всего 42,11 % от всех избирателей Украины

2004  за Ющенко В. А. проголосовало 15 115 712 
избирателей что составило 51.99 % от пришедших (!), 
а по факту всего 40,64% от всех избирателей Украины

2010 за Януковича В.Ф. проголосовало 12 481 266 
избирателей что составило 48.95 % от пришедших (!), 
а по факту всего 34,86 % от всех избирателей Украины

2014 за Порошенко П.О. проголосовало 9 857 308 
избирателей что составило 54,7 % от пришедших (!), 
а по факту всего 33,27 % от всех избирателей Украины.

То есть уменьшение «фактического избирателя» 
(42,11% - 40,64% - 34,86% - 33,27%) на которого нужно 
совершить затраты, при том же результате (фактическое 
президентство), увеличивает фактический профит от 
бизнес-процесса под названием «Демократия»

Другими словами, себестоимость Президенства, в 
нашей, охрененно развитой «Демократии», в человеко-
деньгах снизилась на 37,89%. Если предположить, что 
стоимость одного голоса составляет 1$ то экономия 
между выборами 1999 и 2014 года составляет более 6 
млн дол. США.

Сразу видно развитие «Демократии» и «финансово-
демократических» процессов.

Формирование всех остальных «демократических» 
органов власти создаваемых с помощью финансово-
демократических механизмов также принципиально 
ничем не отличается

Они  существуют только с единственной целью - 
сохранения этой самой «Демократии».

Напомню «Демократия — это когда власти выбираются 
невежественным большинством», таким образом плохое 
образование — гарантия демократии. С этой точки 
зрения интересно выглядят наши современные реформы 
образования, медицины, пенсионного обеспечения. Кто и 
когда вкладывался в образование рабов/овец? Или кто и 
когда слышал о рабе/овце пенсионере? Так что пока все 
финансово логично.

При этом мы (избиратели) сами формируем ту (или 
ЭТУ) власть, которая нас же потом и стрижет, как овец. И 

Відповідь

Так, зрозуміла думка. І логіка в ній є.
І тут є, що сказати.
ПЕРШЕ. Організації «Поступ» вже 16 років. І вона 

вже досить відома. Відома багатьом на політичному 
просторі країни. Навіть рік тому нас запрошували в 
посольство США для знайомства. Тоді з нами бесіду 
вела ціла делегація. :) Але для того, щоб не було ніяких 
кримінальних переслідувань, не потрібно порушувати 
закон. Тому ми дуже пильно на це дивимось. 
Ніяких, навіть, і натяків не має бути на повалення 
конституційного ладу неконституційним шляхом! 
Це принципово! І це прямо зазначено в Доктрині 
«Громадянська республіка». Ми завжди підкреслюємо 

делаем это регулярно, гордо и самозабвенно последние 
26 лет.

Таким образом, прав был старик Эйнштейн, когда 
утверждал: «Безумие - делать одно и то же, и каждый 
раз ожидать иного результата». 

То есть мы, каждый раз, бегая на выборы, при этом 
достаточно осознано (выполняя свой «гражданский 
долг»), совершаем регулярное безумие, поддерживая 
обещателей наказать «пАпередников» и не 
предлагающих какой-либо смены СИСТЕМЫ ВЛАСТИ.

Но, считать, что ничего изменить нельзя есть 
элементарным паникерством и проявлением слабости. 

У нас сформирована достаточно четкая позиция 
относительно развития Украины. 

И это ГРАЖДАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 
И мы понимаем механизмы и способы достижения 

этой цели.
Конечно, достижения нашей цели не может 

свершиться сегодня на вчера. Если… Нет не «если», а 
когда Идея и Идеология ГРАЖДАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
станет доминирующей в умах украинцев. Тогда просто 
не останется препятствий для достижения основной 
идеи - Великой Украины.

Ибо Никакая армия не сравнится с силой идеи, время 
которой пришло**.
_______________________________________________

*- Марк Аврелий, Размышления, Книга 8
**- Виктор Мари Гюго

_______________________________________________

це. Підкреслюємо, що ми проти незаконних дій, і всі 
мають діяти виключно в законний шлях.

ДРУГЕ. Якщо влада починає якісь незаконні дії 
проти якоїсь громадянської сили, то ця влада тупа. І їй 
потрібно поставити за це пляшку. Бо тоді дуже швидко 
така громадянська сила стає популярною в приходить 
до влади. Це значить, що ми були б тільки раді, якщо 
б влада вдалася до нас на незаконні дії. Але, нажаль, 
влада не така дурна. І шансу на шару отримати могутній 
піар не надає :-).

ТРЕТЄ. Ми зібрались для того, щоб змінити країну! 
ЗМІНИТИ! Так, ми не за царизму живемо, де потрібна 
була збройна революція. Але ж могли б жити в таких 
умовах. І в таких умовах кожен громадянин мав би 
мати сам для себе вибір: або продовжувати бути рабом, 
або піти на рішучі дії. На щастя (чи на жаль) ми зараз 
живемо в іншу епоху і такої сміливості та рішучості від 
громадян не вимагається.

_______________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
№8, ЩО ВІДБУЛОСЯ 23.04.2018 р.

На засіданні Виконкому вирішили:
1. Наступні засідання Виконкому будуть проведено 
14.05.2018 року та 21.05.2018 року. Секретарем 
засідання 14.05.2018 року буде Муляр А.М.
2. Вирішено, що кожен напрямок діяльності 
організації має надавати щотижнево матеріал для 
публікації у газеті «Громадянська Республіка». В 
робочому порядку напрямки діяльності повинні 
надавати матеріал до Редакції до кінця вівторка 
кожного тижня.

Игорь Мотузка
      член ГО «Поступ»

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»
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