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щотижнево о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Велика 
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Під час психозу Громадянські середи проводяться 
в онлайн-режимі. Посилання на приєднання можна 
буде побачити у адміністратора сторінки «Поступ» 
в Фейсбуці.
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СОЛЬНИЙ КОНЦЕРТ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЛЯ ПРОФСПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ

РИНОК ЗЕМЛІ – ВИХІД Є!

Пройшов рік перебування Володимира Зеленського на 
посаді Президента України. З цього приводу традиційно 
пройшла прес-конференція. Тривала вона значно менше, 
ніж попередня, але за змістом майже не відрізнялась. 
І знову пан Президент заводив рака за камінь, недолуго 
жартував, контратакував журналістів, переходив на осо-
бистості, губився у власних відповідях і знов жартував. 
Йому ж можна. Він же ж не професійний політик. Але, все 
ж таки, давайте дамо трішечки більше уваги діючому Пре-
зидентові України. 

Перше, на що звернемо увагу, – це результати. Конкретні 
результати роботи монобільшості Зеленського за рік. 
Судячи зі слів Президента, їх нема. Нема в теперішньому 
часі. Але в майбутньому ми вже всі їздимо по найкращих 
в Європі мостах і дорогах, збудованих за кошти МВФ. Пан 
Володимир пишався своїми намірами та планами, щедро 

Закон про Землю який нам підносять як великий про-
рив в світле майбутнє насправді тільки погіршить ситуа-
цію, що склалася. З одного боку, на уряд тиснуть зовнішні 
сили, які вимагають стрімке проведення реформ, а з 
іншого боку необхідно зробити ефективне і прозоре 
використання виробничих земель. В Україні більше 60 
млн га землі. З них 42,7 млн га - це земля сільськогос-
подарського призначення. При цьому мова йде про дуже 
родючі ґрунти. Земля - це такий же актив, як заводи та 

годуючи всіх черговими обіцянками. Дехто скаже, що йому 
просто не вистачило часу для таких масштабних проектів. 
Але давайте не забувати, що в руках у пана Зеленського 
унікальна для України повнота влади. Парламент, Прем’єр-
міністр і Президент з однієї політичної команди. Ніхто 
нікому не заважає робити швидкі і радикальні реформи. 
Яких, нажаль, ми не бачимо. І питання не в тому, не вміє 
чи не хоче Президент щось міняти. Після подібних прес-
конференцій складається враження, що він не вміє чогось 
хотіти. Зверніть увагу, скільки разів пан Володимир сказав 
«я впевнений», «я вірю», «я сподіваюсь».  Це схоже на сво-
єрідну мантру для самонавіювання потрібного настрою. І 
тут не треба бути психологом, щоб побачити, що Прези-
дент – не впевнений ні в чому. Вірить, що йому пощастить 
і якось пронесе. Сподівається, що йому за це нічого страш-
ного не зроблять.

Далі суто аналітична історія з порівнянням Володимира 
Зеленського і Петра Порошенка. На влучне запитання 
журналіста, в чому ж різниця між «Зе» і «По»,  діючий 
Президент невдало пожартував про анатомію і знову був 
впевнений, що різниця кардинальна, але, як завжди, без 

підприємства, і є стратегічним об’єктом, без якого немож-
ливе існування нації з усіма наслідками. Зараз всі галузі 
виробництва мають приватний капітал і належать кільком 
олігархам. Після вступу в силу закону про Землю у олігар-
хів з’являться ще один актив, і це останній актив багатої 
країни. Олігархи закладуть землю в банк і через кілька 
років, частина землі буде у володіннях міжнародних 
фінансових корпорації. Для цих цілей закон про Землю 
приймають в парі з законом про банки. Не виключено що 
завтра на наших землях будуть господарювати іноземні 
аграрії. З іншого боку, треба мати повний державний 
контроль і прозорість використання землі. Вихід є. Це 
оренда! Причому прозора оренда на конкурсній основі. 
Використовуючи сучасні технології можливо отримати 

конкретики. Давайте за нього зробимо конкретне порів-
няння. Отже основні події, які характеризують Порошенка, 
як політика, з точки зору пропагандистів Зеленського, 
такі  -  справа Свинарчуків, політ на Мальдіви, бізнес у 
власності, справи Майдану і, звісно ж, війна з РФ. І ще по 
дріб’язку  - кортежі, справа Гандзюк, тарифи, кумівство...  
А тепер магія! Міняємо Мальдіви на Оман, і абсолютно 
ті самі питання виникають до Президента Зеленського. 
Насправді тут не магія, а логіка. Якщо одного президента-
олігарха змінити на іншого президента-олігарха, то на які 
зміни ми, товариство, сподіваємось? Петро Порошенко – 
промисловий магнат, Володимир Зеленський – медіа маг-
нат. То в чому ж принципова різниця?! 

