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

№ 858
13.05.20-19.05.20 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.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

20 
травня

РОЗВИТОК
ГАЗЕТИ «ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА»

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЙДЕ ГЕТЬ! ЩО ДАЛІ?

Саме це питання зараз стає нагальним.
Рейтинги Президента падають. Всі розуміють, що 

якщо наш шановний Президент щось кардинального 
не почне робити, окрім того, щоб дерибанити землю, то 
зовсім скоро нам слід чекати позачергових президент-
ських виборів.

Тоді виникає наступне питання: а хто ж тоді, якщо не 
Зеленський?

Знову Порошенко? Аваков? Юлія Тимошенко? Чи 
Кличко? Чи може хтось знову новий, наприклад, Сен-
цов? Всі ці відповіді більшість громадян не влаштову-
ють. До речі, ті, хто рік тому голосували за Зеленського, 
насправді голосували в більшості своїй не саме за нього, 
як за політика, а як за символ необхідності радикальних 
змін в Україні. Фактично вибори були не за людину, а 
за палке бажання нарешті змін. Так, дива не відбулось. 
Президент Зеленський показав те, що й мав показати. 
І те, що його непрофесійність і абсолютна відсутність 
досвіду привели до такого ганебного результату (на 
даний момент часу саме такий результат), то це є логіч-
ним. 

Але ж що далі? Ну піде Зеленський. Сам піде, або 
його підуть. І що далі? А далі вже нема, навіть, й сим-
волу, який можна було б підтримати. Тобто будемо мати 
кінець політичної історії України, де вже ніхто і ні на що 
не сподівається.

Сумно.
Що робити?
Перед тим, як зрозуміти, що робити, необхідно визна-

чити умови успіху. Тобто за яких умов, наприклад, пан 
Зеленський (або хтось аналогічний) мав би мати успіх?

З цим питанням в світі вже давно розібрались. Хоча і 
не всі знають про ці умови. Для того, щоб змінити кра-
їну, необхідні лише три умови. Три! Запам’ятайте! Не 
дві, не одну і не чотири, а саме три!

Перша умова – це наявність плану дій. Тобто кон-
кретного плану реформ. Саме з цього має починатись 
все. Бо якщо плану нема, то ніхто і нічого ніколи не 
досягає. Такий план реформ має бути до початку будь-
яких дій. І, зрозуміло, навіть, і до того моменту, коли 
буде прийматись рішення: йти на вибори чи не йти.

Друга умова – наявність команди реформаторів. Не 
просто набір друзів або відданих людей, чи розумних 
або дуже розумних, чи патріотів або ще більших патрі-
отів. Ні! Необхідні саме ті, хто знає зазначений план 
реформ, розуміє його, підтримує і готовий діяти задля 
втілення його в життя. Причому ця команда має бути в 
достатній кількості, щоб мати змогу діяти в масштабах 
всієї України.

Третя умова – підтримка народу. А тут вже склад-
ніше. Бо скажуть, ось у Зеленського, чи колись у Ющенка, 
була підтримка народу, а нічого з того не вийшло. Так, 
не вийшло. Бо народ має підтримувати не дієвих осіб, а 
саме той план реформ, якого ані у Ющенка, ані у Зелен-
ського ніхто і ніколи не бачив. Не політики мають подо-
батись громадянам, а те, що вони збираються зробити. 
Причому те, що вони мають зробити має бути викладено 
не в гаслах за все гарне і проти всього поганого, як це 
зараз робиться. А із зазначенням, конкретизацією дій. 
Конкретних!

Перша умова, яку ми назвали, називається – ідео-
логія. А третя (підтримка людей) – впровадження ідеї 
(ідеології) в маси. Якщо маси не знають план реформ, 
не розуміють його, то вони й не будуть його підтриму-
вати. Це обумовлює провал при намаганні виконати 
такий план. Причому, чим більш гірші справи в державі, 
тим більше народної підтримки необхідно.

Маємо всі запам’ятати, план реформ має бути в наяв-
ності ДО МОМЕНТУ ОТРИМАННЯ ВЛАДИ! Інакше буде 
пшик. Бо після випадкового отримання влади, як це 
виявилося із Зеленським, влада має терміново щось 
собі думати, що ж його робити. А це вже пізно думати. 
Треба вже не думати і плани створювати, а діяти! І 
сформована команда має бути готова теж ДО МОМЕНТУ 
ОТРИМАННЯ ВЛАДИ! Інакше буде лебідь, рак та щука. 

