
Цією публікацією ми завершуємо урядовий цикл 
матеріалів. Нагадаємо, ми підготували спеціально 
для уряду цикл матеріалів щодо першочергових 
реформ. Це ті реформи, які необхідно зробити 
негайно. Якщо уряд не буде цього робити, або не буде 
здатен це зробити, то такий уряд має бути позбавле-
ний влади. І замість нього має прийти інший. Те, що 
пропонує громадянська організація «Поступ» не є 
просто пропозицією. Це є вимога. Вимога для діючого 
уряду. А якщо діючий уряд не зробить ці реформи, 
то вимога до нового уряду, який замінить діючий. В 
даному випадку під «урядом» ми розуміємо не тільки 
Прем’єр-Міністра, а й Президента і всю провладну 
коаліцію. Проведення зазначених реформ – це необ-
хідна умова до побудови Великої України.

РОЗДІЛ V.  ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ

РЕФОРМА АРМІЇ.

«Кожен громадянин має бути готовий обороняти 
свою країну. У випадку агресії вся країна стає армією, 
вся територія країни стає «театром» бойових дій чи 
партизанської боротьби. Але до агресії слід готува-
тися постійно. Історична мудрість каже: “Хочеш жити 
в мирі — готуйся до війни”. Якщо ми завжди будемо 
до неї готові, то її ніколи не буде. Це означає, що 
військова підготовка повинна проводитися завжди і 
всі в ній мають брати участь незалежно від соціаль-
ного статусу чи посади. Президент, Прем’єр-міністр, 
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Голова Верховної Ради та інші — теж не виняток. Усі 
вони мають проходити навчання разом зі звичайними 
Громадянами. Справа захисту Вітчизни — це справа 
ВСІХ Громадян. Ті, хто з різних причин, не можуть три-
мати зброю в руках, теж повинні бути захисниками. 
Адже будь-яка перемога здобувається не на фронті, 
а в тилу. Мілітаризоване суспільство неможливо 
перемогти. Мілітаризація суспільства і є головним 
вектором реформи армії. Це вимушений захід, який 
обумовлений агресивними діями нашого сусіда.

Ми маємо відновити традицію, де кожен Громадя-
нин — захисник. Проти такої України жоден ворог не 
матиме шансів на перемогу. Для цього в країні пови-
нно бути створене професійне військо та система 
загальної військової підготовки.

Професійне військо має бути високотехнологіч-
ним і ситуативно брати участь у миротворчих опера-
ціях у всьому світі за міжнародними та двосторон-
німи угодами держави. Служба в такому війську буде 
привілеєм та кращою школою національної еліти. 
Проте, у випадку агресії військо має легко «розгора-
тися» і ВЕСЬ народ повинен ставати армією. Грома-
дяни готуються діяти, як у складі регулярних військ, 
так і до партизанської боротьби та диверсійних дій на 
території ворога.

Ці принципи військової організації взяті з прикла-
дів військ Сінгапуру, Швейцарії, Ізраїлю. Вони необ-
хідні в тих випадках, коли по сусідству знаходяться 
сильні та агресивні сусіди. Ці принципи довели свою 
ефективність на практиці.»

Пояснення:
А ось конкретні завдання-вектори, які необхідно зро-

бити для реалізації положень Доктрини в частині військо-
вої реформи.

1. Мілітаризація свідомості і практики суспільства за 
присутності постійної зовнішньої воєнної загрози. Дер-
жава надає зручні можливості кожному громадянину 
набути достатні військові навички. Проходження військо-
вої підготовки є обов’язковою умовою призначення на 
будь-яку посаду державної служби. Особистий приклад 
всіх вищих посадовців держави. Успішні моделі, які існу-
ють в інших країнах: Ізраїль, Швейцарія, Фінляндія, Сінга-
пур, балтійські країни, скандинавські країни, Польща.

2. Поєднання високотехнологічного регулярного контр-
актного війська з масовою підготовкою сил територіаль-
ної оборони і  партизанського опору, спроможних діяти 
мережецентрично як у взаємодії з регулярним віськом, так 
і самостійно.

3.Розвиток зброярської культури в суспільстві. Став-
лення до зброї як необхідного інструменту для захисту 
свободи, власності і країни.

