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В часи феодальноі роздробленості Русі особливе 
місце займало Галицько-Волинське князівство. Його 
територія охоплювала майже всі землі правобережноі 
України з Києвом.

Початок цьому утворенню дав волинський князь 
Роман Великий, після приєднання Галичини, запо-
чаткувавши династію Романовичів. Але найбільшої 
могутності й розквіту "Галицько-Волинська держава" 
досягла при Данилові Романовичу. Повернувши бать-
ківські володіння, узявши собі Галичину, Данило від-
дав молодшому братові Василькові Волинь. Попри 
такий поділ обидва князівства існували як одне ціле, 
під зверхністю старшого і діяльнішого князя Данила.

У внутрішній політиці Данило, як і його батько, 
для противаги боярській олігархіі прагнув забез-
печити собі підтримку серед селян і міщанства. Він 
укріпив багато існуючих міст, а також заснував нові 
- Львів, Крем'янець, Холм, який зробив своєю столи-
цею. Сприяв розвитку ремесел та торгівлі. Ефективно 
використовував вигідне географічне положення своїх 
земель, та найбільші родовища солі.

Найсерйознішою зовнішньополітичною проблемою 
князя були монголо-татари, з якими він зіткнувся ще 
в юні роки, керуючи волинською дружиною при битві 
на Калці 1223р. У 1241р. вони пройшли Галичиною і 
Волинню, хоч і не завдали таких нищівних руйнувань, 
як в інших руських князівствах. Для спасіння краю від 
розорення князь Данило був змушений визнати зверх-
ність Золотоі Орди, яка зводилася до обов'зку нада-
вати допоміжні загони монголо-татарам для нападів на 
Польщу і Литву. Але таке становище зовсім князя не 
влаштовувало. Він прагнув позбутися такої "татарськоі 
честі", яка "зліша від зла". Сподіваючись на допо-
могу західних союзників у боротьбі з Золотою Ордою, 
Данило прийняв від Папи Римського у 1253 році про-
позицію коронаціі, й став королем всієі Русі.

Час його правління - доба найбільшого економічно-
культурного піднесення та політичного посилення 
Галицько-Волинської держави. Маючи кордон по Кар-
патах, Дніпру та Дунаю, за його правління вона стала 
найбільшою державою Європи.

Данило Галицький все життя присвятив захисту 
своєї країни, від численних завойовників. Мудрий і 
сильний правитель, який ладен поступитися власними 
інтересами заради процвітання держави. Він спро-
мігся звести тиск монголо-татар до мінімуму. Саме за 
політичну мудрість і військові звитяги Данило Галиць-
кий вшанований у літописах словами "другий після 
Соломона".
________________________________________________

ДАНИЛО
ГАЛИЦЬКИЙ

Володимир Антонюк
              член ГО «Поступ»

Нагадаємо, наша мета – Велика Україна. Для 
цього необхідно, в першу чергу,  прибрати олігар-
хію, що можливо через побудову Громадянської 
республіки. Для чого необхідно забезпечити три 
умови: 
•	 наявність	 ідеологічної	 бази	 (проекту	 нової	

системи влади);
•	 потужна	 сила	 –	 	 ідеологічна	 громадянська	

організація;
•	 масова	 підтримка	 громадян	 нової	 системи	

влади.

ПЕРШУ, ІДЕОЛОГІЧНУ УМОВУ, Й БУЛО ПОВНІСТЮ 
ДОСЯГНУТО САМЕ В 2018 РОЦІ.

Ми видали Доктрину «Громадянська республіка» в 
вигляді книги, яка й стала крапкою в завершенні ідео-
логічної роботи. А також влітку провели офіційну прес-
конференцію, де й презентували Доктрину.  З цього 
моменту всю нашу ідеологічну роботу зі створення 
ідеологічної бази завершено. Ми повністю перейшли в 
формат роботи щодо практичної реалізації нашого стра-
тегічного плану. Це було основним у нас в 2018 році.

ПОБУДОВА МАСОВОЇ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
(КАДРИ).