Що зараз і бачимо на прикладі Зе.
Тепер відповідаємо на запитання, а що ж робити? За 

кого голосувати на майбутніх виборах?
А нічого не робити і ні за кого не голосувати, якщо 

не будуть чітко визначені зазначені три умови. Самою 
тупою помилкою є «піти й застрелитися на зло судді», 
тобто коли йдуть голосувати не за когось, а проти когось. 
Зараз стало модно казати: «Я голосував не за Зе, а проти 
По»! Тупа позиція. Так, безумовно, йти на вибори необ-
хідно. Це прояв активної громадянської позиції. Але 
ніхто не примушує ні за кого голосувати, якщо нікого 
підходящого нема. Просто можна взяти та перекреслити 
бюлетень, бо позицію «проти всіх» олігархія вже давно 
прибрала з бюлетенів. Не хвилюйтесь, без вас все одно 
виберуть когось. І цей «когось» все одно ні до чого гар-
ного не приведе, якщо не буде мати виконані три умови: 
план, команда, підтримка плану народом.

Хтось скаже, що якщо так діяти, то до влади прийдуть 
якісь покидьки. І тут не треба хвилюватись. До влади в 
таких умовах прийдуть все одно тільки покидьки. Неза-
лежно від того, як ви проголосуєте і чи проголосуєте 
взагалі.

Тому треба тільки одне: шукати тих, хто має план 
реформ і формує команду. Давно формує, а не останні 
півроку до виборів. І працює над впровадженням плану 
в свідомість громадян. Рано чи пізно такі з’являються. В 
жодній країні світу ще не було такого, щоб не з’являлась 
така сила. Так, вона може бути ще невеликою, але вже 
потенційно саме такою. А якщо ця сила ще мала і не 
виросла до рівня прийняття участі в виборах, то хто ж 
заважає самому долучитись до цієї сили? Це прискорить 
зростання сили. Крім того, той, хто до неї долучиться, 
ще й сам стане частиною такої сили. Стане тим, хто буде 
творити історію.

Шукайте силу, яка має план дій! Команду, яка цей 
план дій відкрито демонструє. Яка формує дієву 
команду реформаторів! Шукайте! Або самі таку 
команду створюйте!
_____________________________________________________

Максим Твердохліб
    голова Ради  ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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ЗНОВУ ПРО ЗЕМЛЮ-МАТІНКУ

ПРО 5000 ГРН

За незалежності багато землі було роздано, багато 
було хитрими схемами продано товстим гаманцям, а 
багато хто так і не отримав ні шматочка. Тобто справедли-
вого поділу української землі не було. А справедливість 
має бути, адже кожен громадян України має від природи 
повне право на рівний з усіма шматок землі. ЦЕ ФАКТ №1

Україна володіє найбільшими в світі чорноземами, 
та знаходиться в центрі Європи. А зважаючи на темпи 
зростання населення на Землі, через 10 – 20 років харчі 
стануть самим ліквідним товаром, а значить наша земля 
стане куркою, що несе золоті яйця. Цього не розуміє 
лише дурень. ЦЕ ФАКТ №2.

Ефективність використання землі не залежить від 
права власності. Світова історія знає приклади, коли 
земля була приватною і ефективно використовувалася, 
та коли земля була державною і не менш ефективно 
використовувалась. Значить, продавши всю землю в при-
ватні руки, ми не можемо гарантувати її ефективне вико-

ристання. Наголошуємо, що необхідність продажу землі 
ніяк не пов’язана з ефективністю її використання. І не 
розуміють це тільки дурні!!! ЦЕ ФАКТ №3.

Абсолютно нема жодної гарантії, що всю нашу україн-
ську землю з часом скупить пан Рокфелер або Ротшильд, 
і візьме засіє її осотом, скажімо. Що тоді? Що ви, нещасні 
та босі українці зробите з кланом ротшильдів і рокфе-
лерів??? Заберете? Націоналізуєте? А що якщо вам вони 
візьмуть і відключать SWIFT, скажімо? Або MASTERCARD, 
або VISA??? Повернетесь у первіснообщинний лад? ЦЕ 
ФАКТ №4.

