
ПРО КРИМ І ВІЙНУ
Спілкуючись з людьми в процесі просування ідеології 

«Громадянська Республіка», нам періодично задають питання 
щодо важливих подій в Україні. Наводимо одне з таких питань та 
відповідь на неї.

ПИТАННЯ:
Vetal Kovalenko 
Яка Ваша думка стосовно окупації Криму і російсько-української 

війни та шлях вирішення?

ВІДПОВІДЬ: 
Максим Твердохліб,голова Ради ГО «Поступ»
Окупація Криму та Донбасу - це агресія Росії. Іншої думки не може 

бути. Повернути і Крим, і Донбас в Україну складно. Само по собі 
складно, бо маємо справу із Росією. Але повернути силою неможливо 
принципово. У будь-якої ядерної держави, а не тільки Росії щось 
забрати силою неможливо. Залишається дипломатія. На сьогодні 
Україна настільки слабка, що можна сказати, що на Росію взагалі ніяк 
не може впливати. Щось і про щось домовитись із Росією (для України) 
можуть США, Німеччина та Франція. Але вони можуть це робити тільки, 
якщо Україна щось дасть навзаєм. Наприклад, пообіцяє вступити в 
НАТО чи дасть доступ до землі, чи щось ще значуще. Україна зможе  
самостійно щось вирішувати із Росією тільки у випадку, коли почне 
становитись Сильною країною. Ну, є ще варіант (для ватників) - це 
здатись Росії. Саме щось схоже зараз і відбувається.
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Продовження на стор. 2

Вся робота о організації «Поступ» сьогодні зосе-
реджена на трьох основних напрямках:

Перший напрямок -  
ЗАЛУЧЕННЯ КАДРІВ

Тут ми розкручуємо машину залучення людей. Ця 
машина дає гарантований результат при трудовитратах 
біля 5-10 хвилин в день від кожного члена команди 
такої машини. Орієнтовна потужність (із песимістичним 
очікуванням) – залучення до поступівського громадян-
ського руху біля 3 осіб в місяць, якщо працює в команді 
(машині) 50 чоловік. Зараз команда працює в кількості 
7 чоловік. Тому основна робота направлена на розви-
ток цієї команди. Обов’язкова вимога роботи – щоденні 
старти нових діалогів, без переривів. Ми вважаємо, що 
після подолання порогу в 300 членів організації, має 
розпочатись прогресія зростання чисельності. 

 
Другий напрямок - 

ПРОПАГАНДА.
Газета – створено спеціальний комітет з виведення 

Сьогодні ми є свідками швидкоплинних змін в країні, 
де живемо. І радують ці зміни нас все рідше. Проте час-
тіше звідусіль чутно нарікання: «Нас зрадили!», «Країну 
продали!»… Зе-боти проти порохо-ботів ведуть війни в 
інтернеті; долар стрімко спадає, коли ж криза; новини 
повідомляють лише страшні речі; податкові вимагають 

ЩО ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ В «ПОСТУПІ»?

КОГО ШУКАЄ «ПОСТУП» І НАВІЩО!?

газети на більш високий рівень якості матеріалів. Комі-
тет сформований з членів Виконкому і складається з 
шести чоловік.

Діє акція «Розсилка по групах». Це наш інструмент 
в Фейсбуці по розповсюдженню матеріалів через ряд 
фейсбучних груп. 

Діє акція «Флеш-моб на сторінці «Поступ» у Фей-
сбуці. Це наш інструмент Фейсбуку, де ми спеціально 
готуємо невеликі провокативні закиди і залучаємо до їх 
розповсюдження членів організації.

Постійно викладаються матеріали в Фейсбуці. Дже-
рело яких – наш сайт. Частина цих матеріалів рекламу-
ється за рахунок додаткових членських внесків.

Всі матеріали газети регулярно викладаються на 
сайті.

Регулярно створюються відеоролики, які потім 
викладаються на поступівському ютуб-каналі та на сто-
рінці «Поступ» в Фейсбуці.