4.Сприяння з боку держави розвитку власного оборон-
ного виробництва всіх форм власності.
________________________________________________

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ. 14-Й ВИПУСК. ЗАКЛЮЧНИЙ.
РЕФОРМА АРМІЇ.  

Продовження на стор. 2

Святослав Стеценко
полковник,

один з ідеологів Доктрини 
    «Громадянська республіка»

І після цього, під його постом відбулося наступне 
обговорення. Причому сам Прем’єр-Міністр уникнув 
будь яких коментарів. Хоча це обговорення тривало 
два тижні.

Максим Твердохліб. Не має значення, буде ринок 
землі чи буде прихований ринок землі (як зараз). Має 
значення, хто і як буде використовувати цю землю. Сьо-
годнішня акція щодо введення "ринку землі" - це зви-
чайний перерозподіл між тими, хто землю контролює. 
Також не має значення, буде земля товаром чи просто 
суб'єктом оренди. Має значення (повторюю), хто буде 
її контролювати та в чиїх інтересах. Нічого нового я не 
сказав. Питання землі вже давно відпрацьовано всією 
історією людства. Це саме перше, за що люди почали 
воювати між собою.

Тарас Трутень. Має значення. Приход проукраїнської 
влади буде означати кінець тіньового ринку.

А забрати вже продану землю буде значно складніше. 
Продаж землі лише українцям, добавить 2-3 мільйона 
українських фермерів. А продаж землі іноземцям зро-

бить з них збирачів полуниці.

Максим Твердохліб. Пане Тарасе. Давайте розбе-
ремо такий приклад.

Людина хоче таксувати. Вона може купити власне 
авто або взяти його в оренду. Питання перше (після 
нього будуть, скоріш за все інші): «Чи може таксист 
на власному авто давати послуги такої ж якості, як і на 
орендованому?».

Тарас Трутень.  На своїй машині людина буде обе-
режніше об'їзжати ямки і заливати кращий бензин. Чи 
мається на увазі якість послуг для пасажирів?

Максим Твердохліб. Маю на увазі якість обслугову-
вання.

Тарас Трутень.  Тут важко сказати. Приблизно одна-
ково. Власник компанії, який здає машини в оренду 
має можливість купити їх оптом дешевше, тобто купити 
кращі машини. Він має можливість зробити зв'язок, 
додати рекламу, операторів. Тому треба дивитися більш 

Олексій Гончарук. 13 листопада 2019 р. в 10:03 
на своїй власній сторінці в Фейсбуці розмістив ось 
такий пост-фото. 

КОМУ І НАВІЩО ПОТРІБЕН РИНОК ЗЕМЛІ? ПРАВДА!

https://www.facebook.com/sostecenko


Тарас Трутень. Згоден.

Максим Твердохліб. Значить, якщо ціна всього авто-
парку (власних і орендованих) авто буде зростати, то й 
ціна вартості послуг теж буде зростати? Так?

Тарас Трутень. Так.

Максим Твердохліб. Ми з Вами знаємо, що вартість 
товарів (сировини) можна штучно піднімати, опускати. 
Наприклад, як це робиться періодично із нафтою чи 
газом. Штучно! Це означає, що можна штучно впливати 
на ринок послуг таксі, якщо змінювати вартість самих 
авто. Тобто відношення (ціна авто)/(ціна послуг) може 
змінюватись. І можна робити так, щоб штучно збільшу-
ючи вартість авто, збільшувати і вартість послуг. При-
чому це може відбуватись і не пропорційно. І той, хто 
буде володіти такими можливостями, буде мати мож-
ливість збільшення власного доходу. Буде отримувати 
надприбуток. Не за рахунок зростання попиту чи якості 
послуг таксі, а за рахунок штучного підвищення цін на 
авто та, відповідно, додаткового збільшення вартості 
послуг. Тут теж згодні?

Тарас Трутень. Це треба мати монополію, тоді так.

Максим Твердохліб.  Все вірно. Або мати зговір 
великих операторів ринку. Ок. Значить ми добрались до 
завершення прикладу із авто. Можемо підійти тепер до 
землі.

Рухаємось далі. Скажіть, будь ласка, в чому, на Ваш 
погляд відрізняється приклад із таксі та із землею?

