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Ми отримали такий коментар: «Мені складно 
сприймати діяльність будь-якої організації, коли 
вона не прив'язана до строків досягнення певних 
результатів, цілей. Це викликає алергію». Періо-
дично ми подібні репліки отримуємо.

Давайте розбиратись. Все вірно, щоб щось зробити, 
потрібен план дій. Навіть, тупі це розуміють.  А якщо 
є план, то тоді, мабуть, мають бути в ньому зазначені і 
виконавці, і терміни виконання. Вірно? Якщо мова йде 
про бізнес-план, то вірно. Наприклад, без цього жоден 
нормальний банк не дасть  нікому кредит на бізнес. 
Інвестор також не буде вкладати гроші в бізнес, якщо 
не буде розуміти, коли вкладені кошти окупляться. 
До цього всі звикли. Настільки звикли, що по іншим 
напрямкам суспільного життя, крім бізнесу, іноді теж 
пробують застосувати такі критерії. А ось це вже невір-
но.

Уявіть собі, молодий чоловік побачив дівчину, яка 
йому сподобалась. Він ще із нею не познайомився. Він, 
навіть, не знає, чи має вона чоловіка. Але зразу видає 
для своїх друзів «план» дій: 

• через тиждень – знайомство в метро;
• ще через тиждень – сумісний похід в кіно;
• через місяць – похід на день народження до 
спільних друзів (яких ще нема);
• через місяць і три дні – знайомство із мамою та 
татом дівчини (хоча невідомо, чи є вони взагалі);
• через півроку – спільний відпочинок;
• рівно через рік після знайомства – спільне життя 
на зйомній квартирі;
• через рік і три місяця – весілля;
• через два роки – народжується хлопчик, і т.п.
Хто-небудь уявляє собі, що такий «план» може напи-

сати та презентувати людина, яка товаришує із своїм 
глуздом? Так, питання риторичне. Бо всі розуміють, що 
це відносини між людьми. І їх не можна запланувати 

чи спрогнозувати. Можна передбачити, що хлопець 
почне діяти в цьому напрямку. Але що й коли в нього 
щось вийде – ніхто не знає. 

Приблизно так само й в усіх інших суспільних від-
носинах. Особливо в таких, де задіяні великі маси 
народу. Можна ставити цілі, можна планувати. І можна 
пробувати встановлювати часові відрізки щодо май-
бутніх досягнень. Але це все марно. Досвід історії 
каже, що такі плани ніколи і ніде не реалізуються. 
Ніколи і ніде! Якщо б гадати на картах, то «прогноз» 
був би більш реалістичний, ніж якийсь прагматично-
науковий. 

І як з цим бути? Нічого не планувати і нічого не 
передбачати? Теж невірний підхід.

І планувати треба, і прогнозувати. Але всі ці плани 
мають мати сутність векторів, напрямків роботи. Також 
необхідно розуміти, наскільки просувається робота. 
Тобто необхідно вимірювати шлях, що був пройдений. 

Необхідно повторити, що в реальній політиці ніякі 
плани чи прогнози ніколи не реалізуються. Простий 

приклад. Візьмемо найбільш одіозні випадки мину-
лого століття: фашисти й більшовики. В Німеччині й у 
світі мало хто вірив, що Гітлер прийде до влади. Його 
вважали клоуном. Тим, хто просто веселить  публіку 
своїми чудернацькими виступами і заходами. Проте 
сам «клоун» і його оточення ані трохи не сумнівались 
в перемозі. І чим більше вони вірили в свою перемогу, 
тим менше в неї вірили інші політичні сили. Ще більш 
разючий приклад – більшовики. Ленін вже в 1912 році 
почав реалізовувати думку, що соціалістична револю-
ція буде не при їх житті. І що треба готуватись переда-
вати справу революції нащадкам. А в рік революції – 
1917-й ніхто не міг, навіть, уявити собі, що більшовики 
можуть прийти до влади. Бо вони вже вовтузились 
більше двадцяти років і залишались самою маленькою 
партією. Сам Ленін не дуже вірив в свою перемогу, 

але вперто працював і надихав такою ж впертістю 
своїх товаришів. Чим все закінчилось – знають всі. Це 
яскраві приклади. Але і всі інші історичні приклади 
саме такі. І ніколи не були іншими.

То як бути тим, у кого викликає алергію той факт, що 
реальні громадянсько-політичні дії не піддаються пла-
нуванню? Все дуже просто – почати працювати, незва-
жаючи ні на що. Ні на які прогнози, чи алергію. Бо 
перемога досягається не очікуванням виконання пла-
нів, а повною відданістю своїй справі. А хто віддається 
своїй справі, то в нього ніколи не виникає алергії щодо 
того, що нема чіткого плану із вказанням часових меж. 
Необхідно в таких випадках використовувати девіз: 
роби, що треба, – і будь, що буде. Саме так, наприклад, 
діяли Степан Бандера і його сила. Якщо б вони оціню-
вали, коли саме зможуть перемогти, і втрачали б свій 
пил від того, що не можуть передбачити своєї пере-
моги в найближчі роки, то сьогодні, можливо, ми б і не 
мали Незалежної України. Хоча й за незалежність нам 
ще треба поборотись. Бо незалежність Україна отри-
мала не в запеклій боротьбі за Свободу, а внаслідок 
розпаду Радянського Союзу. І Першим Президентом 
став не борець за Незалежніть, а лідер Компартії Укра-
їни Кравчук. Він непогано жив і при СРСР, і явно не 
переймався ідеєю Незалежності. Ми переможемо, ми 
побудуємо разом Велику Україну! Незалежно від того, 
скільки на це буде потрібно часу.

