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Зразу хочу розставити всі крапки над "і". Я не є 
експертом в правоохоронних органах, я ніколи там не 
працював. Ця стаття - погляд активного Громадянина 
України зі сторони, і своє бачення.

Сьогодні діяльність МВС України не можна назвати 
ефективною. Думаю, що з цим не погодиться мало хто 
в Україні, хіба влада і їх холуї. Більше того, МВС просто 
бездіяльна. Існуюча олігархічна влада перетворила 
МВС з державного органу на бізнес структуру, і тепер 
головне її завдання - заробляти гроші для верхівки та 
бути караючим мечем для "ворогів".

Після втечі Януковича ходив такий вислів - Януко-
вич злодій, але ми ще його будемо згадувати і бажати 
його повернення. Так от, я сьогодні вже його згадую 
і шкодую за тим порядком Януковича, порядком за 
поняттями, але порядком.

Раніше, при так званій злочинній владі, система МВС 
захищала і допомагала "своїм", але і про громадян не 
забувала. Машина МВС працювала чітко, якщо питання 
не чіпляло перших осіб країни і їх холуїв. Приймалися 
і розглядалися скарги, реагували на скарги, карали 

Не смотря на постоянные уверения нынешней 
властью своих граждан о том, как она нещадно 
борется с коррупцией, мы на себе результатов 
этой борьбы не замечаем. По данным организации 
Transparency International, Украина является самым 
коррумпированным государством в Европе. В миро-
вом рейтинге она занимает аж 142 место из 175 пози-
ций. Даже Россия, согласно данным рейтинга, менее 
коррумпирована и занимает 136 место. «Почетными» 
соседями Украины в списке есть Нигерия, Уганда и 
Коморские острова. Задумайтесь, Нигерия и Уганда!!! 

винних, хоч якось захищали простих громадян і допо-
магали їм.

А що ж тепер? А тепер вже не погана міліція, а 
хороша поліція перетворилась на бізнес структуру, 
головним завданням якої є лише заробляти гроші. 
Про захист прав і свобод громадян не йде мова вза-
галі. Ніхто і ніде, навіть не збирається допомагати 
громадянам при порушенні Закону. Але ж ця поліцей-
ська структура фінансується саме громадянами. Бо, як 
відомо, нема грошей державних, а є гроші платників 
податків. Отже, ми їм платимо гроші, а у відповідь 
дуля? Звичайно, ні, скажете ви, і будете праві. Вони 
за наші гроші оформляють протоколи про порушення 
ПДР, вони інколи приймають скарги і вносять їх до 
реєстру, інколи вони порушують кримінальні та адмі-
ністративні справи, а інколи їх, навіть, розслідують. 
Тобто ця величезна поліцейська машина займається 
просто адміністративною роботою. Хоча і тут вони 
толком не працюють, адже тепер вони дозволяють собі 
ігнорувати запити громадян і громадянських організа-
цій, порушуючи елементарні Закони. 

Тобто, на нас просто плюють. І нічого з цим не 
можливо зробити.

Сьогодні поліцейська машина не почне рухатись, 
поки ти не даси гарного хабаря, хоча це явно не хабар, 
це просто гарна плата за їх роботу. Хочеш, щоб тобі 

А мы точно Европейская страна? Где реальные 
результаты борьбы с коррупцией? Где результаты 
работы Антикоррупционного бюро, решения суда по 
коррупционным делам? Кого посадили? Кто реально 
ответил перед законом? Сажают в основном тех, кто 
не поделился, не договорился с нужными людьми, не 
выгоден тому или иному чиновнику, или бизнесмену. 
Получается, если «правильно» брать взятки, то за взятку 
и наказания можно не бояться. Вот самый свежий при-
мер - Тюремный срок за премию в 65 тысяч гривен 
получил бывший глава райгосадминистрации Одесской 
области. Три года за 65 тыс. грн. Избирателям снова 
подкинули лапши перед выборами, как власть активно 
борется с недобросовестными чиновниками. А то, что 
из 166 уголовных производств, переданных НАБУ и 
САП в суд по состоянию на октябрь 2018 года, только 

шукали вкрадене авто, - плати; хочеш, щоб розсліду-
вали крадіжку, - плати; хочеш, щоб знайшли вбивцю, 
- плати. І так за все. Звичайно, можна і не платити, але 
тоді ти будеш все розслідувати і шукати сам.