Кожна газета розсилається через дві різні системи 
розсилки. База розсилки постійно збільшується за 
рахунок нових знайомств, які відбуваються при роботі 

грошей… коротше кажучи, кругом бардак.
Ось приблизно в такому середовищі мешкає пересіч-

ний українець.
Проте не всі є лише споглядачами і споживачами 

проурядових «вкидань». Наразі досить широкий пласт 
суспільства є «думаючим», рідше – «ідейним». І зовсім 
мало серед них тих, хто не просто «хоч щось» робить, 
але й розуміє, навіщо.

Такі люди знають і вірять, що Україна має бути вели-
кою державою, а отже прагнуть змін в країні. Вони розу-
міють, що само по собі так не станеться, а отже треба 

по залученню кадрів. А також за рахунок тих, хто лайкає 
нашу сторінку «Поступ» в Фейсбуці.

Йде підготовка до реалізації акції по встановленню 
першого нашого публічного білборду. На цю акцію 
зараз триває збір коштів серед членів організації. 
Маємо зібрати біля 20 000 грн, щоб запустити акцію.

  
Третій напрямок - 

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО МОНОЛІТУ
Для досягнення ефекту синергії ми маємо домогтись 

того, щоб більшість членів організації однаково розу-
міли сутність Доктрини «Громадянська республіка». 
Для цього створено спеціалізовану тимчасову вайбер-
групу «Доктрина Громадянської республіки». Де покро-
ково розбирається наша Доктрина. В цій групі приймає 
участь 129 членів організації з 159. 

Координація всієї роботи здійснюється на Громадян-
ських середах, на засіданнях Виконкому, через фей-
сбучну групу «Поступ-координація» та шість внутріншіх 
вайбер-груп різного профілю.
________________________________________________

щось робити власноруч. Громадяни, які відчувають, що 
не може бути нормального власного життя та розвитку 
бізнесу, поки в країні халепа, й адекватно сприймають 
зв’язок особистого із загальним, вони розуміють, що спо-
чатку треба облаштувати і налагодити своє середовище 
перебування (отже, загальне, суспільно-українське), а 
вже потім в ньому вити своє затишне гніздечко. Адже не 
можна виростити сильну і успішну особистість з розви-
неним відчуттям причетності до сильної нації і держави 
посеред злиднів, культурного і політичного убозтва, без-
доріжжя, тотального отупіння та окозамилювання.

Наталя Шваб
       член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/vetal.kovalenko.7
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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КОГО ШУКАЄ 
«ПОСТУП» І 
НАВІЩО!?
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Для того, щоб особистість могла жити і розвиватись 
як мінімум «нормально», треба вибудувати навколо 
себе життєдайне (хоча б життєздатне) навколишнє 
середовище. На рівні квартири, будинку, мікрорайону, 
аж до рівня країни в цілому. І кожна свідома особис-
тість може і має це робити! Проте «одна бджола меду 
не наносить» і «гуртом і чорта поборемо», отже, для 
успіху такої роботи має бути організація однодумців, 
спільників за ідеєю, розумінням мети і, що найголо-
вніше, шляху до неї.

Ось саме таких однодумців, Громадян, готових йти 
еволюційним шляхом будівництва великої України 
заради свого майбутнього, і шукає ГО «ПОСТУП».

Що робити з ідейними, але не ефективними людьми? 
Гарне і дуже злободенне питання майже до всіх громад-
ських організацій. Якщо людина каже, що повністю і ціл-
ком підтримує твою ідею, але жодним чином не допома-
гає її втілювати?! Якщо людина каже, що для неї важливе 
досягнення вашої спільної мети, але завжди на перший 
план ставить власні побутові інтереси?! Що з такою 
людиною робити? Дати час на збирання з силами, чи 
залишити в спокої, чи може взагалі вигнати з організації?

Враховуючи, що життєві ситуації бувають різні, ста-
вити хрест на бездіяльному членстві організації певно 
не варто, але як отримувати хоч якусь користь від них? 
По-перше, не слід забувати про такий інструмент як 
обов’язкові періодичні внески. Внески не тільки дають 
організації певну економічну свободу, вони ще мають 
куди більш важливий і ґрунтовний зміст. А саме – пері-
одичний акт підтвердження лояльності до організації. 
Сплачуючи обов’язкові внески, людина ніби підписує 
щоразу договір на те, що вона повністю і цілком підтри-
мує політичний курс організації. Це, до речі, є одним з 

ЗЕМЛЯ В УКРАЇНІ – ЦЕ ГОЛОВНИЙ СКАРБ УКРАЇНСЬКОЇ 
НАЦІЇ!!!

