
Часто бачу в інтернеті закиди, мовляв, ми хочемо 
встановити фашиський режим в Україні. Особливо 
цікаво читати подібні дописи від доволі розумних 
людей, що знають значення поняття “фашизм”. 
Вочевидь, вони не дуже добре розібралися в ідеології 
Громадянської Республіки.

Отже, пояснюю, чому ці закиди не відповідають 
дійсності. По-перше, розберемось, що ж таке фашизм  
з політологічної точки зору. Фашизм – концепція 
управління державою, що чітко розставляє пріоритети 
наступним чином. Інтереси держави поперед інтересів 
населення. Як конкретної людини, так і спільноти 
в цілому. На прикладі це виглядає так: ми будуємо 
величезне що-небудь, а ви поки на хлібі і воді 

Да, этот лозунг действительно может стать нашим 
девизом в нашей «внешней» кадровой деятельности 
организации. Давайте разберемся, почему так 
происходит.

Из Доктрины Гражданской республики мы видим, 
что единственной целью гражданской организации 
«Поступ» есть построение Великой Украины на основе 
Гражданской Республики. Исходя из этого можно сказать 
одно – «Поступ» не пропагандирует необходимость 
успеха «Поступа». «Поступ» пропагандирует 
неотвратимость успеха идей Гражданской Республики. 
Мы, одна из тех уникальных организаций, которая имеет 
свою идеологию и план действий по ее реализации 
(наша «Доктрина»). Поэтому, при кадровой работе 
мы сталкиваемся не с необходимостью набрать 
максимальное номинальное количество членов 
организации. А мы ставим перед собой цель набрать 
как можно скорее необходимое количество соратников, 
которые полностью узнали, понимают, разобрались и 
готовы действовать по реализации нашей Доктрины, по 
установлению Гражданской Республики.

Для того, чтобы обычный человек пришел к нам и 
стал Гражданином, он должен пройти определенные 

посидьте! Інколи при фашизмі інтереси держави і 
народу співпадають, але це залежить від конкретної 
влади держави. По суті фашизм - це форма автократії. 
Інколи ефективна, інколи ні. Тепер розберемо в тому 
ж ключі Громадянську Республіку. Головною цінністю 
Громадянської Республіки є не держава як така, а 
Громадянин. Громадянин – це політичний стан людини, 
що так чи інакше керує своєю державою і несе за це 
повну відповідальність. Держава це лише інструмент 
для Громадянина. І на відміну від Фашизму, при 
Громадянській Республіці Громадяни також можуть 
сидіти на хлібі і воді, доки йде глобальний державний 
проект, наприклад, повернення Україні статусу ядерної 
держави, тощо. Але це буде їх особистий вибір, і вони 
будуть йти на це цілеспрямовано і добровільно!

Звісно, будуть в цьому порівнянні і схожі моменти. Тут 
варто звернути увагу на тих жителів країни, які з будь-
яких причин не захотіли керувати своєю державою. Для 
простоти назвемо їх НЕ Громадяни. Так от для таких людей 

этапы ознакомления. Во-первых, он должен о нас 
узнать. Сейчас это в основном происходит в социальных 
сетях (преимущественно «Фейсбук»). Для этого с ним 
связывается поступовец по принципу «холодного 
звонка» – абсолютно незнакомому человеку. Это 
первый барьер. Далеко не каждый человек готов 
заставить себя делать хоть что-то. Но если человек 
проходит этот «фильтр», то далее проходит период 
ознакомления с Доктриной.

Второй этап – когда происходит ознакомление 
с Гражданской идеологией. После этого человек 
или соглашается с ней, или продолжает считать, что 
«Демократия — «это хорошо» и главное выбрать всех 
хороших и порядочных, и все сразу будет хорошо».

Но если у человека все хорошо с аналитическим 
восприятием информации, и он начинает понимать, что 
сейчас Демократия — это тупик, форма власти которую 
капитал придумал в интересах капитала, и приходит 
наконец понимание, что сейчас, в современных условиях 
возможен только путь гражданско-республиканский, 
вот тогда такой человек начинает переходить уже 
к гражданским действиям, и первое – вступление в 
организацию, как поддержка, как первое действие для 
установления Гражданской Республики.

Итак, это все этапы. Узнать, далее понять, принять 
и начать действовать. Но теперь перейдем к сухим 
цифрам. Если в социальных сетях обратиться к тысяче 
человек, то примерно каждый десятый из них проявит 
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ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

До ГО "Поступ" вступив Володимир Пелих. Вітаємо 
Володимира в лавах організації.
За несплату членських внесків з ГО "Поступ" 
виключено Гусача Ю.Я.