Тарас Трутень. Земля має більший термін експлуата-
ції. Можна прийняти, що необмежений.

Максим Твердохліб. А що саме головне ми всі очіку-
ємо від нашої землі? Щоб вона давала якісні послуги? 
Тобто якісно використовувалась. Правильно?

Тарас Трутень. Якщо говорити взагалі про всіх, то 
так. А вже коли людина починає заробляти на тій землі, 
а особливо, коли не є власником, то на перший план 
виходять гроші, які вона може на ній заробити.

Максим Твердохліб. Тарасе, я задаю питання з точки 
зору державних інтересів. Ви погоджуєтесь, що земля з 
цієї точки зору має бути використана найефективніше і 
в інтересах держави? Якщо виникає конфлікт інтересів 
держави і землекористувачів, то в першу чергу мають 
враховуватись саме інтереси держави. Бо держава в 
собі уособлює всіх громадян, в тому числі і тих, хто ще 
не народився. Згодні із таким підходом?

Тарас Трутень. Якщо маються на увазі інтереси дер-
жави, то згоден.

Максим Твердохліб. Чудово! Тобто ми поступово 
дійшли до логічного висновку. Перше: земля має ефек-
тивно використовуватись. І друге, найголовніше. Як 
показав попередній гіпотетичний приклад із таксі, то 
не має жодного значення, буде в цьому випадку зна-
ходитись земля в оренді чи буде приватної власністю. 
Це залежить від якостей тих, хто на ній працює. І зале-
жить від того, яким чином держава буде контролювати 
використання землі. З такими висновками згодні? Вони 
вийшли з нашого попереднього обговорення.

Тарас Трутень. Згоден.

Максим Твердохліб. Чудово. Тепер залишилось розі-

брати інше. Якщо будете згодні.
А саме, для чого в Україні вводиться ринок землі. Ми 

ж не думаємо, що Прем'єр, Президент та кодло нарде-
пів такі тупі, що не змогли дійти до висновків, до яких 
дійшли ми з Вами? Тарасе, які у Вас будуть варіанти? 
Нахєра вони цю хєрню учудили? Якщо це не впливає на 
якість послуг, то - значить є якась інша мета? Вони ж 
бач, як остервеніло це роблять? Які є у Вас варіанти?

Тарас Трутень. Значить вони розглядують це з інших, 
своїх позицій. Думаю, це вписується в концепцію лік-
відації національних держав. Тому на перший план 
виходить право скупити землю міжнаціональними кор-
пораціями, а не отримання найкращого результату від 
володіння землею корінним народом.

Максим Твердохліб. З точку зору транс-національних 
корпорацій повністю погоджуюсь. Але рушієм цього 
процесу, провідниками, мають стати наші власні, вітчиз-
няні політичні сили - політики та бізнесмени. Бо ТНК ж 
самі не можуть нічого зробити в Україні. Як Ви вважаєте, 
в чому пряма вигода наших політико-бізнесменів в реа-
лізації цього процесу?

Тарас Трутень. Чому думаєте, що ТНК нічого не зро-
блять? Вони мають підконтрольний уряд, у них є важелі 
впливу через МВФ. Вони легко скуплять землю. Вітчиз-
няні сили теж поділені. Частина за ТНК, частина проти. 
Та частина, яка виступає за українську землю, фактично 
виступають проти світового уряду. Це не легка і не рівна 
боротьба, але справедлива.

Максим Твердохліб. Тут я з Вами повністю згоден. 
Ми маємо факт зговору іноземного капіталу із нашим 
капіталом вітчизняним. В результаті цього зговору і 
завдяки діям Президента, депутатів та уряду йде здача 
національних інтересів України. За це всі вони мають 
відповісти. І також згоден, що боротьба тут важка. Але 
досвід історії каже, якщо громадяни об'єднуються, то в 
цій боротьбі перемагають! Дякую Вам за плідну розмову 
із Вами. Ми маємо намір її опублікувати. Успіхів Вам і 
до зв'язку.

