
ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 772
19.09.18-25.09.18 Громадянські середи відкриті для всіх.

Щосереди о 19:00 за адресою: 
м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство «Знання» 

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

26 
вересня

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

Всі партії, що сьогодні на слуху та на бігбордах, 
реально пропонують нам одне — БДСМ та приниження. 
Спочатку вони принижують наш інтелект. І в свої списки 
їх спонсори засовують відверто одіозних фігур, які 
у владі вже десятки років. Тобто, вони вважають, що 
ми проголосуємо за тих, хто вже показав, що, крім як 
набивати кишені, нічого не хочуть робити. Так, інколи 
туди вставляють таких собі “чесних та порядних”, які 
на практиці нічим не кращі за інших. Ми бачимо це, 
вони бачать це, але нічого не змінюється. З року в 
рік одні і ті ж морди. Вони тримають нас за  ідіотів? 
Невже вони сподіваються, що ми їм пробачимо таке 
принизливе ставлення до нас? Але практика показує, що 

Коли Ви чуєте від когось думку типу «я не 
цікавлюсь політикою», «політика це бруд», «я поза 
політикою» чи «я не розбираюся в політиці», то 
згадайте цю притчу:

«Одного разу миша помітила, що господар ферми 
поставив мишоловку. Вона розповіла про це курці, 
вівці і корові. Але усі вони однаково відповідали: 
«Мишоловка - це твої проблеми, до нас вона ніякого 
відношення не має!»

пробачимо. Хоч і знаємо, що нас чекає не покращення 
життя, а БДСМ. За допомогою різних інструментів та 
всіляких ланцюгів з нами роблять те, до чого ми, мабуть, 
підсвідомо прагнули. Над нами починають знущатися. 
Як в жорсткому “кіно” 18+. 

Ви підприємець? Якщо Ви не задовольняєте 
“режисера”, або його помічників, то проблеми з 
ліцензією, податковою, поліцією Вам гарантовані. 
Їздите на автомобілі? Спробуйте бензин по 32 грн 
та кратери на дорогах. Ви простий клерк в офісі? Вас 
прив’яжуть до робочого місця зарплатою, якої ледь 
вистачає, щоб дожити до кінця місяця. Для кожного 
знайдуться свої пристрої та ланцюги. Звісно, ви можете 
написати в ФБ щось гнівне, навіть вийти на мітинг та 
покричати... Але в БДСМ-кіно також кричать! І дуже 
голосно! Чи отримують там задоволення? Мені не 
відомо. Але в анотації глядачеві кажуть, що так. Ми ж на 
мітингах також кричимо. А ЗМІ вже роблять ту анотацію, 

Трохи пізніше в мишоловку попалася змія - і вкусила 
дружину фермера. Намагаючись її вилікувати, дружині 
приготували суп з курки. Потім зарізали вівцю, щоб 
нагодувати всіх, хто приїхав відвідати хвору. І, нарешті, 
закололи корову, щоб гідно нагодувати гостей на 
похоронах.

І весь цей час миша спостерігала за тим, що 
відбувається через дірку в стіні і думала про речі, які ні 
до кого ніякого відношення не мають.

яка вигідна “режисерам”. Так і виходить, справжнє БДСМ 
та приниження в смердючих та брудних маршрутках, на 
оббиванні порогів чиновників, в судах... Нас “мають” 
скрізь, будь-чим і як хочуть! Але, на відміну від БДСМ-
кіно, платять не нам, а ми. 

Рано чи пізно комусь набридає, що його “мають” і 
принижують. І саме таких людей ми шукаємо. Досить 
здавати свою дупу в оренду. Ми вважаємо, що Україна 
та українці заслуговують кращої долі. Приєднуйся до 
нас! Разом ми переможемо! І нас всіх чекає хеппі енд.

________________________________________________

Фото з мережі Twitter

Я ПОЗА ПОЛІТИКОЮ!?

