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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

24 
червня

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

В Україні скоро вибори до місцевих Рад і місце-
вих органів влади. Восени нас чекає черговий театр, 
в кому актори будуть грати сценку, як слуги народу 
служать власне самому народу. Мільярди доларів буде 
витрачено на рекламу популізму, на підкуп виборців і 
т.д. І, звичайно, глядачі в черговий раз повірять, що ці 
мільярди витрачаються саме задля їх гарного майбут-
нього життя. Звичайно, до влади прийдуть на черговий 
термін не лише злодії і покидьки, а ще будуть чесні і 
порядні, патріотичні. Але толку то нуль.

А тепер серйозно.
Кого б ви не вибрали на місцях, нічого суттєвого в 

Україні не зміниться, адже система влади не змінюється. 
А значить всі нові і нові-старі будуть грати за прави-
лами старої системи, а інакше система їх просто змете. 
І повірте, управу знайдуть на кожного. Ви, мабуть, помі-
тили, що центральна влада вже сьогодні називає дея-
ких «самостійних» мерів міст сепаратистами. А потім 
наступний крок – відкриття кримінальних проваджень 
і т.д. Була б людина, а стаття знайдеться.

Чому так? Дуже просто. В Україні, дякуючи демокра-
тичній формі правління, всю владу контролює олігархія, 
або безпосередньо, або через своїх представників. 
Порошенко контролював безпосередньо, Зеленський є 
представником. Пам’ятаєте про мільярди доларів вище? 
Так от ці гроші дадуть саме олігархи. А жоден олігарх 

ніколи просто так не віддасть однієї гривні, а це зна-
чить, що ці витрачені гроші мають повернутись, та ще 
і з прибутком. Для олігархів Україна це просто бізнес 
працюючий по формулі:

ГРОШІ – ВИБОРИ – ПРИХІД ДО ВЛАДИ – ПОВЕР-
НЕННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ.

Тобто на всіх рівнях влади будуть розставлені свої 
люди, щоб за наступний термін між виборами повернути 
вкладене. Значить знову і знову буде дерибан бюджету, 
землі, інших ресурсів, відсутність нормальної конкурен-
ції, наявність монополій, тотальна корупція, незаконне 
повернення ПДВ, контрабанда і т.д.

Тобто система влади не буде змінена і змін не буде. 
Якісь місцеві перемоги чесних над нечесними не вра-
ховуємо, бо це не системно і не маштабно, а значить не 
вплине на загальну кризову ситуацію в Україні.

Ще один важливий момент. Всі зміни починаються 
лише ЗВЕРХУ, і ніколи ЗНИЗУ!!! Тобто, щоб там внизу не 
робили, поки зверху не дадуть добро, толку буде нуль. І 
не треба тут розказувати про місцеве самоврядування, 
адже воно не вирішує системних і загальнодержавних 
проблем. Тому вибори тих, хто внизу, восени принци-
пово нічого не змінять.

Висновок.
За кого ви проголосуєте суттєвої різниці не має, 

вибирайте просто тих, хто на вашу думку є чесний та 
порядний. Не читайте їх програми, не вивчайте їх плат-
форми. Там суцільний популізм, повна відсутність іде-
ології. Ніхто нічого з написаного виконувати не буде. 
Але на вибори треба йти і голосувати, можна зіпсувати 
бюлетень і висловити свій протест, але це теж не є дієво 

без масовості.
Невже це край? НІ. Вихід є завжди.
В Україні ситуація почне змінюватись на краще, коли 

до влади прийде команда (політично-громадянська 
сила), яка почне змінювати саме систему влади, а не 
сідниці у владних кабінетах.

Ця сила має мати:
1. Ідеологію та план реформ, тобто модель нової сис-

теми влади.
2. Масову ідеологічну організацію, яка буде готова ці 

реформи впроваджувати в життя.
3. Підтримку народом цієї нової системи влади та 

команди.
Організація «ПОСТУП» пропонує будувати нову сис-

тему управління ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА. А вибори 
демократичні треба ліквідовувати, бо на вибори ходять 
лише бабки. Але поки ми не йдемо на вибори, тому не 
шукайте нас в списках. Ми продовжуємо набирати силу 
та нарощувати популярність.

Приєднуйтесь до організації «ПОСТУП», лише 
разом ми переможемо, лише всі разом ми побудуємо 
ВЕЛИКУ УКРАЇНУ.
_____________________________________________________

ВИБОРИ НЕ ЗА 
ГОРАМИ

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»

ЗДо громадянської організації «Поступ» приєднались 
Дмитрук Іван Петрович та Радченко Юрій Ігорович.

Станом на 17.06.20р. в ГО «Поступ» 161 член

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

ВИБОРИ
НЕ ЗА

ГОРАМИ

ЧИ БУВ НЕСТОР МАХНО ПРОУКРАЇНСЬКИМ ДІЯЧЕМ?