НЕ МИ ЇЇ СТВОРИЛИ І МИ НЕ МАЄМО ПРАВА ПОЗБАВ-
ЛЯТИ ЇЇ НАШИХ НАЩАДКІВ.

САМЕ У НАС НАЙРОДЮЧІШІ ЗЕМЛІ СВІТУ, І В МАЙБУТ-
НЬОМУ ЦЕ БУДЕ САМИЙ ДОРОГИЙ ТОВАР.

А тепер про серйозне.
Форма власності на землю абсолютно нічого не гаран-

тує державі Україна. В Світі є приклади, коли земля 
повністю продана в приватні руки, і є приклади, коли вся 
земля в держвласності. І там, і там є як позитивні, так і 
негативні наслідки. Тобто головне - не форма власності, а 
головне - ефективність її використання.

Для чого Зе хоче продати українську землю?

1. Вже багато років відбуваються спроби відкрити 
вільний ринок землі в Україні, але жодна влада не змогла 
цього зробити, бо весь час були противаги інших не при-
владних олігархічних кланів, і паритет сил не дав про-
давити рішення про продаж землі. Але вперше в історії 
України «Зекоманда» отримала абсолютно всю повноту 
влади і може проштовхнути Закон про продаж землі.

2. Зе і його «команда» є звичайними маріонетками в 
руках олігархії. Щоб там хто не казав, але фактично сьо-
годні при владі залишилась олігархія, просто одні клани 

КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ!?

ЧОМУ ЗЕМЛЮ НЕ ВАРТО ПРОДАВАТИ В УКРАЇНІ?

основних доказів членства людини в організації. Дехто з 
Вас, дорогі читачі, ще пам’ятає, скільки був обов’язковий 
внесок в організацію Комуністичної Соціалістичної 
Молоді «КомСоМол». Дві радянські копійки. Так, саме 
такий дріб’язок змушені були вносити щомісячно члени 
КомСоМолу, як символічну згоду з курсом партії. І, звісно, 
були змушені з цього приводу раз на місяць контактувати 
прямо, чи опосередковано з  ідеологічним ядром орга-
нізації. Де-де, а у справах побудови партійно-організа-
ційного апарату, радянські комуністи досягли величез-
них результатів. Отже, сплачуючи внески, навіть, пасивна 
людина приносить певну користь організації і залиша-
ється певного рівня ретранслятором її ідей. А от несплата 
внесків, за тим самим принципом, це дуже тривожний 
дзвіночок. Саме тому і ГО «Поступ» відноситься до сплати 
обов’язкових членських внесків з фанатичною чіткістю і 
пунктуальністю.

Далі хочу загострити Вашу увагу на тому, що всі люди 
по своїй природі різні, і це різноманіття характерів і тем-
пераментів не піддається жодній класифікації. Може так 
статися, що в кадровому резерві організації знаходяться 
дуже талановиті і толкові люди, які тільки й чекають спе-
цифічної задачі якраз під себе. Хто знає, коли організа-
ції знадобиться написати вірші, зробити аналіз ринку, 
роздобути контакт чиновника чи, наприклад, скласти 

посунули інші.
3. Саме олігархії вигідний продаж української землі. 

У них мільярдні статки і земля буде ефективним активом 
їх інвестування. В майбутньому можна буде гарно заро-
бити на перепродажі землі іноземцям.

4. Існує версія, не зовсім підкріплена доказами, та і я 
сам особисто в неї не дуже вірю, але в суспільстві вона 
присутня. Стверджують, що Зе разом із провладним олігар-
хом Коломойським є представниками міжнародної єврей-
ської, хасидської секти ХАБАД. Дана секта водить дружбу 
з найближчим оточенням ворогів України – Путіним, МВФ, 
ЄБРР і т.д. У них є дуже великі гроші і саме їм вигідний про-
даж нашої землі. Я не антисеміт, але мені дуже не подо-
бається, що Україною керують не українці в душі і серці.