________________________________________________

КОЛИ Ж МИ ВЖЕ ПЕРЕМОЖЕМО?

Необхідно повторити, що в 
реальній політиці ніякі плани чи 
прогнози ніколи не реалізуються.

Все дуже просто – почати 
працювати, незважаючи ні на що. 
Ні на які прогнози, чи алергію.

Фото: Bigler Productions

Щодо голосування:

Добропорядна дівчина приходить до 
рабина:
- Ребе, мене мучать два питання: 

По-перше, я завтра виходжу заміж. 
Підкажи, як я повинна лягти в ліжко в 
першу шлюбну ніч - оголеною чи в нічній 
сорочці?
По-друге, я не знаю. За кого мені голосувати 
в неділю?

- Дорогенька, ляжеш ти оголеною, чи 
ляжеш ти в нічній сорочці, тобою все одно 
скористаються...
До речі, це відповідь і на твоє друге 
запитання...

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

До лав організації "Поступ" приєднався Владіміров 
Сергій Ігорович.

Станом на 22 березня  в ГО "Поступ" 159 чоловік.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

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


Раніше я писав про те, що поліцейські кожен день 
стикаються із несправедливістю та жорстокістю, 
та пропонував у разі можливості підтримувати їх 
або надавати посильну допомогу.

С детства мы все любим сказки! А откуда они соб-
ственно  берутся? 

Не из нашей ли реальной жизни?)
Как-то недавно попалась на глаза интересная сказочка: 

прочитал, отложил, затем перечитал внимательно, и 
наконец, перечитал более внимательно еще раз…

А ведь не иначе, как про нашу грешную жизнь написано, 
про то, как обычный работающий гражданин кормит 
несколько десятков, а то и сотен нахлебников, которые 
сами по себе мало того, что ничего не производят, но еще 
и хотят жить при этом все лучше и лучше!!!
Итак, я расскажу Вам СКАЗКУ…, а может и НЕ СКАЗКУ…

К Бабе Яге пришли имущество описывать.
Немедленно откройте! — раздалось за дверью, — Мы 
знаем, что вы там!
— Там — подтвердила Яга, неохотно открывая дверь, — 

Чего надоть? Кто такие?
— Недельщик я, — толстый краснощёкий человек 

оттолкнул Бабу-Ягу и прошёл в избу. За ним семенил 
маленький лысый человечек в очках и с кипой бумаг.

Недельщик осмотрел избу и повернулся к Яге.
— Почто налоги не платишь, старая?
— А за что мне их платить? — удивилась она.
— Закон такой, — ответил Недельщик, прохаживаясь, — 

Грибы и ягоды в лесу собираешь?
— Собираю, — кивнула Яга.
— А лес чей? Государственный. Сбором грибов ты наносишь 

лесу невосполнимый урон, который…
— Как это невосполнимый? — перебила Яга, — Грибы-то 

обратно вырастут.

Пропоную розібрати конкретний випадок:
До Вас звертається поліцейський з якоюсь вимогою.

Наприклад, надати для огляду документи та/або вийти 
з машини.

В такому випадку у Вас є два варіанта дії:
ПЕРШИЙ - це виконати всі вимоги поліцейського і, 

можливо, на цьому все і закінчиться.
ДРУГИЙ - відмовитись, мотивуючи безпідставністю 

вказаних вимог та пропозицією негайного їх обґрунту-
вання.

Недельщик хмуро посмотрел на лысого человечка и тот 
протянул ему бумагу.
— Действительно, — протянул он, пробежав взглядом по 

листу — А это вот что у тебя? Печка? Дровами топишь, 
верно?

— Нет, — ответила Яга, — Волшебная она. Сама по себе 
горит.

— Дым идёт?
— Идёт.
— Ну вот! — радостно воскликнул Недельщик, — Дым 

наносит урон окружающей среде. На решение этой 
проблемы нужно золото. Плати налог за использование 
спецустройства без Государственного разрешения.

— Не буду, — фыркнула Яга, — Поколдую и не будет дыма. 
За что платить?

Недельщик повернулся к лысому, тот пожал плечами.
— Ладно, старая. А вот изба твоя. Налог за неё платишь?
— За что? — изумилась Яга, — Я ж её сама наколдовала!
— За обслуживание, конечно, — снисходительно 

улыбнулся Недельщик, — Крыша не течёт? Не течёт. 
Грызуны есть? Нет. А чья это заслуга? Государственная. 
Ибо Государство о тебе заботится и не забывает. А ты 
налоги не платишь! Стыдно!