Наразі, питання власної зброї для захисту стає осо-
бливо гострим. Якщо поліція не може і не хоче нас 
захистити, то тоді сам громадянин буде себе захищати.

То може дозволимо громадянам вільно викорис-
товувати зброю?

То може припинимо фінансувати МВС або розже-
немо їх?

Чи може, нарешті, заставимо їх працювати на 
нас, на громадян?

Відповідь на останнє питання є. Вся ситуація в країні 
вигідна лише олігархії, бо у неї є гроші, щоб вирішувати 
питання, і у неї є великі гроші, щоб вирішити будь-що. 
Отже, треба прибирати олігархію від влади. а для цього 
треба змінювати систему влади, тобто ліквідувати олі-
гархічно-демократичну модель сьогодення і впрова-
джувати ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ майбутнього.

Хочете змін? Набридло жити бидлом? Приєднуйтесь 
до організації "ПОСТУП", підтримайте ідеологію ГРО-
МАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА.

Лише всі разом ми переможемо. Лише всі разом ми 
побудуємо ВЕЛИКУ УКРАЇНУ.
________________________________________________

в 35 были приняты судебные решения, тихо умалчи-
вается!? Так мы живем потому, что не может система, 
построенная на взяточнистве, деребане, кумовстве, 
крышевании, мародерстве, бороться сама с собой. Для 
того, чтоб кардинально что-то изменить, нужно ломать 
систему, и строить новую, основанную на совершенно 
иных ценностях, идеологии, принципах функциониро-
вания. Сколько не менять лица у власти: Петь на Юль, 
Вов, Викторов и т.д., ничего не изменится, пока не изме-
нится система власти – кланово-олигархическая сис-
тема. И ликвидация демократии и замена ее на новую, 
более прогрессивную систему Гражданскую республику 
с ее четкой, продуманной, взвешенной идеологией 
поможет построить процветающую Великую Украину.

________________________________________________

МВС УКРАЇНИ - БІЗНЕС СТРУКТУРА ЗА НАШІ З ВАМИ ГРОШІ

А МЫ ТОЧНО ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА?
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“Підвищення мінімальної заробітної плати 
чиновникам до рівня не менше, ніж в 2-3 рази вище 
від середньої зарплати у країні. 

Одночасне дотримання жорсткого контролю від-
повідності доходів чиновників їх витратам. Їх невід-
повідність має вести до неминучого покарання. Сам 
факт невідповідності – це кримінальний злочин”. 

(с) Доктрина “Громадянська Республіка”.

Багато українців вважає, що чиновників потрібно 
пересаджати та позвільняти. Бо вони, бачте, беруть 
хабарі. А на їх місце набрати чесних, молодих та поряд-
них. Які і посміхатимуться, і все робитимуть швидко, і 
в дупу цілуватимуть особливо вибагливих співвітчизни-
ків. А головне – безкоштовно! Без “подяк” в конвертах.

 Хочу трохи остудити гарячі голови цих радикалів. 
Припустимо, прийде “спаситель”, який реалізує всі їх мрії 
та сподівання. Розжене чиновницьке болото, влаштує 
пильний нагляд, і в разі чого - тюрма! І що далі? Непра-
цюючі лікарні, школи... Нема поліції, ЖЄКів, реєстрато-
рів, улюбленого місця паломництва бабусь “Собезу”... 
Країна починає сипатися, бо нічого не виконується. 

