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Ми такі ж українці, як і ви. Просто нам набридло 
пишатися лише здобутками наших предків. Нам 
остогидло їсти “мівіну”, високо задерши носа, 
згадуючи, що колись ми їли м’ясо. Нас дістало 
тішити себе тим, що ми “в центрі Європи”, “ідеальна 
транзитна зона”, “в нас купа ресурсів”, “найродючіші 
чорноземи”...  Нашу організацію тягне блювати від 
усвідомлення того, що ми можемо мати, але не маємо.  
Саме тому метою «Поступу» є побудова Великої 
України. Це означає, що Україна cтане могутньою, 
розвиненою, впливовою країною. А сусідні держави не 
будуть підступно красти українські землі, бо знатимуть, 
що отримають на горіхи по самі вуха. Дехто каже, що 
Україна стане сильною, коли всі будуть розмовляти 
українською, дехто каже, що Україна має бути в душі. 
Ми ж кажемо, що головна умова могутності – це 
розвинена та потужна економіка.

У будь-якої політичної організації членство можна 
поділити на дві групи. Ідеологічний моноліт і навколо 

Ми заявляємо, що малий та середній бізнес, 
який завжди є рушійною силою економіки, 
має бути 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. А 
податкова система має бути такою, щоб людина 
могла її вивчити та зрозуміти протягом години. 
В основі податкової системи має бути простота та 

прозорість. Ведення бухгалтерії теж має бути зведене 
до мінімуму. 

Уявіть, що ви вирішили створити власний бізнес. 
Спочатку невеликий, бо невідомо, що буде потім. Ви 
ще навіть не уявляєте, як піде процес, чи вигорить, чи 
не вигорить справа. Але вже навіть словосполучення 
«податкова інспекція» лякає. У нашій країні, замість 
того, щоб концентруватися на питаннях розвитку бізнесу, 
підприємець має забивати голову веденням бухгалтерії, 
вивчанням податкового законодавства. Та справа не в 
бухгалтерії, а в тому, що фіскальні органи країни працюють 
у якості карних: забув відправити звіт – отримуй штраф, 
невчасно сплатив податок – отримуй штраф, ще щось не 
так зробив – ще штраф тощо. Тобто відкриваючи бізнес, 
початківець, який намагається розпочати власну справу 
відразу опиняється між молотом і ковадлом. 

Але така фіскальна система є лише наслідком 
олігархічної системи управління країною, коли до 

ідеологічних членів організації. Людей з ідеологічного 
моноліту характеризують чотири риси. Всі вони ЗНАЮТЬ 
ідеологію, РОЗУМІЮТЬ її, ПОГОДЖУЮТЬСЯ з нею та 
ДІЮТЬ в інтересах цієї ідеології. А навколо ідеологічні 
люди, зазвичай, тільки знають і діють. Або ж взагалі діють 
без жодних знань.

Тут ми й підходимо до головної теми статті – до саме 

влади прийшов бізнес та капітал й використовує цю 
владу лише у якості інструменту для примноження 
статків та подальшого збільшення капіталу. Ну не може 
Президент країни, який є власником бізнесу, не думати 
про свій бізнес! Своя ж ковдра ближче до тіла! Тому 
й виходить, що коли влада належить бізнесу, то уся 
система буде використовуватися у якості системи для 
власного збагачення і аж ніяк не для розвитку країни 
та її економіки. І якщо хтось і відчув на собі позитивні 
зрушення в економіці, то це лише місцева олігархія. 

Від нинішньої системи влади нема чого очікувати 
у плані економічних реформ. Тому ми пропонуємо 
приєднуватись до «Поступу» і разом будувати по-
справжньому незалежну Велику Україну. Звісно, комусь 
подобається просто “пишатися”, їсти “мівіну”, випивати 
чарку за наших славетних предків... Але ми впевнені, що 
це, шановний читачу, не про тебе. Ніхто за тебе нічого не 
зробить. Думаєш, ми помиляємося? Проаналізуй останні 
27 років. Багато для тебе олігархія та колишня партійна 
верхівка зробили? Отож! Вважаєш, що вони виправляться? 
Свята наївність... Вовк ніколи не перестане їсти овець. 
Запам’ятай це! А не можеш запам’ятати – запиши! І більше 
ніколи не думай, що твої інтереси та інтереси олігархії хоч 
колись перетнуться з вигодою для тебе. А як думаєш, то що 
ж... Ти ідеальний раб, який ланцюги вважає прикрасами. 
Іди і працюй. Збагачуй своїх господарів.
_______________________________________________