За рік кількість членів зменшилась на три члени. 
Вступили п’ять нових людей. Один з них вийшов через 
декілька місяців через ідеологічні незгоди. Хоча при 
вступі писав заяву, що із усім згоден. П’ятьох ми виклю-
чили, двоє пішли  самі, а один помер. Сьогодні ми 
бачимо тенденцію зменшення чисельності. Вважаємо 

це нормальним. Залишають організацію переважно ті, 
хто давно в організації і які колись входили в «Поступ» 
через споживацькі мотиви. Сьогодні організація 
повністю перейшла на ідеологічні рейки, і ті, які шукали 
якусь вигоду для себе від перебування в організації, 
почали втрачати цю перспективу. Зараз питома вага 
членів зі споживацьким підходом ще досить велика. 
Але поступово, із приходом нових людей, баланс почи-
нає змінюватись на сторону ідеологічних. Тобто тих, хто 
має бажання будувати разом Велику Україну. Тому, хоч 
ми й бачимо зменшення чисельності, але одночасно й 
бачимо тенденцію збільшення кількості ідеологічних 
кадрів. Підтримання такої тенденції є нашим подаль-
шим завданням. За минулий рік нам не вдалося сут-
тєво наростити кадрову роботу щодо залучення нових 
кадрів. Причиною цього вважаємо в тому, що ще не всі 
поступівці повністю розібрались із Доктриною «Грома-
дянська республіка». Станом на початок січня 2019 року 
в ГО «Поступ» було 157 членів. Основним інструментом 
нарощування кадрової чисельності залишається робота 
в соціальних мережах. Із використанням методу вели-
ких чисел. Коли ми шляхом перебору великої кількості 
людей шукаєм тих, хто сприйме наш шлях і згоден буде 
до нього приєднатись. 

Весь кадровий потенціал організації ми маємо націлю-
вати  на пропаганду. На впровадження ідеї «Громадян-

ОСНОВНІ ПІДСУМКИ РОБОТИ ГО «ПОСТУП» ЗА 2018 РІК
ської республіки» у свідомість широких мас. На це всі 
наші зусилля й були направлені в минулому році.  Тільки 
робота по рекламі нашої ідеології і є тим шляхом, який 
веде до перемоги. Це і є ті конкретні дії, які необхідно        
робити. Якісь інші «конкретні» дії – це марне витрачання 
часу.

В рамках пропагандистської роботи ми бачимо необ-
хідність переходу нашої власної газети «Громадянська 
республіка» на новий, більш високий рівень. Для цього в 
минулому році ми створили пул журналістів. Фактично – 
це організація в організації. Кількість членів пулу перед-
бачається на рівні 25 чоловік. Наразі зараз маємо 18. 
Мета – зростання професіоналізму. Щоб матеріали, які 
публікуються в газеті, були планові і їх якість відповідала 
необхідним вимогам.

Також в минулому році був створений новий інтернет-
сайт організації. Він має тепер мінімалістичний характер. 
Щоб без зайвих текстів чи картинок давати виключно 
необхідні матеріали. Щоб було простіше зрозуміти сут-
ність нашого руху.

ЩЕ	 ОДНИМ	 РЕЗУЛЬТАТОМ	 НАШОЇ	 РОБОТИ	 В	 2018	
РОЦІ	 СТАЛО	 ФОРМУВАННЯ	 ОСНОВНИХ	 ПРИНЦИПІВ	
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ	ПОЛІТИКИ	ДЕРЖАВИ.	

Ось ці принципи:
А) енергоносії не мають бути дешевими, щоб стимулю-

вати енергозбереження та підвищувати енергоефек-
тивність, але одночасно вони мають бути доступними 
для населення;

Весь кадровий потенціал 
організації ми маємо націлювати  
на пропаганду.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005920991689


П'ятирічний термін президента ПОРОШЕНКО 
добігає кінця. Скоро ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ може 
стати звичайним громадянином з приставкою «екс-
президент», і це, на мій погляд, його бентежить най-
більше.

ПОРОШЕНКО так і не спромігся прибрати з країни такі 
ганебні явища, як підкуп виборців, «роздача» грошей з 
держбюджету, завезення автобусами бюджетників на 
мітинг. Корупція продовжує панувати на теренах нашої 
держави.

Колись у фільмі «АДВОКАТ ДИЯВОЛА» було сказано: 
"…Ні у кого не виходить вигравати все життя ... Мар-
нославство - мій найулюбленіший з гріхів. Він такий 
фундаментальний, самолюбство - це природний нар-
котик".

