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№ 862
10.06.20-16.06.20 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 
дізнатись у адміністратора сторінки «Поступ» в 
Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

17 
червня

РОЗВИТОК
ГАЗЕТИ «ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА»

Різні приємні і не дуже люди час від часу намага-
ються продати нам ідею подвійного громадянства. Адже 
в Європі це нормально! І в Америці також! Тому, щоб 
стати частиною «цивілізованого світу», нам потрібне 
подвійне громадянство. Не економіка, не культура, не 
суди, не поліція, не збройні сили… А саме подвійне гро-
мадянство врятує нас та Україну.

Далі мав би бути пафосний текст про «лицемірство 
патріотизму до кількох країн», «не може бути кілька 
батьківщин», «друге громадянство — як спати з кохан-
кою при живій дружині» і.т.п. Але сьогодні, для бага-
тьох громадян, то все туфта. Тому, як кажуть, «ближче 
до народу».

Ініціатором законопроекту про подвійне громадян-
ство виступив Володимир Зеленський, фігуру та ото-

чення якої, пов’язують з власником трьох громадянств 
Ігорем Коломойським. Це перше, що потрібно розуміти.

Нашу владу можна звинувачувати у чому завгодно, 
тільки не в почутті патріотизму. У всякому разі не до 
України. Накравши мільйони доларів, вони зможуть 
вільно «звалити» до тої ж Англії. Громадянство сильної 
країни— це «криша». Звідти «своїх» ніхто не видасть.

Але то так, дрібниці. ЗЕМЛЯ! Яка ще нещодавно була 
«власністю українського народу», тепер може бути 
придбана будь-яким громадянином. І показати народу 
України велику дулю. Однак, ключове тут слово «гро-
мадянином». ЩО це означає? Тепер всіляким інозем-
цям, щоб стати власниками землі, не треба позбуватися 
свого громадянства, або шукати «підставних осіб», що 
ризиковано. Тепер вони самі можуть отримувати друге 
громадянство, ставати чиновниками в Україні та, увага, 
КУПУВАТИ ЗЕМЛЮ. Чи не заради цього увесь цей цирк? 
Чи не схоже це на банальний дерибан України інозем-
цями? Ні, не просто схоже. А так і є!

Об’єктивності заради слід сказати, що до Закону про 

подвійне громадянство можна було б включити обме-
ження для людей з подвійним громадянством. В тому 
числі щодо участі в політичному житті та праві на при-
дбання землі. Але не заради обмежень все робилося, а 
заради продажу України. Тепер залишилося ще знижки 
зробити «-70%», або акцію «кожен другий гектар без-
коштовно». Гуляти, так гуляти!

Але нехай усі, хто це читає, запам’ятають. 
«Поступ» категорично проти продажу землі. Неваж-
ливо, громадянину чи подвійному громадянину. Ми 
не визнаємо ці злочинні, катастрофічні для України, 
закони. Прийшовши до влади, «Поступ» відновить 
справедливість. Ми зробимо ВСЕ необхідне для 
побудови Великої України. І це стосується не лише 
землі.

_____________________________________________________

ПОДВІЙНЕ
ГРОМАДЯНСТВО

І ЗЕМЛЯ
Олександр Черниш

  член Ради ГО «Поступ»

Чи є він? Живий, здоровий та набирає обертів? Так, є. 
Не живе, а проживає. Не здоровий, а хворий, як і хвора 
наша економіка. Набирає обертів? Ні, швидше за все, 
безнадійно тупцює на місці. За паперами є, за статис-
тикою... А в реальності, той бізнес, за рахунок якого 
живе держава в цивілізованому світі, в Україні ледве 
зводить кінці з кінцями. Колись я слухав передачу по 
«Бізнес-радіо», і мені сподобалося одне висловлю-
вання співрозмовника: «У нас хвора економіка, так як 
чиновники заробляють більше бізнесменів». За рахунок 
хабарів, звичайно. І справа не тільки в корупції. Є ще 
одна зараза, що заважає розвиватися середньому біз-
несу в Україні - це монополії. Скажете, так скільки у нас 
монополій? Ну так, звичайно, у нас є монополіст Фірташ, 