тих людей, що не зрозумівши ані мету, ані стратегії 
організації,  намагаються робити щось на її користь. Саме 
вони і є так званими фанатиками, адже їхня мотивація 
стоїть виключно на фундаменті сліпої віри в бренд 
організації, або в бренд її мети.  Такі люди не будуть 
заглиблюватися у вивчення мети і стратегії організації. 
Вони намалюють собі в голові власне розуміння мети і 

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Денис Чубко
     член Ради ГО «Поступ»

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»
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Найважливіше завдання, яке визначив для себе 
«Поступ» в доступному для огляду майбутньому - це 
поширення ідеї громадянської республіки серед 
людей. Це називають пропагандою. І від того, як 
пропагандою дуже вдало користувалися у фашистській 
Німеччині і Радянському Союзі, - від цього слова стало 
погано пахнути. А ще масла у вогонь підливають 
нинішні російські акули пропаганди, показуючи, як 
можна перевернути свідомість людей масованою 
атакою на їх мізки через всі види ЗМІ.

Ефективність пропаганди, як і будь-якого 
навіювання, прямо залежить від того, наскільки вірить 
пропагандист у ту ідею, яку хоче поширити. Ми всі 
так чи інакше відчуваємо, коли нам брешуть. І чим 
сильніше нас намагаються переконати в тому, чому 
самі не вірять, тим сильніше наше роздратування і 

Вже другий рік Статистична служба Європейського 
Союзу оприлюднює статистику про тарифи на газ та 
електроенергію для населення в 28 країнах ЄС та 13 
державах сусідах. За висновками Євростату  в Україні 
найдешевший газ та електроенергія для населення 
серед 41 країни Європи.

За даними Євростату, ціна на енергію для середнього 
домогосподарства в нашій країні в кілька разів нижча, ніж 

неприйняття. Але, коли нам трапляється ідея, яку несе 
людина і вірить у неї сама, живе нею, нас притягує 
невидимою силою бажання бути причетним до чогось 
важливого, великого. Особливо, якщо ця ідея може 
задовольнити наші інтереси або навіть інтереси цілого 
суспільства.

І якщо ця людина починає нам розповідати про 
свою ідею життя, переконувати в її ефективності 
й необхідності втілення, ми йому віримо, готові 
підтримати і йти в тому напрямку, де вже видніються 
позначені бонуси-«цукерочки». Наші «смачні 
пропозиції», в реальну силу яких ми віримо, 
знаходяться в Доктрині «Поступу». Ми назвали 
її «Громадянська Республіка» й віримо, що на 
сьогоднішній день вона є єдиним способом змінити 
розстановку сил у суспільстві і дати можливість самим 

тарифи у провідних країнах Європи, і в небагатих країнах 
континенту. Наприклад, у Молдові ціна на електроенергію 
більш ніж удвічі вища, ніж в Україні, а газ – дорожчий 
майже на 25%.   Важливо відзначити, що в Європі газ 
розраховують не так, як у нас, – у теплових одиницях 
(гігаджоуль) замість об'ємних (кубометрів) (1 тис. куб. м 
газу дорівнює приблизно 37,6 гігаджоулів).

Як пояснив газеті «Сегодня» директор енергетичних 
програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, 
вимірювання в теплових одиницях більш точні для 
споживача енергії, ніж обсягові: «Давно назріло, щоб 
Україна переходила на вимірювання газу тепловими 
одиницями. Але ми технічно ще не готові: наші 
лічильники налаштовані на те, щоб рахувати газ в 
обсягових величинах. До цього потрібно йти, тому 
що нам складно буде інтегруватися.»

За його словами, така різниця в тарифах на газ і світло 
пояснюється тим, що в ЄС більший рівень податків, вищі 
тарифи на передачу електроенергії, на її розподіл, 
і в підсумку це позначається на тому, що отримує 
населення. При цьому Омельченко вважає, що тарифи в 
нашій країні сильно занижені.

«Якщо брати ціну на енергоносії (природний газ, 
вугілля, ядерне паливо), витрати на них в Європі не 
сильно відрізняються від України. Але відрізняються 
кінцеві тарифи. В ЄС діє система регулювання, яка 
стимулює вкладати інвестиції в модернізацію 
енергомереж. Капіталовкладення, які є в тарифі, в 
нас це поки не впроваджено. Об'єктивно говорити, 
що наші тарифи занижені, особливо це стосується 
населення. Зробити, щоб вони відображали 
реальність, – дуже складне завдання з дуже низьким 
платоспроможним попитом населення», – говорить 

ЧИМ ПРОПАГАНДИСТ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД 
ПРОПАГАН ... ДИСТА?