5. ЗЕ і його «команді» потрібні гроші в держбюджет 
України. А отримати гроші найлегше, щось продавши. 
Адже дати заробити гроші у них розуму не вистачає. 
Тому і продають державні активи – землю, Укрзалізницю, 
Укрпошту і т.д. Але і тут ніякого толку від цих грошей для 
держави Україна і простих громадян не буде. Адже отри-
мані в бюджет гроші розтягнуть привладні олігархи, а те, 
що залишиться, успішно проїдять на соцпрограми, щоб 
підняти нову владу в очах люмпен електорату.

6. Зе, за браком знань, мабуть, вважає, що інвестиції 
не йдуть в Україну, бо відсутній ринок землі. ДУРІСТЬ!!! 
Щоб притягнути в Україну світові і внутрішні інвестиції 
треба:

- ліквідувати корупцію,
- дозволити робити все дуже швидко і просто,
- ліквідувати все контролююче і перевіряюче,
- спростити податковий кодекс до 10 сторінок,
- переорієнтувати економіку на малий та середній 
бізнес,
- ліквідувати олігархічні монополії,
- гарантувати державну безпеку інвестиціям,
- провести амністію внутрішньому капіталу, адже 
по підрахункам спеціалістів об’єм схованих в країні 
грошей не менше 100 млрд доларів.

Що ж робити зараз?
Землю залишити в держвласності, земля не повинна 

гороскоп для ГО?! У цей самий час не слід забувати про 
ідеологічну просвіту і живе спілкування з кадровим 
резервом. Пам’ятайте – вчорашня пасивна людина вже 
завтра може стати локомотивом Вашої ідеї, якщо Ви сьо-
годні приділите їй увагу. А виключити людину з організа-
ції, це в будь-якому разі втрата, як не крути.
________________________________________________

Даниїл Лемешко
    член Ради ГО «Поступ»

бути товаром для спекуляцій і наживи. Створити держав-
ний земельний банк, порахувавши всю землю і відібравши 
в держвласність всю незаконно приватизовану землю до 
цього. Надавати землю в довготермінову оренду як своїм, 
так і іноземцям, з чіткими правилами використання.

Також майте на увазі, що приватну землю, а особливо у 
власників іноземців, буде важче відібрати за потреби для 
врахування національних інтересів України. А от з орен-
дованою землею це зробити набагато легше.

Звичайно, все вище написане, не буде сприйнято і реа-
лізовано олігархічною владою України. Адже олігархії, в 
першу чергу, вигідно продаж землі, бо у них є величезні 
гроші скупити все по будь-якій ціні. І прості бідні грома-
дяни таки їм продадуть все за пару тисяч доларів.

Лише майбутній громадянський уряд, що змінить сис-
тему влади на ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ і має на меті 
побудову ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ, зможе все зробити тактично 
і стратегічно правильним для України.

Трохи оптимізму.
Навіть, якщо всю землю продадуть, то саме майбут-

ньому громадянському уряду доведеться повертати її у 
власність народу України. Механізми повернення існу-
ють – від примусової націоналізації військовим шляхом 
до звичайного грошового викупу у власника мирним 
шляхом.

Коли ж прийде до влади новий громадянський уряд? 
Після того, як громадяни ознайомляться, зрозуміють і 
сприймуть для себе ДОКТРИНУ «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУ-
БЛІКА». Тобто, як тільки ідея ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУ-
БЛІКИ оволодіє масами і громадянський уряд отримає 
підтримку громадян аналогічну Зеленському.

P.S. Саме демократія приводить до влади олігар-
хію, значить саме дякуючи демократії, Україна стала 
на межу втрати свого найціннішого активу.

 
Демократію ГЕТЬ!!!
ГРОМАДЯНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ БУТИ!!!
Думай ТЕ.

________________________________________________

Сергій Солодкий, член Ради ГО «Поступ»,  
Політичний експерт, який розуміє 

головну проблему і може її озвучити
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