Баба-Яга захохотала.
— Насмешили, — проговорила она, вытирая слезу, — 

Крыша не течёт, потому что мне её Леший каждый год 
перестилает. А грызунов Кот истребляет.

Недельщик снова повернулся к лысому и тот с улыбкой 
выдал несколько бумаг.
— Значит, говоришь, Леший незаконной трудовой деятель-

ностью занимается? А налоги не платит. Разберёмся.
Яга выругалась.
— А что же насчёт коммунальных платежей, старая? — про-

должил Недельщик, — Ни разу не оплачивала ни за свет, 
ни за воду.

— Вода в ручье течёт, — возмутилась Яга, — А ручей тут 

Пропоную розібрати другий варіант.
Будь-які дії, я ще раз наголошую, що будь-які дії полі-

цейського (незаконні на Вашу думку) можна оскаржити 
або до вищого керівництва, або до суду. Але, в такому 
разі Ви маєте це все зафіксувати або на камеру, або на 
реєстратор, або на щось інше (в тому числі зателефону-
вавши на гарячу лінію «102», де повідомити про зловжи-
вання працівниками патрульної поліції своїми правами). 
Тобто, для оскарження незаконних дій працівника полі-
ції, їх насамперед потрібно зафіксувати.

При цьому, я категорично не раджу фізично упиратись 
при невиконанні їх вимог. Останнім часом дуже часто 
зустрічаються непоодинокі випадки, де люди починають 
битись та лаятись із поліцейськими. Як на мене, це сталося 
після «Майдану», де люди відчули, що вони сила та мають 
право вказувати, як правоохоронні органи (на їх думку) 
мають розслідувати злочини, дотримуватись законів тощо.

Однак, чомусь всі забули, той випадок, коли з вулиць 
(за часів Ющенка) було прибрали підрозділи ДАІ. Я 
пам’ятаю випадки, коли біля ст. м. «Гідропарк» розверта-
лись та їхали в напрямку мосту Дніпро. Чисельність смер-
тельних ДТП зросла в десятки разів, про звичайні ДТП я 
взагалі не кажу. Тобто, це є яскравий приклад самокон-
тролю та розуміння людьми безкарності своїх дій.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, я закли-
каю ПОСТУПівців та майбутніх жителів нашої Громадян-
ської республіки: завжди і скрізь захищати свої права, 
але тільки в межах законів, в тому числі й тих, які будуть 
прийняті, коли демократію замінить «Громадянська респу-
бліка»!!!

без Государственного участия образовался!
— Мы это проверим.
— Да и свет, знаешь ли, тоже не Государственная заслуга! 

Солнце задолго до вас всех светить начало!
— Глупости какие, — засмеялся Недельщик, — Раз не 

хочешь платить, ограничим доступ. Не будет тебе Солнце 
светить больше.

Он просмотрел бумаги и протянул одну из них Яге.
— Это за всё остальное. Плати, или мы имущество опишем в 

счёт Государства.
Недельщик подошёл к Коту, спящему в кресле и поднял его 
за шкирку.
— Вот это что? Кот? Вот его и опишем. Тем более, что у него 

нет разрешения на истребление грызунов.
— Сволота! — закричал Баюн, — Пусти!
— И нужно выяснить, — продолжал Недельщик, — Куда 

он шкурки девает? Почему не сдаёт Государству?
Только он договорил, как превратился в мышь, а лысый 
человечек в крысу.
— Надоел, — Яга отряхнула ладони, — Баюн. Баюн! Как 

поймаешь, целиком не жри. Шкурки оставь. Я их Государ-
ству сдам.

Вот и сказочке конец, а кто понял – молодец)))
Крути - не крути, а ведь не участвуя в управлении Госу-

дарством, мы сами плодим паразитов и позволяем олигар-
хам концентрировать в своих руках ресурсы, которые при-
надлежат нам…

К сожалению, устранить это при демократической 
(читай, олигархической) форме правления НЕВОЗМОЖНО!!!

Остается одно – кардинально менять форму прав-
ления! Пока альтернатива только одна – Граждан-
ская республика, где каждый гражданин ОБЯЗАН 
принимать участие в управлении государством либо 
непосредственно, либо через делегата!

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» № 798
20.03.19-26.03.19 

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ЩО КРАЩЕ РОБОКОП АБО ЛЮДИНАКОП? (ЧАСТИНА 2)

 РУБРИКА «ЖЕРСТЬ» (ЖИТТЯ, ЕТНОС, СУСПІЛЬСТВО, ТА ІН)

СКАЗКА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК!

Кадр з сюжету "5 канал"

Дмитро Каленюк
      член ГО «Поступ»

Олег Шушпанніков
                      член ГО «Поступ»

mailto:gazeta%40postup.org.ua?subject=
https://www.5.ua/regiony/biika-u-odesi-pianyi-fihurant-spravy-pro-zavorushennia-2-travnia-zlamav-nis-politseiskomu-video-145514.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004650271990
https://www.facebook.com/shuspannikov