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ «ЄВРОТАРИФАМ» В УКРАЇНІ? 
ЦІКАВА АНАЛІТИКА.

А

громадянам керувати своєю країною, а не узурпуючій 
владу купці олігархів.

Заради цієї можливості безпосередньо впливати 
на те, як ти живеш і на суспільство в цілому, багато 
людей готові на довгий шлях і їм потрібно позначити 
віхи, куди і як йти. У нас є інструмент і віра, ми готові 
ділитися ними з тими, хто популяризує їх далі, вносячи 
свій внесок у побудову справді великої і незалежної 
України. Ми шукаємо великих розповсюджувачів 
великої ідеї.

ЯК СТАТИ ЧЛЕНОМ «ПОСТУПУ» дізнайтесь тут.

Приєднуйте до організації «Поступ» на шляху до 
побудови ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ!
_______________________________________________

експерт.   У свою чергу деякі тарифи на виробництво 
електроенергії в Україні навіть вищі, ніж в Європі.

ПАЛИЦЯ З ДВОМА КІНЦЯМИ.
Так, Україна прагне стати розвиненою країною 

європейського рівня. І тарифи на використання 
природних ресурсів для виробництва енергії не мають 
бути низькими, лише з метою збереження природних 
ресурсів та направлення отриманих прибутків від 
реалізації енергоресурсів на розвиток держави. Та на 
сьогодні маємо ситуацію, що за рахунок підвищення 
тарифів, надприбутки отримують комерційні організації 
монополісти, які керуються місцевими олігархами. 
Під гаслами «життя європейського рівня» криється 
справжній геноцид населення. 

Так, до європейського рівня тарифів ще маємо куди 
рости, так само як і до європейського рівня доходів 
громадян та рівня обслуговування населення.

Та чи готова рости наша свідомість? Свідомо і 
економно використовувати енергоресурси у власних 
оселях? Не слухняно схиляти голову, клянучи про себе 
уряд при черговому отриманні платіжки, а вимагати 
від обслуговуючих енергопостачальних компаній, 
компетентних організацій та уряду раціональних дій щодо 
облаштування багатоквартирних будинків, власних будинків 
та квартир, приладами обліку та енергозберігаючими 
пристроями. Самостійно перейнятися утепленням стін, 
вікон, використовувати енергозберігаючу техніку тощо.

“Талико ли до Таллина?” 
Так, до Таліна ще далеко.
Ми будуємо країну, в якій кожен громадянин не тільки 

мудрий господар в своєму домі, а й господар своєї 
держави. Ми За Громадянську Республіку!
_______________________________________________

шляху до неї. Це чудово видно на прикладі розвитку 
християнства. Не пройшло й пари сотень років від 
створення релігії, як від неї почали відокремлюватись 
різні течії зі своїм сприйняттям християнської мети. І це, 
так чи інакше, принесло всій християнській течії немало 
проблем та репутаційних втрат. Те саме відбувалося і з 
тоталітарними ідеологіями двадцятого сторіччя, але, 
звісно, в менших масштабах. 

Отже, фанатиками можна назвати людей, які ЗНАЮТЬ 
ідеологію, але НЕ РОЗУМІЮТЬ її, чи розуміють якось по-
своєму. Не розуміючи, ПОГОДЖУЮТЬСЯ з нею і ДІЮТЬ НА 
ВЛАСНИЙ РОЗСУД. Подібні люди можуть і не створювати 

великих проблем організації. Вони навіть можуть бути їй 
корисні, але це потребує значних організаційних зусиль. 
Фанатиків треба постійно контролювати і направляти їх 
робочий потенціал у дійсно потрібне організації русло.

   Звісно, будь-яка організація зацікавлена в тому, 
щоб перевести максимальну кількість фанатиків у склад 

ПОЛІТИЧНИЙ ФАНАТИЗМ
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

ідеологічного моноліту. Зазвичай, це робиться шляхом 
різноманітної внутрішньої пропаганди, основою якої 
неодмінно є ідеологічні доробки організації, як то 
статути, доктрини, програми та інші.

Тож, щоб не бути фанатиком і приносити 
максимальну користь організації, мету якої Ви 
підтримуєте, перечитайте черговий раз ідеологічну 
базу – ДОКТРИНУ «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» та 
обговоріть не досконально зрозумілі речі з 
авторитетним членством.
_______________________________________________

Будь-яка організація зацікавлена в 
тому, щоб перевести максимальну 
кількість фанатиків у склад 
ідеологічного моноліту.

Скільки коштують компослуги в Європі
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