
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»)

№ 781
14.11.18-20.11.18 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

12 
грудня

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

ПОЗИЦИЯ ГО "ПОСТУП"
З ПРИВОДУ НАДАННЯ
ТОМОСУ УКРАЇНІ

Йде війна між Україною і Росією.

Будь-яка церква в будь-якій країні може 
виступати інструментом впливу на громадян.

В період війни всі центри можливого впливу 
країни, з якою йде війна, повинні бути 
нейтралізовані.

(після смерті Президента Гінденбурга) на референдумі 
19 серпня 1934 року, де він отримав підтримку 84,6% 
виборців. Але далі він утримував  всю повноту влади, 
також не порушуючи діючого законодавства, – через 
закон про надзвичайні повноваження. Цей закон 
приймався Рейхстагом, де у Гітлера була абсолютна 
більшість. А сам Рейхстаг реально обирався 
демократичним шляхом. Ніяких фальсифікацій не 
було, бо не було в цьому потреби, бо німці одностайно 
голосувати за партію фюрера. Зазначений закон про 
надзвичайні повноваження був прийнятий спочатку 
повноваженнями до 1 квітня 1937 року. Потім Рейхстаг 
продовжував дію закону до 1941 року, потім до 1943, 
а потім був продовжений аж до кінця Третього Рейху. 
Так що це? Монархія чи демократична республіка, 
чи громадянська республіка? Безумовно, ми бачимо 
елементи монархії, бо влада є абсолютна у однієї 
людини. Також ми бачимо і елементи демократії. Бо 
є вибори. Є Парламент – Рейхстаг, вибори до якого 
відбувалися регулярно. І є закони, які приймаються 
Рейхстагом, який обраний демократичним шляхом. Але 
в цій системі гітлерівської Німеччини були й елементи 
громадянської республіки. Сама система вождизму, 
яка панувала в нацистській партії була суцільним 
елементом громадянської республіки. Саме ця система 
зробила партію надпотужною, здатною підкорити 
всю країну своїм партійним інтересам. В партійній 
системі діяв принцип, за яким керівники партійних 
структур не вибирались, як при партійній демократії, а 
делегувалися, як при громадянській республіці. 

Аналогічний аналіз можна зробити по будь-якій 
країні. Проте пропорції відношення монархічного ладу, 
демократичного або системи громадянської республіки 
бувають різні. 

 Сьогодні в світі домінує саме 
демократична республіка. Ця 
система вигідна бізнесу. Бо не 
треба мати реальної підтримки 
громадян.

ДЕ В СВІТІ Є ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА?А

Де в світі є Громадянська республіка? Таке питання 
нам часто задають люди, які знайомляться із 
концепцією нашого громадянського руху. Відповідь 
проста і однозначна: всюди.

Для того, щоб це зрозуміти, необхідно зрозуміти, що в 
чистому вигляді не існує ані монархії, ані демократії, ані 
громадянської республіки. В будь-якій конкретній країні 
завжди присутні одночасно всі ці елементи державного 
ладу. В різних пропорціях. Якщо переважають 
монархічні елементи, то всі вважають, що це монархія. 
Якщо демократичні або громадянської республіки, 
то, відповідно, буде республіка демократична або 
громадянська. Також існують в будь-якій конкретній 
країні і елементи анархії. Хоча ми не знаємо випадків 
в історії, коли б анархічна форма правління в якійсь 
конкретній країні переважала. 

Розпізнати елементи монархії дуже просто і майже 
всі це можуть зробити. Коли кажуть про авторитаризм, 
то саме це і є елементом монархії. Саме елемент, а 
не монархія. Бо реальна повна влада знаходиться в 
руках однієї особи. Проте сама ця особа свою владу 
може тримати через досить складний бюрократичний 
механізм. Наприклад, Адольф Гітлер мав таку владу. 
Його влада була майже абсолютна, це знають всі. І 
ґрунтувалась вона на підтримці народу Німеччини, це 
теж майже всі знають. Але не всі знають, що не було 
узурпації влади юридично. 

Всю владу фюрер отримав легально через 
демократичну систему формування влади. Його 
особисті надзвичайні повноваження були легалізовані  

Сьогодні в світі домінує саме демократична республіка. 
Ця система вигідна бізнесу. Бо не треба мати реальної 
підтримки громадян. Треба лише перемогти на виборах. 
А це зробити легше, ніж постійно працювати так, щоб 
громадяни тобі постійно довіряли. Бо втрата довіри 
громадян, наприклад, при Громадянській республіці 
миттєво позбавляє влади. Елементи громадянської 
республіки в системі влади будь-якої держави можна 
побачити, наприклад, через вплив лідерів громадської 
думки. Наприклад, впливові особи культурної, духовної, 
медійної сфери, партійної тощо. Вони можуть не мати 
влади юридично. Але можуть мати великий вплив 
на владу. Цей вплив буде тим більшим, чим більший 
авторитет вони мають у громадян. Олігархія часто 
намагається це використовувати. Включаючи таких 
лідерів громадської думки в свої партійні виборчі 
списки. Завдяки цьому олігархічні партії підвищують 
свої електоральні можливості. А самі лідери при 
цьому починають втрачати популярність. Бо громадяни 
бачать, що їх улюбленці просто почали продавати свою 
популярність за звичайні гроші або владу, яку потім 
конвертують в матеріальні чи соціальні вигоди. Реально 
щось зробити такі лідери в олігархічних структурах 
нічого не можуть. І потім їх (як відпрацьований 
матеріал) заміщують іншими лідерами громадської 
думки. 