є Ахметов. Тільки ось монополії в Україні, з часом, почи-
нають видозмінюватися. На тлі бездіяльності контролю-
ючих органів влади і реальної відсутності інструментів 
впливу на монополістів, вони починають «мутувати», 
відкидаючи від себе «мінімонополіі». Як приклад, можу 
привести чиновника, або посадову особу комерцій-
ної компанії, який, маючи доступ до влади в певному 
районі і області діяльності, не дає можливості працю-
вати нікому, крім «підшефної» фірми. Запитайте, як? А 
вам не говорили, наприклад, в газконторі, що лічильник 
потрібно купувати тільки Самгаз? А чому??? Здогадай-
теся самі. Я сам в 2015 році зіткнувся з проблемою, в 
першу чергу, з безглуздістю купи органів, які покликані 
боротися з корупцією або монополіями. У листуванні з 
цими органами складається враження, що вони існують 
тільки для того, щоб не боротися, а захищати тих, кого 
повинні контролювати. Якби ви почитали їхні відпо-
віді... Їх без сліз читати не можна. В першу чергу вони 
викликають змішані почуття і питання. Найголовніше 
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питання - якого біса ми платимо їм зарплату? Нехай вже 
переходять на ставку у своїх «суміжних» роботодавців, 
сенс тримати їх? Наведу головний приклад: ви пишете 
в поліцію на сусіда, який вкрав у вас..., ну припустимо, 
лопату. Ви пишете заяву: ось вкрадена лопата, і я бачу 
цю лопату у сусіда - крім того, ще й інший сусід бачив 
це, ось письмове свідчення. Що робить Антимонополь-
ний комітет України, (тобто в нашому випадку поліція): 
вона пише листа сусіду, який вкрав лопату, з питанням 
«це ти?» І прикладає мою заяву. Сусід відповідає: «Ні, 
не я». Антимонопольний комітет бере цю відповідь і 
відправляє мені, попередньо наливши «води» у вигляді 
тексту, який не має відношення до проблеми. Ось і вся 
робота цього «органу». Тобто, на твою заяву, яка пови-
нна викликати мінімум розслідування, просто йде від-
писка з узагальнюючим змістом «відвали і не заважай 
косити бабло». Це одна з причин, яка не дає розвива-
тися середньому бізнесу в Україні, тому що будь-який 
бізнесмен, послухавши промови наших політиків по 

Андрій Погиба
член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014314457091


Останнім часом часто чую від різних людей такі 
слова: «Я патріот, я за Україну! Але кожна наступна 
влада гірша за попередню. Вже все дістало. Так 
хочеться нормально пожити…».

І на фоні того, що відбувається в Україні, ці слова 
у багатьох громадян знаходять відклик. Помаранчева 
революція, майдан, а тепер і розчарування у Зелен-
ському, який так стрімко і красиво увірвався в політику 
та обіцяв українцям нарешті побудувати країну мрій. 

То що ж робити?
Змиритися з тим, що в Україні ніколи не буде порядку і 

нормального життя? Чи, можливо, є вихід?
Так, вихід є!
Спочатку потрібно раз і назавжди для себе запам’ятати, 

Як тільки українці впритул підійшли до розуміння 
недоліків демократичної форми правління державою, 
впровадженою в Україні і багатьох країнах світу, нам 
почали навіювати новий міф про народовладдя. Мовляв, 
все чого недостає нашій державі, то це прямого народо-
владдя, за яким основні рішення щодо управління пра-
вами суспільства й держави схвалюються безпосередньо 
всіма громадянами на референдумах або зборах. На 
цій платформі політичні сили почали будувати свої нові 
гасла. Опозиція дорікає діючу владу у невиконанні своїх 
обіцянок, а влада нагадує, що планує ввести народо-
владдя шляхом прийняття Закону України «Про всеукра-
їнський референдум».

З усього цього слід усвідомити, що само по собі наро-
довладдя - це синонім слова демократія. І так само, як 
демократія, народовладдя має ряд недоліків, один з яких 
такий, що результати виборів і референдумів залежать 
від освітнього, морального і культурного рівня виборців.

З давніх-давен відомо, що державою повинні управляти 
громадяни з високим рівнем свідомості. У двадцять пер-
шому тексті восьмої глави древньо-ведичного переказу 
«Ману-Самхіта», де описані настанови для людства, зазна-
чено: «Країна, в якій шудра управляє вищими законами, 
дхармой, і вершить суд, гине, як корова гине в болоті». 
Під шудрами розуміється найнижча каста людей, яка може 
виконувати лише механічну роботу і не має розуміння в 

телевізору і зіткнувшись з реальним станом речей, про-
сто їде робити бізнес в Європу, або йде працівником 
до «міні монополіста». Тепер підходимо до причин. 
Перша і найголовніша - це безкарність. Вона скрізь. 
Це дід буде продавати картоплю і його оштрафують, а 
цим хлопцям ніхто не страшний. Навіть, на законодав-
чому рівні особливо пред’явити нічого. Що пред’явити 
органу, що діє при отриманні конкретних доказів пору-
шення закону? Позбавити 200 гривень премії? Крім 
того, наші монополісти продовжують підлаштовувати 

державних справах. Це оті самі наші виборці, які легко 
обдурюються, не можуть складати причинно-наслідкові 
зв’язки і схильні продавати свій голос за скороминучу 
вигоду. Зробивши свідомо чи не свідомо свій вибір не на 
користь держави, такі виборці не несуть ніякої відпові-
дальності. Ми, навіть, не знаємо їх, бо вибори у нас таємні.

