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Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 851
25.03.20-31.03.20 Громадянські середи відкриті для всіх  і проходять 

щотижнево о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 57/3. Товариство «Знання».
Під час психозу Громадянські середи проводяться 
в онлайн-режимі. Посилання на приєднання 
можна буде побачити на сторінці «Поступ» перед 
початком заходу. Початок - о 19:00.
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РОБОТА 
НАПРЯМКУ 
ПРОПАГАНДА

Все українське суспільство давним давно поділено на 
різноманітні категорії. За статками, освітою, світогля-
дом, соціальним статусом і безліччю інших параметрів. 
Але у всьому цьому переліку немає головного. Осно-
вного параметру чи ознаки, за яким можна визначити, 
чи людина Громадянин з великої літери, що піклується 
про свою країну і оточуючих, чи людина, зациклена на 
власному добробуті, яку не цікавить, що робиться поза 
парканом її «хатинки з краю». Саме другий тип людей 
ми називаємо соціальними дронами.  Дронами не в 
сенсі гаджетів, що літають, а в сенсі трутнів – комах, які, 
крім розмноження, ніякої користі суспільству не несуть. 

Соціальні дрони банально не усвідомлюють себе 
в суспільстві і їм байдуже, що коїться навколо, аби їм 
самим було добре. Вони не розуміють, чи не хочуть 
розуміти, що добробут суспільства, в якому вони живуть, 

дуже тісно пов’язаний з їхнім особистим добробутом. 
Це обумовлено відсутністю будь-якої стратегічної 
думки в їх головах. Такі люди заради власного коротко-
часного прибутку можуть зруйнувати будь-яку спільну 
справу, навіть, якщо в майбутньому це по них вдарить. 
Древні греки називали соціальних дронів – ідіот. У 
них цей термін означав людину, що живе у відриві від 
суспільного життя, не бере участі у загальних зборах 
громадян поліса та інших формах державного і громад-
ського управління.  Ми би і надалі використовували цей 
термін, але його вже забрали медики для людей з глибо-
кою розумовою відсталістю. В принципі не дуже далеко 
від грецького визначення терміну, але трохи не те. 

Ви можете впізнати соціального дрона за побуто-
вими ознаками. Це ті люди, які ставлять собі в квартиру 
важкі, металеві, дорогі вхідні двері, але на домофон чи 
відеоспостереження для всього під’їзду гроші не дають.  
На будь-яку пропозицію долучитися до спільної справи 
покращення країни чи розповсюдження певних ідей, 
соціальний дрон скаже щось подібне до «це не моя 
справа», «не хочу бруднитись політикою», «мені не важ-
ливо, що там придумають», «я плачу податки, інше - не 
мої проблеми», «особисто мені за це не платять», «там 
все куплено» і ще безліч подібних відмазок. Ці люди 
будуть шукати собі шлюпку, коли корабель тоне, а не 
рятувати корабель. 

Саме на соціальних дронів спирається демократична 
система влади. Саме вони раз на 4-5 років легітимізують 

виборчий процес, що приводить до влади олігархів від-
повідно до рекламних кампаній, що вони провели. 

Саме завдяки їм працює циклічна формула «гроші – 
вибори – прихід до влади – гроші з прибутком». Керу-
вання країною перетворилося на бізнес. Нажаль, цього 
не бачать соціальні дрони, які дотичні до політики раз 
на 4-5 років і то під примусом передвиборчої агітації. 
Соціальні дрони – це і є той ресурс, який демократи 
називають електорат, або, в народі «елохторат». 
У них немає власних політичних поглядів, і тому вони 
охоче приймають нав’язані їм позиції. Саме вони, спо-
живачі популізму, - фундамент політичної стагнації 
країни.

    Отже, резюмуємо. 
Соціальний дрон – ворог будь-якого суспільного 

прогресу. Така людина не тільки безкорисна для 
держави і суспільства, а і небезпечна в стратегіч-
ній перспективі.

__________________________________________________

ХТО ТАКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ДРОН

[Дрони] не розуміють, чи не 
хочуть розуміти, що добробут 
суспільства, в якому вони живуть, 
дуже тісно пов’язаний з їхнім 
особистим добробутом.

Саме завдяки їм [дронам] працює 
циклічна формула 
«гроші – вибори – прихід до влади – 
гроші з прибутком».

Даниїл Лемешко
    член Ради ГО «Поступ»

Ти розумієш, що при демократії, все, на що може розраховувати Україна - це бути сировинним 
придатком, або постачальником робочої сили Заходу чи Сходу? Тобі набрид вічний “плач 
Ярославни” про гірку долю українського народу? Ти готовий СВОЇМИ РУКАМИ будувати Велику 
Україну, а не чекати на доброго царя чи подачки інших країн? Ти згоден з нашою Доктриною 
Громадянської республіки? Ти є справжнім Громадянином, а не просто носієм паспорту?