Я родился в 1980 году в маленьком городке Купянск, 
Харьковской области, на границе с теперешней Рос-
сией, и поэтому об СССР помню немного. Помню ситро 
за 30 копеек, вкуснейшую булочку за 3 и пончик c 
ливером за 5 копеек. Помню, что меня чуть не забыли 
посвятить в пионеры, и последующее отношение к 
пионерству, как обязаловке. Помню постоянные оче-
реди за всем маломальски съестным и дефицит всего 
насущного. Я помню, как покупали черный хлеб на 
корм свиньям, потому что он был очень дешевым. Я 
помню лебединое озеро по телевизору во время путча 
и слабо помню принятие независимости Украины. 
Помню непростые годы выживания нашей семьи в 
первые и последующие годы независимости Украины 
и свое осознание себя как личности. Я сильно не углу-
блялся, кто я, и что для меня страна, я плыл по тече-
нию, как и многие другие. Единственное, что отчетливо 
помню, так это то, что по национальности я УКРАИНЕЦ!

Мое первое услышанное разделение на своих и 

Нікому виконувати! В державі сотні тисяч вакантних 
посад. Безробіття велике, а працювати нікому. Бо контр-
оль. Бо вимоги. Скажу прямо. Якщо підвищити вимоги до 
чиновників та посилити контроль, то жодна нормальна 
людина НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ на державній службі за ті 
гроші, що там платять. Воно того не коштує.

Чиновник – це, в першу чергу, людина. А вже потім 
чиновник. Він хоче їсти, пити, навчати своїх дітей, пої-
хати відпочити, купити одяг та взуття, полікуватися... І 
за ті копійки, які платять сьогодні, працювати ніхто не 
хоче. На держслужбі або напрацьовують стаж, або 
допрацьовують до пенсії, або беруть хабарі. Іншої 
мотивації зустрічати не доводилося. Самі подумайте, 
шановні читачі, як може слідчий, який розслідує вбив-
ства та пограбування, отримувати зарплату приблизно в 
10 000–12 000 грн? Чи буде нормальна людина за такі 
гроші самовіддано працювати на такій небезпечній 
для життя та здоров’я роботі? Звісно, ні! І ви, шановні 
читачі, не будете. Бо ви також нормальні люди. 

Тому, щоб ліквідувати корупцію і, одночасно, не лік-
відувати Україну, потрібно збільшити зарплати чиновни-
кам до рівня в 2-3 рази більшого від середньої зарплати 
в Україні. Лише в цьому випадку можна розраховувати 
на те, що на державну службу підуть фахівці високого 
класу. Які цінуватимуть своє робоче місце, дорожити-
муть кар’єрою та відповідально ставитимуться до своїх 
обов’язків. Іншого шляху нема. 

чужих приходится на призыв брата в армию. Его 
направили служить в Хмельницкую область и мама 
очень переживала из-за того, что брат попал на запад-
ную служить. Тогда я впервые услышал «ЗАПАДЕНЦЫ» 
и «БЕНДЕРОВЦЫ». Однако, поехав на присягу, мама 
была очень удивлена тем фактом, какие приятные 
люди там живут. И это было так неожиданно на фоне 
мифа о страшилках западной Украины.

Следующий этап моей жизни, когда я помню попытку 
«разделить» страну на Запад и Восток, приходится 
на президентскую гонку 2004 года, закончившуюся 
оранжевой революцией и приходом к власти Виктора 
Ющенко. В 2014 году после «мягкого» отжима Крыма я 
впервые осознал слово СЕПАРАТИЗМ. 

Сепаратизм (фр. sйparatisme от латинского 
separatus – отдельный), отделенчество – поли-
тика и практика обособления, отделения части 
территории (сецессии) государства с целью 
создания нового самостоятельного (суверенного, 
независимого) государства или получения статуса 
автономии. И снова украинцев поделили на патрио-
тов и сепаратистов, своих и чужих, столкнули лбами и 
заставили воевать друг с другом. Началась война на 
востоке, которая и до сих пор продолжается.