ПАРТІЇ БДСМ ТА ПРИНИЖЕННЯ

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Рано чи пізно комусь набридає, що 
його “мають” і принижують. 
І саме таких людей ми шукаємо.

Мiсце для виборця Мiсце для партiйця 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ГО «ПОСТУП»

20 ЖОВТНЯ
2018 РОКУ

початок о 10-00
в  товаристві «Знання»Мораль: 

Якщо Вас щось не стосується безпосередньо, не 
думайте, що це щось не вдарить Вас по голові.»

Дмитро Каленюк
      член ГО «Поступ»

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%94%D0%A1%D0%9C
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004650271990
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Нам часто кажуть, що ми будуємо ту ж саму демократію, тільки трохи іншу. І щоб остаточно поставити всі крапки над“і”, ми вирішили порівняти державницькі норми 
Конституції України та положення Громадянської республіки. Пропонуємо вашій увазі частину першу нашої роботи.

(Підкресленим виділено ті частини статей, які суперечать Громадянській республіці).

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ СИСТЕМИ ВЛАДИ В ГРОМАДЯНСЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ ВІД НИНІШНЬОЇ СИСТЕМИ. ЧАСТИНА №1

№, № 
розділу, 

статті
Конституція України Громадянська республіка

Ст. 5

Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади 
в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування. Право зміни 
конституційного ладу в країні належить виключно народові і не може бути 
узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може 
узурпувати державну владу. 

Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади 
в Україні є Громадяни. Громадяни здійснюють владу через систему 
Громадянських рад різних рівнів. Право змінювати конституційний лад в 
країні належить виключно Громадянам. 

Ст. 6
Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 
виконавчу та судову.

Питання в процесі дискусії. Повернутися після того, як пройдемо решту 
пунктів.

Ст. 38

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними 
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати 
і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування.

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у 
всеукраїнському та місцевих референдумах.
Управління всіма державними справами здійснюється громадянами 
особисто, або через делегата.

Ст. 69
Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші 
форми безпосередньої демократії.

Громадянське волевиявлення здійснюється через делегування та 
референдум. 

  Розд. IV

Ст. 75
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада 
України.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна 
Громадянська Рада.

Ст. 76
Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п’ятдесят народних 
депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого 
виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.

Верховна Громадянська Рада формується на основі загального, рівного, 
відкритого делегування та не обмежується за кількісним складом та 
строком повноважень. 

Многие люди хоть раз рассматривали возможность 
вступить в какую-либо партию или общественную 
организацию, движение или объединение. Почему так 
происходит. Часто это попытка найти единомышленников, 
которые придерживаются и разделяют твои взгляды. 
Партийная или общественная организация выступает, 
в некотором роде, «клубом по интересам», где человек 
находит общение. Дальше, попав в партию, человек 
уже понимает, что он не один, ощущение общности и 
причастности также присутствует. Как вывод – человеку 
уже есть, с кем поговорить, и он понимает, что он не один, 
и его окружают люди, которые мыслят примерно также, 
как и он.

Дальше давайте разберемся, для чего вообще нужна 
партия в демократической системе, какая ее цель? 
Главной задачей и целью партии является приход к 
власти. Все политические программы направлены на то, 
чтоб наибольшее количество избирателей «купилось» на 
обещания в агитационных документах, проголосовало, чем 
привело бы большее количество членов определенных 
партий во власть. Поэтому переходим к тому, чем 
может заниматься человек в партии в современных 
демократических реалиях. Он может зарабатывать 
деньги. Если человек богатый и знаменитый – он 
может делать политическую карьеру в партии – идти на 
выборы – в зависимости от достатка и популярности на 
соответствующем уровне (страна, область, район и т.д.). 
И при успехе – реализовывать демократическую схему 
– «деньги – выборы – приход к власти – возврат денег с 
прибылью – новые выборы». Второй способ заработка в 
партии – это работа в партийном аппарате за зарплату. 
Или одним словом от выборов до выборов, в надежде 
во время избирательной компании ухватить что-то с 
«панского стола». Второй вывод: в партии, в принципе, 