За що ви маєте продати нашу українську землю? За 
паперові доляри чи електронні євро? Тобто ви хочете 
продати самий ліквідний і дорогий товар за папір або 
взагалі за цифри на уявному комп’ютері??? Ви дійсно 
маєте розум? Сумніваюсь. ЦЕ ФАКТ №5.

І таких фактів ще можу привести стільки ж, але, думаю, 
для розумної людини досить, а для дурня мало буде 
завжди.

З контраргументів щодо продажу землі чути лише одне 
– у землі повинен бути господар, який повинен мати мож-
ливість продати землю або внести її як грошову заставу, 
і тільки він зможе навести лад. Це все дурниці, світ змі-

Влада Зеленського тепер вимагає підтвердження коштів понад 5000 грн., які 
переводять нам на картку з термінала без ідентифікації. Назвали це «Запобігання та 
протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
вання тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

Тобто контрабанда на десятки мільярдів - це ок.
Оборутки з поверненням ПДВ на десятки мільярдів - це ок.
Тендерні грабунки - це ок.
Конвертаційні центри - це ок.
А 5000 грн., за якусь роботу, - це фінансування тероризму. Позика в 5000 грн - це 

відмивання доходів.
Продаж через ОЛХ за 5000 грн - це фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення.
Вони там що під наркотою сидять у ВР? У них їх же депутати розповідають про 

«доплати в конвертах» від 3 500 до 15 000$ + премії за голосування. Це не легалізація? 
Це не фінансування тероризму, коли такі бабки проросійським «слугам» платять?

Наведіть лад в країні та серед можновладців, а вже потім до простих людей чіпляй-
теся! Про те, де вони 5000 грн. взяли.

Ніколи не думав, що таке скажу, але такого собі, навіть, Янукович не дозволяв.

нився і тепер все інакше, ніж було сто років тому.
А тепер про хороше.
Ви хочете стати фермером і вирощувати щось. Дер-

жава Україна створює державний земельний банк, тобто 
вся земля у власності держави. Ви берете у державного 
земельного банку в оренду на 50 років сто гектарів землі 
і садите там своє щось. А якщо вам треба кредит для роз-
витку свого бізнесу, то ви його берете під заставу май-
бутнього урожаю, під заставу права оренди на землю, під 
заставу техніки, під заставу якогось нерухомого майна і 
т.д. Все можна вирішити.

Поки ви виконуєте свої зобов’язання, то ви спокійно 
орендуєте землю і платите державі Україна податки та 
збори. Як тільки ви порушили умови договору оренди, то з 
вами розірвали стосунки і земля пішла до іншого фермера.

P.S. Ніхто не має права позбавити наших нашадків 
своєї рідної землі. Народ, що втратить землю приречений 
на вічні мандри та цілковите забуття.

Кілька сот років тому Манхеттен був куплений у дику-
нів індійців за 60 гульденів (близько 24 доларів). Де 
тепер дикуни? І що тепер є Манхеттен?
_____________________________________________________

Сергій Солодкий
    член Ради ГО «Поступ»

ДАЙОШ ЗЕМЛЮ ! АЛЕ НЕ УКРАЇНЦЯМ

На офіційній сторінці Поступ в Facebook пройшло 
чергове опитування. Тема опитування була «Чи під-
тримуєте Ви дозвіл на продаж сільськогосподар-
ської землі?». Ось які результати були отримані: 

Було охоплено 1211 людини. Голосів було подано 
106.

З результатів опитування видно, переважна біль-
шість людей розуміє, що земля - це наше спільне 
багатство і не підлягає продажу. Хочеться ще раз 
повторити ставлення ГО «Поступ» до зазіхань нової 
влади на останню народну цінність.

1. Земля має належати всім громадянам без виклю-
чення, а не купці олігархів.

2. Вся земля, яка передана у власність олігархії, має 
бути націоналізована без компенсації.

3. Земля повинна надаватися в користування тому, 
хто її обробляє.

4. Той, хто перестав обробляти землю, позбавля-
ється її.

5. Всі, хто був причетний до дерибану землі, мають 
відповісти, як зрадники народу України.

6. Цією заявою ГО «Поступ» попереджає всіх на 
майбутнє про те, що будуть зроблені дії по віднов-
ленню справедливості.

_____________________________________________________

Михайло Сімаченко
        член ГО «Поступ»

Олександр Черниш
    член Ради ГО «Поступ»

А шо, так можна було?
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