Інтернет наповнений воланням про те, що, бачте, топ-
менеджмент деяких державних установ почав отриму-
вати по 300 000-500 000 грн/міс, а то й по мільйону. І, 
мовляв, нічого не роблять, ніяких реформ нема. А тому 
зарплати потрібно урізати, бо вони занадто вже великі. 
Так можуть говорити лише ті, хто заздрять цим посадов-
цям. Бо якби вони самі отримували б такі зарплати, то 
не жалілися б. Просто дехто все ще вірить в “уравні-
ловку”, яка декларувалася в “совку” і вважає, що топ-
менеджер має заробляти стільки ж, скільки і простий 
двірник. Але мало-хто задається питанням: Що змусить 
талановитого керівника йти на відповідальну посаду з 
зарплатою двірника і чесно там працювати? Відповідь 
проста – НІЧОГО. Чи зможе талановитий керівник під-
мітати вулиці? Певен, що так. А чи зможе двірник вико-
нувати функції топ-менеджера, до прикладу, Укрзаліз-
ниці? Звісно, ні! Тому, якщо реформи не відбуваються, 
то не зарплати потрібно зменшувати, а систему зміню-
вати. Щоб на ключові посади приходили ті, хто можуть 
виконувати цю роботу, а не ті, кого “просунули”. 

Зарплата повинна відповідати посаді і відпові-
дальності! Якщо лікар, який працює в державній 
лікарні, не бере “подяки”, то тут два варіанти. Або 
він психічно не здоровий, або всіх “вдячних” після 
нього оперує патологоанатом.
________________________________________________

Мы постоянно находимся под влиянием пропаганды 
и манипуляций. Нам забивают голову разной инфор-
мацией, пытаясь использовать в своих целях. И это 
в принципе понятно, поскольку находимся в центре 
интересов крупнейших держав.

Приезжая домой, я слышу постоянное недовольство 
украинской властью и противопоставление ей, как 
пример, России, где, по их мнению, все прекрасно. И в 
общем-то это неудивительно, поскольку в городе толком 
работы нет, инфраструктура в упадке, и жизнь города 
еле теплится. И тут же по телевизору (спутниковое ТВ 
и эфирное) можно увидеть прекрасную картинку «силь-
ной и процветающей России». И, естественно, люди 
тянутся к лучшему и их вряд ли можно в этом упрекнуть.

Большинство людей не хочет толком и разбираться, 
в чем причина такой ситуации, и что нужно делать, 
чтобы ситуацию в стране изменить. Люди хотят хорошо 
зарабатывать, вкусно кушать и безопасно жить, ничего при 
этом не делая. Они не хотят понять, что просто так ничего 
не происходит. Не бывает хорошей власти без активных и 
ответственных граждан. Почему-то многие верят в сказку, 
что придёт правильный и честный правитель, который 
сделает для нас комфортную и процветающую Украину. 
Так не бывает. Каждая сила, которая приходит к власти, 
преследует свои интересы и меняет страну под себя. И 
если каждый из нас не возьмет ответственность за страну 
сегодня, то завтра мы продолжим жить в такой же стране, 
как и сегодня, – война, коррупция, разгул преступности и 
бандитизма, плохие дороги и инфраструктура, высокие 
цены и отсутствие нормальной работы или условий веде-
ния бизнеса. Перестаньте просто мечтать и критиковать. 
Начните действовать. Не знаете как – присоединяйтесь 
к «Поступу». Не нравится «Поступ» – ищите других или 
создавайте свою организацию. У Украины выбор неболь-
шой. Или стать Великой Украиной и центром славянского 
мира или кануть в историю. 

Я ЗА ВЕЛИКУЮ УКРАИНУ!
А ЧТО ДЕЛАЕШЬ ТЫ?
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