Станом на 02.05.2017 року в «Поступі» - 161 член.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

16 
травня

РОБОТА 
НАПРЯМКУ 
ПРОПАГАНДИ

САМІ ВИ ФАШИСТИ!

НАМ ПОДОЙДЕТ ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ТЫСЯЧИ!

фашизм дійсно буде схожим на Громадянську Республіку. 
Їх інтереси будуть розглядатись в останню чергу в 
обох випадках, але і відповідальності на них не буде 
ніякої. Різниця тільки в тому, що НЕ Громадяни в будь-
який момент, за бажанням можуть стати Громадянами 
і активно впливати на питання, що їх турбують. Також 
спільною рисою фашизму і Громадянської Республіки є 
те, що повністю відсутня система противаг. Вся повнота 
влади належить одному органу. 

При фашизмі – це голова правлячої організації. При 
Громадянській республіці – Верховна Громадянська 
Рада, де зібрані всі повноваження Громадян на 
керування державою. Чисто теоретично, це може бути 
і одна людина. 

Як висновок, можна сказати, що хоча Громадянська 
республіка і має певні схожі із фашизмом елементи, 
але ідеологічно і методологічно вони абсолютно різні! 
Більше того, ці режими - антиподи!
_______________________________________________

интерес к тому, что к нему обращаются. Потом уже из 
этой сотни заинтересованных около десяти человек 
действительно проникнутся идеей Гражданской 
Республики, и только один из этого десятка напишет 
заявление о вступлении в Организацию и пополнит 
наши ряды.

Думаете, это сложно и невыполнимо? А вот и нет. Но 
только при условии, что каждый член «Поступа» наконец 
поймет, что он член команды, которая поставила перед 
собой цель - Ликвидацию Демократии, установление 
Гражданской Республики и построение Великой 
Украины, а не просто сочувствующий. Любое наше дело, 
это наше общее дело, а не дело Исполкома, Редакции 
или инициативных групп. Это наше общее дело, и когда 
осознание этого придет, то эта задача будет выполнена 
очень-очень быстро. Потому как такое осознание уже 
будет победой, как личной каждого поступовца, так и в 
целом организации.

Итак, подведем итог. Нам нужен «каждый из тысячи». 
Потому как важен не столько количественный рост 
организации, сколько качественный рост организации 
за счет граждан, которые полностью понимают и 
поддерживают идеи установления Гражданской 
Республики. Эта работа по привлечению новых 
членов организации должна стать общим делом всей 
организации.

_______________________________________________

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

Кирилл Соколов
      член Исполкома ГО «Поступ»

Розумієш, що таке 
Громадянська республіка?  

↓

ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»

https://www.facebook.com/volodymyr.pelykh.9
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/kirill.sokolov.940
https://postup.org.ua/postup/chlenstvo
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ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
Міністру внутрішніх справ України Авакову А.Б.

Шановний Арсене Борисовичу.

До Вас звертається громадянська організація 
"Поступ", яка має за мету ліквідувати демократичну 
форму правління та замість неї побудувати Громадянську 
республіку. 

І це звернення є яскравим свідченням підтвердження 
правильності нашого курсу.

Ще 7 листопада 2015 року було скоєно злочин. 
Сутність самого злочину зараз вже не має значення. 
Це була крадіжка та шахрайство. Відповідну заяву 
було подано до Головного управління МВС України в м. 
Києві (Вх. 547 від 17.11.15р.). Кому все ж буде цікаво 
дізнатись суть справи, то її можна знайти в газеті 
«Громадянська республіка» №675.

Після подання заяви про скоєння злочину  шановна 
наша поліція взагалі нічого не зробила щодо розшуку 
злочинців. Для того, щоб питання було вирішено, 
до різних органів МВС, Прокуратури, Адміністрації 
Президента (в тому числі і через ЗМІ) було направлено 
більше десятка (!!) різних листів та звернень. Відписки 
від цих всіх органів справно писались, але питанням 
пошуку злочинців ніхто не займався.

В кінці кінців було отримано листа від Головного 
управління Національної поліції у м. Києві 
(Вих.№15898/125/23/1-17 від 23.10.17 р.). Де 
зазначено, що «слідчим відділом Дніпровського 

управління поліції  у м. Києві розслідується 
кримінальне провадження №1201710004000905, 
розпочате 22.01.2017 за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого  ч. I ст. 185 
Кримінального кодексу України». А також «слідчим 
управлінням вивчено стан досудового розслідування у 
вказаному провадженні та надано у ньому вказівки в 
порядку ст.39 КПК України». 

І ВСЕ. 
ПІСЛЯ ЦЬОГО НІЧОГО ЗНОВУ НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ, 
ЯК І НЕ ВІДБУВАЛОСЬ ДО ЦЬОГО.