п.с. і що характерно. Ми цей діалог вели протягом 
двох тижнів прямо на сторінці Прем'єр-Міністра Олексія 
Гончарука. І він жодного разу не проявився. Зайнятий? 
Можливо. Але якщо він зайнятий, щоб глянути на свою 
ж сторінку по найважливішому питанню, то це ставить 
багато питань до нього!

Тарас Трутень. І я дякую за двотижневий марафон! 
Думаю, ми в одній команді. А от прем'єр-міністр - в 
іншій.

________________________________________________

конкретний випадок. Бо може бути часник на власних 
жигулях, а може бути і орендована машина розбита.

  
Максим Твердохліб. Я правильно Вас зрозумів, що 

якість послуг точно не залежить від того, авто орендо-
ване чи власне? А залежить виключно від особистих 
якостей таксиста? Тут ми з Вами дійшли згоди?

Тарас Трутень.  Якщо авто однакові, то і якість обслу-
говування більше залежить від особистих якостей так-
систа буде майже однакова. На своїй машині він буде 
обережніше їздити і більше буде її берегти.

Максим Твердохліб.  Ок. Якість обслуговування для 
споживачів буде однаковою. Все вірно, так і є. Це зале-
жить не від того, в чиїй власності авто, а від особистих 
якостей таксиста. 

Йдемо далі. В чому різниця для самого таксиста, якщо 
він їздить на власному авто чи на орендованому?

Тарас Трутень.  Залежить від ціни оренди. Зазвичай 
ринок вирівнює ціни так, щоб було однаково.

Максим Твердохліб.  Так в чому різниця для так-
систа, якщо він їздить на власному авто чи на орендо-
ваному? Є одна і принципова різниця.

Тарас Трутень. Яка?

Максим Твердохліб. В тому, що у власне авто 
вкладено гроші, а в орендоване - ні. Тобто в першому 
випадку була капіталізація. А в другому - ні. В першому 
випадку вартість авто може збільшуватись (або змен-
шуватись, що частіше буває). В другому також, але це 
вже не стосується таксиста. Тобто в другому випадку 
авто - виключно діє як інструмент надання послуг. А в 
першому може ще й саме авто виступати як товар і, від-
повідно, можна на ньому намагатись заробляти шляхом 
перепродажу. Наприклад, авто ретро, ціна буде зрос-
тати. Тому краще таке авто купити на власні кошти. А 
якщо буде падати, то, дійсно, все залежатиме від ціни 
оренди. Може буде вигідно купити на власні кошти і 
поступово амортизувати. Що буде дешевше, ніж платити 
оперативний лізинг. Іншими словами в випадку влас-
ного авто, саме авто стає предметом бізнесу. Тобто зна-
ряддя праці стає предметом бізнесу. Це і є принципова 
різниця. Тут згоді?

Тарас Трутень.  З цим всім згоден. Але є і інша прин-
ципова різниця. Якщо взяти статистику, то власне авто 
пройде умовно 10 років, а орендоване проходить вісім. 
Тому що власне авто буде використовуватися обереж-
ніше

Максим Твердохліб.  Ок. Значить можемо підвести 
певні підсумки. З точки зору надання ЯКОСТІ послуг 
немає ніякого значення, авто орендоване чи власне? 
Мова йде поки що лише про якість. Тут згодні?

Тарас Трутень.  Ок, підведем).

Максим Твердохліб.  Тепер ще трохи продовжимо 
по прикладу авто, а вже потім можемо повернутись до 
землі. 

Ми прийшли до того, що з точки зору якості послуг 
не має значення, авто власне чи орендоване. Тепер 
давайте глянемо на це питання з точки зору ціни послуг. 
Скажіть, будь ласка, як Ви вважаєте, якщо ціна на вар-
тість авто буде менше, то й ціна послуг теж буде мен-
шою, чи не так? І, навпаки, чим вища ціна - тим вище 
буде ціна послуг? Тут теж згодні?
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КОМУ І НАВІЩО ПОТРІБЕН РИНОК ЗЕМЛІ? 
ПРАВДА! ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

"Ніхто нам не збудує держави, 
коли ми її самі не збудуємо, і 
ніхто з нас не зробить нації, коли 
ми самі нацією не схочемо бути."

В'ячеслав Липинський 
український історик, 

суспільно-політичний діяч
1882-1931
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