Нестор Іванович Махно. Політичний діяч. Анархіст. 
Геніальний тактик. Але чи були його руху притаманні про-
українські ідеї? Спробуємо розібратись із його відношен-
ням до України, взаємодією із УНР та взагалі поговоримо 
про його «державотворення».

Восени 1919 року на південному сході України Рево-
люційна повстанська армія України захопила великі 

території сучасних Донецької, Дніпропетровської, Запо-
різької та Луганських областей. На цій території була 
сформована Південноукраїнська трудова федерація. 
Це більш сучасна назва, її вигадали пізніше. В спога-
дах Нестора Махно, та в «Історії Махновського руху» П. 
Аршинова була інша назва –  «Вільний район».

Як керувався цей Вільний район. Ці землі поділя-
лись на волості. Волості управлялись Радами. Волосні 
Ради формувались із делегатів від різних місцевих Рад. 
Місцеві Ради розділялись як за територіальною, так і 
фаховою ознакою (робітничі, профспілкові та ін.). Були 
Ради повстанців (аналог військових рад), та селянські. За 

період існування Вільного району відбулось п’ять Загаль-
них з’їздів таких Рад. Але це був Законодавчий орган 
управління. Функції Виконавчої влади відводились Вій-
ськово-революційній Раді, як постійно діючому органу. 
Кількість представників змінювалась, але приблизна 
чисельність була 20 делегатів. А в травні 1920 року Махно 
сам очолив Військово-революційну раду, чим об’єднав в 
своїх руках як військову, так і цивільну владу.  Завдяки 
цьому анархісти звинуватили його у зраді ідей анархізму 
та побудови власної держави.

Варто зазначити, що в ідеях Махно поєднувались з 
однієї сторони анархія, а з іншої сторони ідеали Запо-

Кирил Соколов
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/solodkiy.s
https://www.facebook.com/kirill.sokolov.940


Кожен з нас так чи інакше стикався з тим, що в законо-
давчій, правоохоронній чи судовій владі є люди, які став-
лять особисті (родинні) питання на перше місце.

Сьогодні я хочу підняти питання про судову владу.
Працюючи в різних куточках країни в якості адвоката, 

я бачив багато різних суддів, одні роблять свою роботу 
згідно чинного законодавства та людської справедли-
вості. Інші «вирішують» питання, незважаючи ані на 
закон, ні, навіть, на скалічене людське життя.

Я говорю не тільки про вирок суду в кримінальному 
процесі, а маю на увазі, коли суддя не хоче усувати з 
посади корумпованого чиновника, по якому направлені 
матеріали до суду, а його вина об’єктивно доведена ще на 
стадії досудового слідства.

Дехто, можливо, почне казати, що без вироку суду 
особа не є корупціонером.

Саме так, але на сьогоднішній день система працює 
таким чином, що більшість корупціонерів в суді «дово-
дять» свою невинність.

Саме такий випадок, я зустрів в Іршавському район-
ному суді Закарпатської області, де є така суддя Даруда 
І.А., яка є головою вказаного суду та розглядає кримі-
нальне провадження, ЄРДР №42017071180000006 від 27 
січня 2017 року.

В цьому кримінальному провадженні я представляю 
інтереси потерпілої особи (місцевої сільради) і ось що 
мені стало відомо.

В 2016 році депутат Ільницької сільради Капитан І.І. 

різької Січі. У своїх зверненнях до Вільного району та  в 
подальшому у спогадах, Махно називає свій Рух нащад-
ками Війська Запорізького. Чим міцнішими ставали 
позиції Махно у регіоні, а особливо, коли Махновський 
рух втратив територіальну ознаку і став масовим, всеу-
країнським, то ідеї анархізму, та анархо-комунізму  віді-
йшли на другорядні позиції. Вже з 1920 року у риториці 
Махно почали з’являтись більше ідеї соціалізму. Почали 
звучати гасла, які спонукали боротись одночасно і з 
комуністичною диктатурою, так і з буржуазним ладом. 
Навіть були ідеї утворення Всеукраїнських установчих 
зборів, на яких треба сформовати  єдині Закони, по яких 
буде жити вся Україна.

Отже переходимо до Українського питання та Махно. 
20 вересня 1919 року у Жмеринці було укладено угоду 
про об’єднання петлюрівського та махновського рухів. 

Ідея була – утворення  самостійної Української Народної 
Республіки з автономним Вільним районом, де діяла би 
влада Рад. Цікавий факт, що дана угода не була розірвана, 
незважаючи на зовнішні військово-політичні обставини, і 
Махно ніколи не виступав проти УНР. За період 1919-1921 
років Махно співпрацював з проукраїнськими силами, що 
також діяли на території Вільного району. 

У 1921 році при написанні нової концепції Махнов-
ського руху Нестор Махно декларував, що його мета 
– Українська держава з всеукраїнським з’їздом рад, та 
всеукраїнським центральним комітетом як законодавчою 
та виконавчою гілками влади відповідно. Також зазнача-
лось, що вони будуть діяти спільно із УНР. 