Є одна гарна, стара приказка з цього приводу – 
якщо в борделі переставити ліжка, бібліотеки все 
одно не вийде. А демократична система і не призна-
чена приводити до влади нікого іншого, крім олігар-
хів та їх наближених людей. Отже - думайТе, товари-
ство… що б ця популярна фраза не значила.
_____________________________________________________

повний контроль над процесом від посіву до експорту 
врожаю. Забезпечити ефективність і своєчасність при-
йняття управлінських рішень. Необхідно підкреслити, що 
в даному випадку у виграші будуть всі учасники ринку, 
держава, аграрії і звичайні споживачі. Основний шлях - 
це створення єдиного реєстру родючий земель - Банку 
Землі. Чи може існуюча влада впровадити Банк Землі? 
Ні, не може і не хоче. У свою чергу ГО «Поступ» виступає 
за скасування закону про приватизацію Землі і вимагає 
прийняття закону про створення державного земельного 
банку та передачу землі лише в довготермінову оренду 
як своїм, так і іноземцям, з чіткими правилами викорис-
тання.
_____________________________________________________

Даниїл Лемешко
    член Ради ГО «Поступ»

Евгений Лукашенко
          член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/egens.lukas


У всьому світі оголошено пандемію коронавірусу. 
Кожен житель планети відчув на собі наслідки цієї епіде-
мії, як фізіологічні, так і економічні. Так, є багато захворі-
лих, є і десятки тисяч летальних випадків. І наша країна, як 
і більше ста інших держав, закрита на карантин.

Але, давайте відкинемо істерію і паніку, та подивимось 
на ситуацію зі сторони. Уряди майже всіх країн почали 
масово вводити карантинні заходи на своїх територіях, 
обмежувати пересування громадян в середині країн, та 
закривати свої кордони. Спираючись на досвід Китаю та 
приклад інших європейських держав, Уряд нашої країни 
також ввів обмежувальні карантинні заходи на території 
України. Але, постає логічне питання – а чи мали право 
керівники нашої держави вводити такі жорсткі обме-
ження, при тому, що економіка країни знаходиться не в 
найкращому стані, м’яко кажучи. Чи можливо сліпо копі-
ювати дії європейських урядів, якщо ситуація в економіці, 
медицині, соціальному забезпеченні не відповідає рівню 
більш успішних країн? Так, Європа і США закрили своїх 
громадян вдома, лишивши їх роботи, але уряди цих країн 
попіклувалися про збереження купівельної спроможності 
населення, виплачуючи допомогу з безробіття та компен-
сації у зв’язку з карантином своїм громадянам. Так, в Італії 
розмір допомоги працівникам та малим підприємцям варі-
юється від 100 до 1300 Євро, в Німеччині – від 5000 Євро, 
у Франції - від 500 до 2000 Євро, в Іспанії - від 500 Євро, в 
США – 500-1200 Доларів, в Британії – 2500 Фунтів, в Япо-
нії – 900 Доларів, Гонконг – 1300 Доларів, Австралія – 500 
Доларів, Канада – 300-900 Доларів, Латвія – 700 Євро. І, 
увага, Україна – 1000 гривень (приблизно 37 Доларів). 
При тому, ціни в Україні на рівні європейських. Звичайно, 
були обіцяні доплати лікарям та медичному персоналу у 
розмірі від 11 000 до 17 000 тисяч гривень. Якраз виста-
чить на штраф, якщо лікар пройдеться парком без маски. 
До речі, вже в ВООЗ офіційно заперечили необхідність 
носити маски в парках та на відкритому повітрі. Звичайно, 
будь-який інфекціоніст-епідеміолог підтвердить, що під-
хопити вірус на вулиці неможливо, лише в приміщенні і 
при тісному контакті з зараженим. І вже, навіть, пан Ляшко, 
заступник Міністра охорони здоров’я, офіційно заявив, що 
парки в Україні закривалися не для безпеки населення, а 
для залякування. А щодо летальності COVID-19, то вона 
в Україні серед людей старших 50-ти років складає 5,1%, 