ВИСНОВОК ПРОСТИЙ. Система Громадянської 
республіки присутня в будь-якій діючій країні. Але 
її ступінь невеликий. Проте сьогодні ми бачимо, що 
йде невідворотній процес, коли все здвигається 
від демократичної республіки до громадянської. 
Тобто питома вага ладу громадянської республіки 
постійно зростає. Цей процес невідворотній. 
Бо завдяки інформаційному суспільству, вплив 
громадян на владу збільшується. І все йде 
до того, що прямі делегати громадян будуть 
ставати владою. Що і є, власне, Громадянською 
республікою.

________________________________________________

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Всю владу фюрер отримав 
легально через демократичну 
систему формування влади.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850


неможливо, влада перейшла до фахівців, які дбають про 
державу.

А десь там … у паралельному світі… існує інша 
Україна… Вони теж вважають себе Великою Нацією і 
теж впевнені, що живуть у Великій Державі – Великій 
Україні. Їх країна теж розташована в центрі Європи, 
в них родючі землі, і теж самі красиві дівчата. А далі 
все так, але «трішечки не так». Валюта нестабільна 
та залежить від світової валюти. Про «чесність» та 
«порядність» суддів складають анекдоти. Депутатів, 
які постійно брешуть та крадуть, не повертається язик 
назвати елітою нації! Про Президента та Прем’єр-
міністра просто нічого й сказати … сумно… Всі 
природні ресурси країни належать начебто народу, але 
мають право розпоряджатися ними виключно олігархи, 
а звідси й занадто висока плата за комунальні послуги 
для населення. Гроші в буквальному сенсі робляться «з 
повітря». Людям продають те, що й так їхнє!

Люди бідні, але хитрі. Всю відповідальність 
перекладають на інших. Навіть таке прислів’я є «Я 

Газета «Громадянська республіка». Реєстраційне свідоцтво: серія КВ №22202-12102ПР від 19.07.16р.
Засновник та видавець: Громадська організація «Поступ». Адреса: 04119, м. Київ-119, а/с 113.
Головний редактор: Тацій Д. М.
Редакція може не поділяти точку зору автора статті. Авторський стиль статей максимально 
збережений. Відповідальність за зміст та достовірність наданої інформації несе автор.
Тираж: 2075 примірників. 
З питань розміщення інформації та розповсюдження звертатись на e-mail: gazeta@postup.org.ua

ПЛАТНИК: ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ: ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА ________ 201__ Р.
ОДЕРЖУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Поступ» 
КОД ЄДРПОУ: 26089233, РАХУНОК №: 26006053170170
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК м.КИЇВ 
МФО: 321842

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» № 781
14.11.18-20.11.18 

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Я Б ПРИЄДНАВСЯ ДО ВАШОГО РУХУ, АЛЕ....

ВЕЛИКА УКРАЇНА!!!???

Подобаєтесь ви мені, підтримую вас, я б приєднався 
до вашого руху, але....

Саме таку або схожі фрази ми чуємо від наших 
громадян.

Пропоную розібрати конкретний випадок, який був 
зі мною під час роботи по зовнішнім кадрам з новою 
людиною.

Відповідно до нашої схеми роботи, я запропонував 
людині знайомитись з діяльністю "ПОСТУПа", почали 
йому розсилку газети, потім були питання-відповіді. А 
потім настав момент робити людині вибір - він з нами 
чи ні. 

І тут почалося )))
Людина заявила, що нас підтримує, що згодна з 

Ми Українці – Велика Нація! Сподіваюсь ні в кого 
цей вислів не викликає сумнівів. Але давайте все ж 
таки подивимось, чи насправді це так? Якщо ми дійсно 
Велика Нація, то звісно ж, ми живемо у Великій Державі! 
У Великій Україні! Наша країна розташована в центрі 
Європи, в нас родючі землі, найкрасивіші дівчата!

Наша валюта сама стабільна в світі, вона взагалі 
є світовою валютою. Про чесність та порядність 
наших суддів ходять легенди. Наші депутати – це самі 
кваліфіковані люди в країні, це – справжня еліта нації!

Про Президента та Прем’єр-міністра взагалі нічого 
й сказати, це справжні полубоги. В нашій країні всі 
природні ресурси належать народу, тому відповідно для 
населення скасовано плату за комунальні послуги.