Через п'ять років після загибелі Небесної сотні на 
Майдані і тисяч загиблих на фронті наша держава здо-
була немалих досягнень в розвитку. Проте справжнім 
гаслом РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ було саме подолання 
корупції, знищення її, як явища. І про це наш прези-
дент на початку своєї каденції говорив дуже багато. 
Але нічого не зробив в цьому напрямку. Навпаки, перед 
виборами стали виникати один за іншим корупційні 
скандали в різних сферах життя, і особливо кричущі в 

Проводячи опитування членів організації з при-
воду включення в роботу з пошуку однодумців, ми 
отримали таку цікаву відповідь:

«Мені здається, що всіх залучати до пошуку 
кадрів, це неправильно. Колись пропонували на 
вибір будь-яку громадську роботу, направлену на 
підтримку та підсилення організації. В такому разі 
психічних перепон бути не може».

І на перший погляд все логічно, але давайте розбе-
ремо кожен момент окремо.

КАДРИ.	Громадянська організація «Поступ» головною 
своєю метою ставить побудову Великої України! 

Форма правління Великої України є «Громадянська 
Республіка», а це значить, що потрібно змінити систему 
формування влади. Для того, щоб змінити систему, нам 
потрібно виконати три умови:

•	 Наявність	ідеології	та	моделі	нової	держави	
•	 Створення	масової	ідеологічної	організації
•	 Підтримка	народу
На сьогодні «Поступ» повністю сформував ідеологію 

і має відповіді на усі питання щодо ідеології! Єдине, 
що нас стримує - це відсутність чисельного зростання 
організації. Тому кожен член організації, що бажає 
досягнення мети побудови ВЕЛИКОЇ УКРАНИ, повинен 
брати участь у роботі зі збільшення чисельності органі-
зації «Поступ». Це той мінімум, який він повинен вико-
нувати обов’язково! А вже за  бажанням може приймати 
участь ще у напрямку газета «Громадянська республіка», 
«Пропаганда», тощо.  Ми зібралися КРАЇНУ ЗМІНИТИ, 
а це можливо зробити лише при наявності ВЕЛИКОЇ 
ІДЕОЛОГІЧНОЇ МАСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Буде зростання 
організації – буде ВЕЛИКА УКРАЇНА! Не буде зростання 
чисельності організації – уся наша багаторічна праця 
так і залишиться нікчемним пшиком. КАДРИ ВИРІШУЮТЬ 
ВСЕ! А тому пропоную кожному приєднатися до кадрової 
роботи і прискорити нашу перемогу.

ІНША РОБОТА. Якщо ми бажаємо досягти поставленої 
мети, то ми повинні робити те, що наближає нас до мети. 
На найближчий час це є виключно кадрова робота. Усі 
інші роботи теж важливі, але не першочергові.

ПСИХОЛОГІЧНА	 ПЕРЕПОНА. Усі люди різні, і члени 
організації не виключення з правил. Ми розуміємо, що 
не всі поступівці люблять спілкуватися з незнайомими 
людьми. Ми також визнаємо небажання спілкуватися 
з незнайомцями як підставу відмовитися від роботи в 
кадровому напрямку. Але при цьому ми також розуміємо, 
що це дуже зручна підстава для декого, щоб ухилитися 
від ВАЖЛИВОЇ для нас роботи. Шановні поступівці! 
Нагадую Вам, що ми зібралися КРАЇНУ ЗМІНИТИ, А НЕ В 
БІРЮЛЬКИ ГРАТИСЯ і тому давайте по дорослому відпо-
відати за свої слова і вчинки. Ми ж не пропонуємо Вам 
на вулиці знайомитися з незнайомими людьми і агітувати 
за ВЕЛИКУ УКРАЇНУ! Ви у зручний час та місці, через 
комп’ютер, планшет або телефон в соціальній мережі 
Фейсбук пропонуєте незнайомій людині дізнатися про 
нашу ідеологію! Де, скажіть, тут психологічна перепона? 
Можливо, Ви хвилюєтесь за свій імідж, то це не про-
блема! Відкрийте інший профіль у Фейсбуці та станьте 
«королем» спілкування. 

Я ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ, ТОМУ ПРАЦЮЮ В КАДРОВОМУ 
НАПРЯМКУ!

А ТИ?

________________________________________________

Майже вся країна пореготала з нововведення під 
назвою «Правила сексу». В соціальних мережах були 
жартівливі пропозиції щодо відповідних заяв розписок 
та актів виконаних робіт.

Проте, чи смішні ці нововведення, адже в кожному 
жарті є лише частина жарту.