Шановний Арсене Борисовичу, Ви можете поставити 
крапку в цьому питанні? Чи ми з Вами та іншими 
державними установами будемо продовжувати 
переписуватись роками? Ясно, що в цій справі ніякого 
прогресу не буде. І продовжувати переписку немає 
сенсу. Чи Ви та Ваші підлеглі досі не зрозуміли, що ця 
справа з самого початку була індикаторна! Ми про це 
писали відверто! Ми з Вами бачимо факт, що звернення 
громадянина до поліції з приводу скоєння злочину не 
призводить до того, що справою будуть займатись. Це 
ФАКТ, який ми довели своєю індикаторною справою.

ТОМУ МИ ПРОПОНУЄМО:
1. Перестати робити відписки і НЕ ПЕРЕДАВАТИ 

цього листа вниз до відповідних територіальних органів 
поліції, як це робилося до цього моменту.

2. Разом з нами проаналізувати причину того, чому 
саме так все відбувалось. Країна в нас одна, хоч ми з 
Вами представляємо інтереси різних прошарків: Ви – 
олігархії, а ми – середнього класу. 

3. Визначити відповідного відповідального 
працівника (або працівників)  поліції, які б разом із 
нами проаналізували сутність зазначеної справи. З 
метою визначення, чого в наших теперішніх реаліях 
можна очікувати від поліції, а чого ні. Ми готові 
співпрацювати по цьому напрямку, бо, повторюємо, 
країна у нас ЄДИНА для Вас і для нас.
_______________________________________________

ВІДПОВІДЬ: Загалом, як вирішать Громадяни 
в Громадянській республіці, так і буде. Якщо 
вважатимуть, що люди, яким не цікава країна, повинні 
бути суб'єктом права власності на природні ресурси, то 
так і буде. Якщо ні, то ні. 

Але одне з наших гасел звучить наступним чином: 
"Земля та надра — у власності Громадян. Кожен 
Громадянин має право на частку скарбу нації". Ми, 

ОТВЕТ: Земля и недра должны принадлежать народу 
Украины. А народ Украины это граждане и те, кто будет 
иметь усеченные права граждан (т.е. те, кто не будет 
иметь желания управлять страной). Соответственно,  
распоряжаться природными ресурсами могут ТОЛЬКО 
граждане. Сейчас же никто не ставит вопрос о 
том, чтобы дети или недееспособные имели право 
управления общей собственностью - недрами и землей. 
Сама постановка такого вопроса будет выглядеть глупо. 
Вот и при Гражданской республике, те, кто не захочет 
быть гражданином, автоматически будет терять право на 
управление ВСЕМ В СТРАНЕ, естественно, что находится 
в собственности народа, а не отдельных людей.
_______________________________________________

ГО "Поступ", вважаємо, що лише Громадяни повинні 
мати таке право. Зовсім інше питання - це як буде на 
практиці реалізовано таке право. Чи будуть Громадяни 
роздавати собі гроші за користування надрами? Скоріш 
за все, ні. Халява розбещує, а суспільство халявщиків 
деградує. Це знає кожна свідома людина. Чи будуть 
гроші від ресурсів вкладатися в інфраструктуру, армію, 
освіту, науку? Мабуть, так. Бо це рухає країну вперед і 
відповідає також інтересам не лише нині живучих, а й  
майтутніх поколінь. Ресурси мають використовуватися 
з розумом, а не проїдатися та пропиватися.

_______________________________________________

ОТВЕТ: В Гражданской республике каждый 
родившийся в Украине, став членом общества - 
народа Украины, будет наделен возможностью путем 
соответствующего государственного стимулирования 
стать гражданином. Это воспитание патриотизма, 
образование и т.д. За это время молодой человек 
получит условия на государственном уровне проявить 
себя в качестве гражданина, которым станет престижно 
быть в собственном государстве. Т.е. выработается 
система воспитания и подготовки к гражданству. 
В результате, принимая гражданство, принимается 
ответственность, а значит получаются права.

_______________________________________________

ДИАЛОГ НА ТЕМУ: НЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

ВОПРОС:

Не гражданин не будет 
иметь права управлять 
государством, а являться 
субъектом права 
собственности на природные 
ресурсы он будет?

ВОПРОС:

К какому виду прав Вы 
относите право собственности 
на природные ресурсы: к 
правам при рождении, или 
к правам при вступлении в 
гражданство?

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Максим Твердохлеб
     глава Совета  ГО «Поступ»

Геннадий Гросфилер
         член ГО «Поступ»

Недавно нам на странице «Поступ» в Фейсбуке задали интересные вопросы по поводу «Не граждан и природных ресурсов». 
Приводим эти вопросы и ответы на них.
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