Якщо поставити за мету створення великої Укра-
їни, країни для її мешканців, а не для олігархів, то нам 
потрібно міняти устрій держави на Громадянську респу-
бліка. Громадянська республіка дає нам змогу усунути 
основні недоліки демократії та народовладдя шляхом 
таких змін: вибори депутатів скасовуються, замість цього 
впроваджується механізм делегування. На кожного гро-
мадянина, окрім наданого статтею 5 Конституції України 
права на управління державою, покладається обов’язок 
особисто приймати участь в управлінні державою або 
делегувати своє право іншому більш освіченому і ціле-
спрямованому. При цьому передане право на управління 
може бути відкликане в будь-який момент часу. Сам про-
цес делегування здійснюється постійно і не є таємним. 
Списки делегатів і громадян, які делегували своє право 
на управління, є відкриті й доступні всім для перегляду. 
Повноваження делегата не мають терміну дії. Якщо 
довіра до делегата не втрачена, надані громадянами 
повноваження на управління не відкликані, то делегат 
продовжує свою роботу. І важливо, що громадяни країни, 
які не виконують свій обов’язок - брати участь в управ-
лінні державою, позбавляються такого права і втрачають 
статус громадянина. Таким чином влада передається 
лише свідомим громадянам і буде зосереджуватися в 
їхніх руках через систему Громадянських рад із найви-

під себе законодавчу базу, це говорить про те, що все 
таки люди скаржаться... Як би не хотіла влада Слуги 
народу поміняти реально в країні умови ведення біз-
несу, за рік я не побачив ні розслідувань, ні посадок...

Все, що написане вище, - можливе через процвітання 
корупції. ГО «Поступ» вважає, що якщо влада протягом 
шести місяців не ліквідовує корупцію, то вона (влада), 
або не хоче цього робити, або не є владою. І не важливо 
якого вона кольору, зеленого, рожевого чи блакитного.
_____________________________________________________

що ніхто для Вас і за Вас Велику Україну не побудує. Якщо 
тобі потрібен порядок в державі, якщо тобі потрібна 
сильна, безпечна і процвітаюча Україна, то ти маєш цим 
перейматися і ти повинен діяти! Всі основні зміни і 
реформи в державі робляться виключно зверху вниз. І 
тому до тих пір, поки ти не став владою або не контро-
люєш владу, – на зміни в Україні не сподівайся!

Тепер до головного. Як же стати владою або взяти її 
під контроль!?

Тут або ти сам створюєш силу, або приєднуєшся до 
уже існуючої, яка і прийде до влади та побудує Велику 
Україну! Звісно, що простіше приєднатися до вже діючої 
організації і разом рухатися до перемоги. І тут потрібно 
звернути увагу на такі важливі моменти:

По-перше, ІДЕОЛОГІЯ! Важливо знати, яку держави 
будує така організація. Чи є в них сформований план 
реформ, які потрібно зробити в країні? Хто друг, а хто 
ворог? Куди веде така організація громадян?

По-друге, КОМАНДА! Для того, щоб задумане втілити 
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БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:

" «Почни з себе»  - не працює 
ніколи, ніде і ніяк від слова 
«взагалі».
Тому що кожен, хто здатний 
самостійно почати з себе, 
зробили це ще в дитинстві. 
Вони не сруть, де живуть, 
добровільно дотримуються 
моральних правил, 
допомагають ближньому, 
переходять дорогу на зелене 
світло і все таке інше.
Але таких природна меншість. 
Більшість починає поводитися, 
як люди, лише через регулярні 
систематичні і відчутні 
пенделі.
І та моральна меншість, яка з 
себе давно почала, все гімно за 
тією більшістю сама просто не 
в змозі прибрати.
Пенделі можуть дати лише 
держава або громада. А для 
того потрібно взяти владу.
Тому правильне гасло не «Почни 
з себе», а «Візьми владу!».
Всім добра!"

 Святослава Стеценко
член ГО «Стрілецький легіон»
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у життя, потрібна команда однодумців, які однаково 
розуміють, що вони роблять і для чого. 

По-третє, ПІДТРИМКА НАРОДУ! Реалізувати реформи 
і зміни в країні можливо тільки за підтримки народу. 
Громадяни повинні розуміти і підтримувати те, що нова 
влада буде реформувати. 

Так, запропонований шлях довгий та непростий. Так, 
тобі прийдеться почати займатися політикою, вчитися і 
витрачати чимало свого особистого часу та ще й вкладати 
у цю справу свої гроші. Так ти можеш програти або не 
дочекатися перемоги. Але єдиний шлях здійснити свою 
мрію - це рухатися цим шляхом. Тому забудь про те, що 
тобі хтось винен, забудь про яскраві гасла та солодкі обі-
цянки. Шукай організацію, яка чітко розуміє, в чому голо-
вна проблема України, та має план її вирішення. Шукай 
організацію, яка не просто знає вихід, а й не один рік 
рухається в цьому напрямку. Шукай однодумців, котрі 
діють, і твоя мрія здійсниться!
_____________________________________________________

Олег Альохін
    член ГО «Поступ»

Дмитро Тацій
  член Виконкому ГО «Поступ»

щим органом - Верховною Громадянською Радою. При 
цьому ніякого поділу влади на законодавчу, виконавчу і 
судову не відбувається. І, навіть, суд втрачає свою неза-
лежність від громадянського контролю.

Не народовладдя, а Громадянська республіка скидає 
з населення країни рабські кайдани, створюючи умови 
для розвитку всіх без винятку сфер життя за принципом 
справедливості.
_____________________________________________________
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