а молодших 50-ти років – 0,6%. Можливо, ефективніше і 
раціональніше було б застосувати такі жорсткі карантинні 
заходи до людей старшого віку? Тож, чому всю Україну 
посадили на карантин, закрили всіх вдома? Адже мож-
ливості виплачувати кожному, хто опинився без роботи, 
у кого закрився бізнес, нормальну фінансову допомогу у 
держави немає. Бо, банально, немає на це коштів. Навіщо 
брати приклад з заможних європейських країн, якщо 
немає фінансової можливості підтримувати такі жорсткі 
карантинні заходи? Чому не взяти приклад з Білорусії, зі 
Швеції? Доречі, вже в ВООЗ говорять, що заходи, які засто-
совувала Швеція в боротьбі з коронавірусом, правильними 
і логічними. А Лукашенко одразу зрозумів, що введення 
жорсткого карантину призведе до ще більших жертв і 
глибокого падіння економіки. І йому, як незмінному Пре-
зиденту, в Білорусії жити і наслідки карантину розгрібати. 

І саме тут яскраво проявляється головна вада демокра-
тії: політики приходять до влади на певний термін з осно-
вною ціллю – заробити гроші. Свої помилки можна спи-
сати на епідемію, стихійні лиха, війну і т.д. А наслідки цих 
помилок нехай виправляють наступники. І, головне, ніякої 
відповідальності.

В Україні ж ця вада демократії проявляється особливо 
наглядно і з жорстоким цинізмом. А якщо українці будуть 
сидіти вдома під замком і боятися виходити на вулицю, то 
ніхто не буде заважати продажній українській владі при-
ймати антинародні закони, дерибанити бюджет, продавати 
землю, торгувати Україною. А потім списати на карантин 
всі помилки і бездарну економічну політику. Отже, владі 
цей карантин тільки на руку. І саме ті політики, котрі 
зараз в Кабміні, у Верховній Раді, повинні понести відпо-
відальність за той крах економіки, який може трапитись 
після карантину, за всі ті злочинні закони, які були прий-
няті в Раді за зачиненими дверима.

_____________________________________________________
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БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:

І саме тут яскраво проявляється 
головна вада демократії: політики 
приходять до влади на певний 
термін з основною ціллю – заробити 
гроші. Свої помилки можна списати 
на епідемію, стихійні лиха, війну 
і т.д. А наслідки цих помилок 
нехай виправляють наступники. І, 
головне, ніякої відповідальності.

"У Всесвітній організації 
охорони здоров’я вже говорять, 
що шведський підхід для 
боротьби з коронавірусом слід 
брати за приклад. Іншими 
словами, Всесвітня організація 
охорони здоров’я визнала, що 
вони - барани. А шведи - молодці.
Наступний крок - визнати, 
що коронавірус не такий вже 
й страшний. І Лукашенко мав 
рацію.
І ми щось говоримо про 
авторитет міжнародних 
організацій?
Може й поради МВФ щодо 
економіки України - така ж 
дурня, як і рекомендації ВОЗ 
щодо карантину?
Але землю ми вже продали..."

Олександр Черниш
член Ради ГО «Поступ» 
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КАРАНТИН - ЧИ Є ВІН НАСТІЛЬКИ 
НЕОБХІДНИЙ, І ХТО ПОНЕСЕ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО НАСЛІДКИ!?

Це один з 
інструментів 

громадян впливу на 
владу в період 

республіки!

«У Стародавньому Римі існував 
цікавий спосіб боротьби народу за 
свої права - сецесія (від латинського 
secedo - йду). Всі прості люди брали з 
собою на кілька днів припаси і йшли 
з міста. Залишали патриціїв одних. І 
життя в місті повністю зупинялося. 
Не працювали крамниці й магазини, 
на ринках не продавали продуктів.

Після першої сецесії плебсу була 
прощена частина боргів і прості 
люди були допущені до управління 
державою - була запроваджена 
посала Народного Трибуну. Простим 
людям було дозволено вибирати 
своїх магістратів, які користувалися 
недоторканністю і правом надавати 
гнобленим плебеям підтримку проти 
влади. Посада Народного Трибуна 
проіснувала протягом усього рес-
публіканського і імператорського 
періоду, за винятком лише короткого 
проміжку, коли діяв децемвірат».

Михайло Крячек
    член ГО «Поступ»
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