Ми - саме такі. І нам потрібні усі люди, котрі хочуть того ж, чого й ми. Незалежно від віку, статі, 
освіти, багатства, роду занять. . .

І якщо все написане про тебе — знай, ти потрібен Поступу. Ти потрібен Великій Україні.

ЯК СТАТИ ЧЛЕНОМ «ПОСТУПУ», дізнайся за посиланням. 

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://postup.org.ua/postup/chlenstvo
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ДІАЛОГ З СОЦІАЛЬНИМ ДРОНОМ

Наводимо приклад бесіди. Як видно з діалогу, то 
співрозмовник - соціальний дрон. Ми публікуємо цей 
діалог, щоб люди бачили, кого ми називаємо соціаль-
ними дронами. Доречі, ця людина сьогодні займає 
досить серйозну посаду - заступника голови Київ-
ської міської державної адміністрації. 

Висновки робіть самі.

Максим Твердохліб
Доброго дня, Петро.
Якщо доля України Вас цікавить, в чому я маю велику 

впевненість, то прошу прочитати далі. А якщо ні - то ні.
Пишу до Вас від імені нашої громадянської органі-

зації «Поступ». Ми хочемо побудувати Велику Україну. 
Вважаємо, для того, щоб ситуація в Україні змінилася до 
кращого, потрібно змінити систему влади. Сьогоднішня 
демократична система працює за формулою: «гроші-
виборча компанія-вибори-отримання мандата депутата-
витягування грошей із прибутком». Це неминуче при-
зводить до олігархічної влади. Наша мета - замінити в 
Україні демократичну форму правління на Громадянську 
республіку (республікансько-громадянський лад). Пра-
цюємо в цьому напрямку. Шукаємо однодумців. Як Ви 
дивитеся на те, щоб ми Вам розповіли про нашу роботу?

Максим Твердохліб
Петро, Ви бачили моє запитання до Вас?

Петр Пантелеев
Доброго дня! Можна більш предметно озвучити ваші 

пропозиції?

Максим Твердохліб
Дякую за відповідь. Для початку ми пропонуємо 

раз на тиждень на електронку отримувати нашу власну 
газету «Громадянська республіка». А після того, як 
газета почне приходити, то продовжити розмову. Згодні 
із таким планом дій?

Максим Твердохліб
Петро, Ви бачили моє запитання до Вас?

Петр Пантелеев
Доброго дня! 
Ви можете надсилати газету на мого помічника, на 

електронну адресу - gramotnayulia@gmail.com.

Максим Твердохліб
Ок. Адресу передав в нашу службу розсилки. Якщо 

газета не буде приходити раз на тиждень, то прошу пові-
домити. Будемо шукати та розбиратись. Успіхів Вам і до 
зв’язку.

Максим Твердохліб
Добрий день, Петро. Скажіть, будь-ласка, наша газета 

«Громадянська республіка» почала надходити до Вас по 
електронці?

Петр Пантелеев
З якої пошти має приходити, бо могло потрапити в 

неосновну папку.

Максим Твердохліб
Так, на гуглі таке часто буває. Ось, будь-ласка, поси-

лання, де написано, як знайти газету: 

Максим Твердохліб
Добрий день, Петро. Ви шукали газету, як написано 

в посиланні?
Максим Твердохліб
Петро, Ви бачили моє запитання до Вас?

Петр Пантелеев
Мені газета не прийшла.

Максим Твердохліб
Ви шукали, як написано в посиланні?

Петр Пантелеев
Доброго дня! Максиме, повторюю, газета не прихо-

дила, на пошті її немає в папках. Якщо ви хочете ство-
рити лояльну аудиторію, то можна організувати сторінку 
в соцмережах, створити електронну версію тощо, як це 
роблять усі інші видання. Дякую за розуміння!

Максим Твердохліб
Петро, я Вас додатково запитав для того, щоб впев-

нитись, що газети немає. Я після цього маю дати запит в 
службу розсилки, щоб перевставили адресу. Але перед 
цим хотів би, щоб ми з Вами прояснили деякі моменти. 
Для того, щоб ми Вас невірно НЕ орієнтували щодо того, 
для чого ми взагалі ведемо цю розмову з Вами.

1. Ми не є «виданням», і ми не створюємо лояльну 
аудиторію.

2. Ми громадянська організація, яка розвиває громадян-
ський рух з метою зміни системи влади і побудови Великої 
України. Ясно, що питання нашого приходу до влади, повної 
влади, є одним з моментів, який необхідно реалізувати.