Люди наші багаті та активні. Відповідальність за своє 
життя покладають тільки на себе. Навіть таке прислів’я 
є «Заможний та відповідальний як українець». Це все 
завдяки тому, що свого часу нам вдалось встановити в 
країні новий політичний лад – Громадянську республіку, 
а замість виборів ввести делегування. Олігархи 
зникли як динозаври, брати хабарі стало невигідно та 

необхідністю ліквідації демократії, що хоче, як і ми, 
побудувати Громадянську республіку і т.д. Але не 
підтримує тезис про повернення Україні статусу ядерної 
держави, тобто не хоче, щоб у нас була своя ядерна 
бомба. Бо, мовляв, нам цього не дадуть зробити, нас 
зроблять вигнанцями цього світу, у нас не вистачить 
грошей, і, взагалі, краще всіх любити навколо, ніж 
воювати з ними.

Звичайно, я почав пояснювати людині: 
- що мовляв це лише тезис-бажання, який не набрав 

підтримки достатньої, навіть, в самому "ПОСТУПі", 
- що ядерна зброя необхідна не для нападу, а як 

стримуючий фактор для оборони країни,
- що поки ми прийдемо до влади, то може світ 

зміниться і ядерна зброя взагалі вже нікому буде не 
потрібна і т.д.

Але всі мої роз'яснення вже ніхто не сприймав.
Про що це говорить? Ця людина звичайне брехло та 

триндун!!! 

Людина і не думала нас підтримувати, вона не хоче 
ліквідації демократії і встановлення Громадянської 
республіки, вона просто шукала, за що зачепитись, щоб 
красиво відмазатись. Якби ця людина хотіла всього вище 
переліченого, то вона була б вже з нами. Вона б мала 
погодитись лише з принциповими основними моментами,  
а все інше можна обговорювати і обговорювати.

Ідеологія ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ на сьогодні 
не є досконалою на всі 100%, є ще і недоліки. Є і не 
доопрацьовані моменти. Але кістяк ідеології вже 
сформовано і затверджено, він не підлягає обговоренню 
і дискусіям.

А все інше є другорядне, значить воно може 
обговорюватись і змінюватись під сучасні потреби 
людства.

ТОМУ ПІДТРИМУВАТИ ОБОВ'ЯЗКОВО ТРЕБА КІСТЯК 
ІДЕОЛОГІЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ:

1. Три громадянських постулати.
2. Ліквідацію демократичної форми правління.
3. Ліквідацію незалежності гілок влади одна від одної.
4. Впровадження нової системи управління 

Громадянської республіки.
5. Заміна виборів на делегування.
По всіх інших суперечливих моментах можна шукати 

компроміс, бо якщо підходити так принципово і 
чіплятись за кожну букву, то ніколи нічого путнього 
не побудуєш. В житті завжди є місце компромісу і 
"ПОСТУП" готовий йти на нього.

Нам потрібні громадяни, які готові підтримати новий 
стратегічний курс для України, які готові боротись за 
цей шлях, які готові брати на себе відповідальність за 
країну, які хочуть жити в ВЕЛИКІЙ УКРАЇНІ.

Все більше громадян України дізнаються про 
організацію "ПОСТУП" і про ГРОМАДЯНСЬКУ 
РЕСПУБЛІКУ, і все більше погоджуються з необхідністю 
ліквідації демократії. А значить ідея оволодіває масами.

Демократія буде ліквідована!!!
Громадянській республіці бути!!!

________________________________________________

нічого не знаю - моя хата з краю». Єдине чим вони дійсно 
можуть похвалитись, це перейменуванням вулиць та 
забороною продажу алкоголю з 23:00 до 10:00 (бо це, 
начебто, «як в Європі»). Мабуть, планують легалізувати 
легкі наркотики та дозволити одностатеві шлюби – 
бо це теж «як в Європі». Тим більше, що такі легкі та 
«популярні» шляхи до Європи зробити значно простіше 
(лише затвердити та підписати відповідні папери) аніж 
відремонтувати дороги, подолати корупцію і таке інше. 
А це все завдяки тому, що в країні Демократія, до влади 
можливо прийти лише шляхом виборів за шалені кошти, 
які потім потрібно повертати хабарями, відкатами 
тощо. Олігархи є справжньою правлячою «елітою 
суспільства». Не брати хабарі просто неможливо, тому 
влада в країні належить не фахівцям, а маленькій 
групі людей, для яких власні інтереси значно вище за 
державні.

Шановні українці, а в якому із паралельних світів 
живете Ви? Ви прихильник Демократії чи Громадської 
республіки? Ви заможний і відповідальний 
Громадянин Великої Держави? Чи може Ви той самий 
пересічний Великий Українець, який нічого не хоче 
знати і Ваша хата до сих пір стоїть сором’язливо 
з краю?...
________________________________________________

Люди бідні, але хитрі. Всю 
відповідальність перекладають на 
інших.

Сергій Солодкий
      член Ради ГО «Поступ»

Олег Шушпанніков
                      член ГО «Поступ»

Моє обличчя, коли

хтось ліпить 
безглузді 
відмазки.
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