І з ідеологічного плану Махно і УНР також могли співіс-
нувати досить органічно. Адже УНР була держава достат-
ньо соціалістичного спрямування (як приклад можна 

звернувся до правоохоронних органів щодо привлас-
нення грошових коштів місцевим головою.

В серпні 2017 року вказаний депутат разом з іншими 
депутатами звернувся до суду, що справа затягується, 
необхідно в рамках кримінального процесу її приско-
рити. Слідчий суддя Золотар М.М. заяву задовольнив та 
надав 2 місяці для закінчення досудового розслідування.

В подальшому в квітні 2018 року, після численних 
скарг, та звернення до СБУ голові Ільницької сільради 
Павлище В.В. та директору КП «Добробут» Шестаку О.В. 
було вручено обвинувальний акт про вчинення злочину 
передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 ККУ.

Клопотання прокурора про усунення з посади голови 
Ільницької сільради Павлища В.В. через злочин, в якому 
його звинувачують, суддя Даруда І.А. не задовольнила, 
мотивуючи це тим, що доказів того, що особу (по якій 
розглядається кримінальна справа з корупційних питань) 
необхідно усунути з посади, прокурор не надав.

Користуючись тим, що Феміда (в особі судді Даруди 
І.А.) не бачить підстав усунути особу з посади, 22.11.2017 
року Павлища В.В. шляхом підроблення підписів депута-
тів, відмовив учаснику АТО у наданні земельної ділянки, 
бо він її потім «віддав» підприємцям. Таких порушень зі 
сторони обвинуваченого безліч, прокуратура та поліція 
нічого не роблять, суддя не хоче.

Хочу відзначити, що суддя Даруда І.А. вже (як суддя 
в іншому процесі) встановлювала наявність незаконних 
дій зі сторони голови Ільницької сільради Павлище В.В.

Однак, жодної оцінки в цьому процесі надано не було.
Станом на сьогоднішній день справа все ще розгляда-

ється в суді, прокурор не може забезпечити явку свідків 
до суду, а тому довести вину вказаних осіб не є можливим.

Ви спитаєте, до чого тут ГО «ПОСТУП»? Я відповім, пра-
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ЧИ БУВ НЕСТОР МАХНО ПРОУКРАЇНСЬКИМ ДІЯЧЕМ?
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

КУМ ТИ МЕНІ ЧИ СУДДЯ!?

А

цюючи адвокатом з 2008 року, мені довелось багато чого 
побачити, але я все одно хочу мати можливість, звернув-
шись до суду, отримати справедливе та неупереджене 
рішення/вирок тощо.

У «ПОСТУПу» стоїть мета - реформа системи право-
суддя, встановлення нових принципів:

• Принцип справедливості. Рішення суду, що стосу-
ються громадян, мають базуватися не просто на законі, а 
й, в першу чергу, на поняттях справедливості, що існують 
у суспільстві. Справедливість має базуватися на законі, а 
закон на справедливості.

• Принцип однакового застосування законодавства. 
Рішення суду мають відповідати усталеній судовій прак-
тиці. Кожен повинен мати реальну можливість спрогно-
зувати рішення суду за його справою, якщо аналогічна 
справа вже розглядалася.

• Принцип довіри. Суддями мають бути лише ті люди, 
яким довіряють громадяни. Вирішальним повинна бути 
не юридична освіта, а довіра людей.

Саме такі судді та прокурори, як в зазначеному прикладі, 
дискредитують судову систему, коли люди звертаються до 
суду про притягнення до відповідальності винного, а суддя 
і прокурор роблять все, щоб людина уникнула цього шля-
хом затягування процесу.

Для того, щоб змінити судову систему, потрібно 
змінювати форму державного управління, а саме 
демократію на Громадянську республіку.

Якщо Ви також втомились від свавілля чиновни-
ків та беззубості нашої правоохоронної та судової 
системи, приєднуйтесь до нас, разом ми сила, разом 
до перемоги!
_____________________________________________________

навести Трудовий Конгрес 1919 року). А Махновських рух, 
коли сформувався як загальнодержавний – також відій-
шов від ідей анархізму у більш соціалістичну течію.

Ось таким був Вільний Район, держава Нестора Махно 
керувалась позапартійними Радами делегатів, що пред-
ставляли інтереси всіх верств населення, що допускались 
до управління. Держава Махно в певній мірі має ознаки 
Громадянської республіки (як і багато інших державних 
утворень початку ХХ століття). 

Цей приклад ще раз доводить, що коли на території 
України виникали власні державні утворення – вони 
ніколи не були Демократичними. Завжди були або 
варіанти одноособової влади, або Представницька 
влада через делегування: назви за весь період нашої 
історії різні, але принцип один.

Нестор Махно очима художника Юрія Журавля

Фото: archives.gov.ua

Дмитро Каленюк
   член ГО «Поступ»

mailto:gazeta%40postup.org.ua?subject=
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004650271990