3. Ми нікого не агітуємо щодо приєднання до нас. 
Замість цього ми шукаємо однодумців методом пере-
бору великої кількості громадян. Якщо однодумець зна-
ходиться, то сам вирішує, що з нами робити. Приєдну-
ватись чи ні. Альтернатив «Поступу» в Україні сьогодні 
просто немає. Ті, хто нас знає, з цим погоджуються. 
Хтось із цим сперечається. Але ми ні з ким не споримо 
і не дискутуємо.

4. Для того, щоб знайти однодумців, треба знайоми-
тись із людьми і розповідати про наш шлях. Як про тео-
ретичні питання, так і практичні.

5. Знайомство з нами завжди починається з отри-
мання газети. Газета поки що не є настільки вдалою, 
щоб чітко показувати наш шлях. Але вона дає розуміння 
того, що ми робимо практично. Також ми не ставимо за 
завдання, щоб газета була цікавою. Бо ми не для роз-
ваги піплу її робимо і не для того, щоб збирати електо-
рат для наших цілей.

6. Тільки після того, як розсилка газети налагодиться, 
ми продовжуємо подальшу розмову. Подальша розмова 
йде виключно по Доктрині «Громадянська республіка». 
На будь-якому етапі знайомства той, з ким ми прово-
димо розмову, може її припинити. Ми в цьому випадку 
просимо пояснити причину. Але якщо причини не нази-
вається, то й так буде. За нашою ініціативою процес роз-
мови завершується рідко.

Ось, приблизний план дій і мета цих дій. Тому хочу 
у Вас уточнити. Чи є бажання продовжувати наші кон-
такти? Якщо є, то я дам запит в службу розсилки, щоб 
перевставили Вашу адресу в іншу систему розсилки. 
Якщо ні - то на цьому і завершимо. Що робимо?

Максим Твердохліб
Петро, Ви бачили моє запитання до Вас?
Максим Твердохліб
Чому не відповідаєте?

Петр Пантелеев
Доброго дня! Пане Максиме, що саме ви від мене 

очікуєте. Я написав, що матеріал не отримував. Крапка.

Максим Твердохліб
Від Вас я очікую пояснення, шукали Ви газету, як 

написано в посиланні, чи ні? Якщо шукали, і газети 
нема, то це означає якийсь глюк в системі розсилки 
і треба Вашу адресу вставити в іншу систему. Якщо ж 
не шукали, то газета може знаходитись у Вас, і ніяких 
проблем із розсилкою нема. Скажіть, будь-ласка, я зро-
зуміло пояснив?

Петр Пантелеев
Я не шукав, бо не маю часу.
Сорі, але варто бути більш клієнторієнтованими.

Максим Твердохліб
А Ви що, клієнт? Капець. Звичайний соціальний дрон. 

Якому байдужа Україна. Я порекомендую «Поступу» 
опублікувати наш діалог. Як приклад того, що таке соці-
альний дрон. До зустрічі.

Петр Пантелеев
У вас до мене якісь конкретні питання чи ви просто 

займаєте час?
Ви мені пишете з жовтня 2019 року. Крім гучних фраз 

я не почув жодної конкретної ідеї, жодного конкретного 
напрямку чи проекту, яким би, судячи з ваших цілей, 
можна було б принести користь країні. У нас є проекти 
енергоефективності, проекти благоустрою, проекти 
озеленення та покращення якості питної води. Є у вас 
якісь ідеї щодо цих напрямків? Якщо так - готовий до 
співпраці.

І так, я клієнт, якщо ви хочете, щоб я знайомився з 
вашим контентом і отримував його легко.

Ви можете публікувати цю переписку, якщо ви не в 
курсі, що таке таємниця особистого листування та етика 
журналістики.

І перед тим, як вішати ярлики, типу соціального дрону 
і т.д., раджу трохи дізнатися про мою роботу і роботу 
моєї команди.

Дякую.

Максим Твердохліб
Ми опублікуємо всю нашу з Вами переписку. І Ваші 

дописи також. Нехай люди знають. Ви в КМДА сидите 
чи працюєте, чи ще Бог його знає, чим займаєтесь? І ще 
раз повторю, але це вже останнє. Ми не журналісти. І 
робимо і будемо робити так, щоб жодного соціального 
дрона чи олігархічного слуги, чи олігарха не було при 
владі. До побачення. Крапка!

Петр Пантелеев
Я вам бажаю приносити більше користі громаді і не 

займатися полюванням на відьом. А шукати справжніх 
олігархів та трутнів. Бо поки - не за адресою. Всього 
найкращого.

__________________________________________________

Максим Твердохліб
    голова Ради  ГО «Поступ»
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