Окрім плутанини, можливого сплеску шантажів та 
безпідставних вироків, є ще один негативний наслідок 
цього «Закону».

Цим законом наші об(зас)ранці (необхідне підкрес-
лити) пом'якшили відповідальність для ґвалтівників 
неповнолітніх. А саме: було від 10 до 15, стало від 8 до 
15. Тільки уявіть, Законом про попередження насиль-
ства пом'якшити відповідальність для ґвалтівників 
неповнолітніх.

Таким чином, мова може йти про серйозне педо-
філічне лоббі в нашому парламенті. А ось це вже не 
жарти.

Зауважу, що про погану підготовку цього закону, 
його суперечливість діючому законодавству та явно 
педофілічний нахил депутатів було попереджено двічі. 
Але навіть це не змусило їх діяти в інтересах Грома-
дян України. Яскравий показник якості тих «народних 
штрихів», яким начебто довірили громадяни на демо-
кратичних таємних виборах.

При цьому мене не полишає думка, чи за умов деле-
гування можлива така ситуація. Ні, неможлива.

Я впевнений, що за умови делегування, вже після 
того, як уповноважені делегати (обранці) «поставили 
раком» Конституцію України під конкретну особу 
(Закон “про Юру та прокуратуру”) таких делегатів було 
б відізвано з належними наслідками (переселення 
до смітників тощо). І до потурання педофілам вже не 
дійшло б. Тож до тих пір, поки ми (ГРОМАДЯНИ) будемо 
обирати на таємних виборах, а не делегувати, обранці 
будуть засранцями та безкарно ставити «раком» і Кон-
ституцію України, і Державу, і Громадян в цілому.
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ОСНОВНІ ПІДСУМКИ РОБОТИ ГО «ПОСТУП» 
ЗА 2018 РІК ПРОДОВЖЕННЯ.	ПОЧАТОК	НА	СТОР.1

БАЖАННЯ ЗАВЖДИ ВИГРАВАТИ ПРИВОДИТЬ 
ДО КРАХУ

КАДРОВІ ПИТАННЯ

СМІХ КРІЗЬ 
СЛЬОЗИ

Б) субсидії мають бути ліквідовані;

В) запровадження 100% індивідуального обліку витра-
чання енергоносіїв із можливістю регулювати їх 
кількість в індивідуальному порядку. Щоб працював 
принцип: скільки витратив – за стільки й заплатив. 
А витратив стільки – скільки потрібно, а не стільки, 
скільки нав’язують.

Ці позиції ми запропонували уряду. Який, як і перед-
бачалося, на них ніякої уваги не звернув. Ми почали  
пропагувати їх в суспільстві. А щоб уряд почав звер-
тати увагу на необхідність змін, ініціювали безстрокову 
акцію неплатежів населення по теплових позиціях.

________________________________________________

оборонній сфері. У тій сфері, яка зараз для нас є най-
головнішою.

І тут ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ почав розуміти: є реаль-
ний шанс залишитись поза владою, що зробить його 
вразливим. Тому на перемогу кинуті всі сили і засоби. 
ПЕТРО ПОРОШЕНКО, навіть, пообіцяв після виборів 
повернути Крим і Донбас, так, як колись нам обіцяв і не 
виконав закінчити війну на Сході за місяць.

Мене шокує готовність нашого суспільства занижу-
вати планку власних цінностей, які дісталися всім нам 
дорогою ціною - і миритися з речами, які п'ять років 
тому здавалися аморальними і неприйнятними за будь-
яких обставин.

Коли ПЕТРО ПОРОШЕНКО йшов до влади, на це було 
витрачено багато ресурсів, тому після виборів він забув 
про свої обіцянки і почав будувати систему під себе 
задля того, щоб повернути «вкладене» у його перемогу. 
Але бажання завжди вигравати приводить до краху!

І в такому стані речей не винні самі політики, в 
такому стані речей винна система. Система приходу 
до влади, система виборів, система контролю. Народ 
України перетворився у статистів, замість того, щоб бути 
справжніми громадянами.

Може настав час змінювати систему управління кра-
їною? Демократична форма правління вичерпала себе! 
Чи не час придивитися до нового устрою держави, яке 
пропонує ГО «Поступ»?

РАЗОМ	ДО	ГРОМАДЯНСЬКОЇ	РЕСПУБЛІКИ!
________________________________________________
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Дмитро Тацій
член Виконкому ГО «Поступ»
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