можно заработать тем или иным способом.
Сейчас, практически все партии (очень редко бывают 

исключения) одинаковые по своей идеологии, а точнее 
по ее отсутствию. Лозунги – за все хорошее, против 
всего плохого - не являются идеологией, это просто 
приманка для избирателей. Потому как есть лозунги, 
но нет механизма их решения. Поэтому человек может 
для себя выбирать абсолютно спокойно, в какой партии 
работать, среди них нет никакой разницы. Единственный 
критерий – общий государственный рейтинг, поскольку 
если партия есть в парламенте, то в ней зарплата и 
перспектива за свои кровные стать депутатом может 
быть выше.

В современной жизни партия как политическая 
единица скорее выполняет функции по продвижению 
«во власть на платной основе», но никак не отражает 
какие-то политические взгляды среза общества. 

Если разобраться, то сейчас партии — это 
просто бизнес-проекты, направленные на 
продвижение во власть определенных личностей и 
определенных законов для дальнейшего успешного 
ведения бизнеса.

И этот замкнутый круг агентств по продвижению 
«профессиональных политиков» во власть может 
продолжаться до тех пор, пока граждане не поймут, 
что в политике должны быть не те, кто может купить и 
обеспечить себе место на политическом «Олимпе», а те, 
кто может работать на успех своей страны.

Что для этого необходимо гражданам? Объединяться!!!
Да, объединяться для одной цели, построить систему 

управления государством так, чтобы граждане сами 
управляли страной, а не так, чтобы кто-то управлял 
страной в интересах граждан. Государство — это не 
предприятие, на которое нас бесправно трудоустроили, 
и не общежитие, в котором нам любезно предоставляют 
жилье за определенную плату. Государство – это 
акционерное общество, где каждый гражданин имеет 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ПАРТИИ

право управлять и обязан это делать. Но сейчас 
это сделать невозможно. Только ликвидировав 
олигархическую систему демократической власти, 
можно обеспечить возможность продвижения 
граждан в управление своим государством. Такой 
принцип соблюдается при Гражданской Республике – 
государственном устройстве, при котором управление 
государством есть не только право, но и обязанность 
граждан. А система делегирования разрушает систему 
выборов, при которой действует правило:

«ДЕНЬГИ – ВЫБОРЫ – ПРИХОД К ВЛАСТИ – ВОЗВРАТ 
ДЕНЕГ С ПРИБЫЛЬЮ – НОВЫЕ ВЫБОРЫ».

Хватит тратить силы на чужие политические бизнес-
проекты. Гражданин имеет право сам управлять своим 
государством. Гражданин обязан управлять своим 
государством. Долой демократию, за Гражданскую 
республику! Присоединяйтесь к нам!
________________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
№17, ЩО ВІДБУЛОСЯ 17.09.2018 р.

На засіданні Виконкому:
• Призначити чергові Загальні Збори ГО «Поступ» на    
20 жовтня 2018 р. 
• Порядок денний Загальних Зборів ГО «Поступ» на     
20 жовтня 2018 р.:
- звіт Ревізійної комісії.
- створення кадрового моноліту;
- «Поступ» та майбутні вибори;
- різне.
• Провести опитування щодо присутності на Загальних 
Зборах ГО «Поступ» (перша хвиля) у термін з 18.09.18 
р. По 25.09.18 р. Та отримати відповідь на запитання 
“Що Вам особисто є самим не зрозумілим в Доктрині 
«Громадянська республіка».
Призначити відповідальних за опитування: 
зведення результатів — Малихіна Н. А., організація 
опитування — Чубко Д. Г. підстраховка за 
проведенням опитування — Лемешко Д. І.
• Контроль за отриманням довіреностей на Загальні 
Збори та їх врахування  — Ткаченко І. В.
Секретар наступного засідання – Хлиптун А.А. 
Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ» 
заплановано провести у понеділок 08.10.2018 року. 

Кирилл Соколов
      член Исполкома ГО «Поступ»
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