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ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

РОБОТА
КАДРОВОГО
НАПРЯМКУ

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.

МАСКИ
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

Під час рабовласництва практикувалось
носіння масок рабами.

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

Це робилось для того, щоб раби відчували,
що вони раби. Щоб вони не могли плюнути
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
в хазяїна, щоб не їли без дозволу. Це також
пригнічувало здатність до опору.
Знімати маски можна були лише з дозволу
хазяїв.

Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»
Вже давно багатьом зрозуміло, що уряд Зеленського
ввів масочний режим не з медичних мотивів, а саме з
політичних. Так, це зрозуміло. Але не зовсім зрозуміло,
чого він цим домагається? Покори? Поставити народ в
стійло, щоб не бунтував? Щоб думав лише про епідемію?
Щоб боявся? Бо заляканим народом керувати легше?
Менше треба сили витрачати? Так. Все це вірно. Але у
випадку, коли влада сильна. Бо слабка влада може отримати зворотній ефект. Це в Росії влада досить сильна.
Авторитарна. Сказали російському піплу боятись – ось
вони й бояться і не рипаються. Потім їм скомандують
перестати боятись і привітають із перемогою над вірусом. Хазяїн набере додаткові бали задля свого рейтингу, який постійно падає вниз. У «Слуг Народу» теж
рейтинги падають. Але влада слабка. І саме ця різниця

може дати зворотній ефект. Якщо влада сильна і свою
владу демонструє, то це приводить до посилення влади.
Протестні настрої пригнічуються. Якщо влада слабка і
намагається продемонструвати свою владу, або її посилити в зазначений спосіб, то це викликає дратування. І
призводить до ще більшого ослаблення влади. І, в кінці
кінців, до бунту. А ми знаємо, що Україна – профі по
Майданах ще з часів Русі та Гетьманщини.
То для чого тоді Зеленський із командою так напружуються, намагаючись засунути своїх громадян в
«намордники»? Яка в цьому велика мета?
Колись давно жила видатна людина, яка звалась
Наполеоном Бонапартом. Так от, ця людина якось сказала такі слова: «Ніколи не приписуй зловмисності те,
що цілком пояснюється некомпетентністю». Так – саме
некомпетентність! Некомпетентність верховної влади,
якою користуються політичні шахраї на посадах міністрів чи їх заступників. Якщо Президент не кумекає в
державних справах, то йому дуже легко порозказувати
байки про землю, яку треба запустити в обіг, щоб під-

няти економіку. Про введення касових апаратів для
малих підприємців, щоб боротись проти тіньової економіки. А також і про необхідність засунути Україну
із чахлою економікою в коронопсихоз. Бо це, нібито,
додасть популярності владі, яка стрімко котиться вниз
через абсолютну нездатність робити реформи. Також
зрозуміло, і в чому інтерес всіх цих підбурювачів. Гроші.
Грабунок власної країни та власних громадян. І головне,
що за все це буде потім відповідати «не лох» Президент
Зеленський. Нагадаємо, що Верховна Рада України створила в державному бюджеті на 2020 рік фонд боротьби
з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярда гривень, це 2,42
млрд. долл! Це означає, що на кожного українця припадає по 2 тис. грн. Як ви вважаєте, можна казнокрадам
з уряду поборотись за такі гроші? Ні, ми відверто вважаємо, що Зеленський в афері не приймає участі. Він
же не лох! І ще, як Ви вважаєте, чи вийде це у них, якщо
епідемія раптом вщухне? Мабуть, все зрозуміло. Не зрозумілим це може бути лише для масочників.
_____________________________________________________

«ПАРЛАМЕНТСЬКІ БДЖОЛИ» ПРОТИ «ДЕМОКРАТИЧНОГО» МЕДУ?
Ігор Мотузка
член ГО «Поступ»
Для нас є очевидною необхідність змінити діючу
«демократичну» систему формування влади, яка
працює за принципом «ГРОШІ —> ВИБОРИ —> ПРИХІД ДО ВЛАДИ —> ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ».

Проте, це поки лише наша (ПОСТУПівська) позиція.
А от яка думка з цього приводу у народних об(зас)
ранців?
Отже з питанням «Чи потрібна зміна діючої («демократичної») системи формування влади, яка працює
за принципом «ГРОШІ —> ВИБОРИ —> ПРИХІД ДО
ВЛАДИ —> ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ»?» я
звернувся до депутатської групи «Довіра», зареєстрова-

ній у Верховній Раді України. А це, на момент звернення,
16 депутатів.
Усім цим «достойникам» було направлено електронного листа на офіційну електронну адресу, яка мала б
контролюватися або самим обранцем, або його помічниками.
Як Ви здогадуєтесь, на електронний лист жодної
реакції.
Через 2 тижні я обдзвонив 14 з 16 депутатів також
на офіційно вказані номери телефону. Лише на 3
Продовження на стор. 2
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ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

номерах виявилися помічники, які бодай якось намагалися вигородити свого боса: мовляв, пошта потрапила
не в ту теку, але зараз ми звернемо увагу депутата та
обов’язково надамо відповідь.
Очікувано протягом тижня жодної реакції.
Не обмежуючись електронною поштою та телефоном,
звернувся через ФБ до тих обранців, до яких не зміг
додзвонитися, та які зареєстровані в соціальні мережі.
А таки виявилося лише 8.
І лише один Роберт Горват відповів.
Його відповідь ні чим не відрізнялася від позиції
помічників. «…Доброго дня. Скоріш за все, питання
технічного характеру. Продублюйте, будь ласка, лист

2550

на адресу Gorvat@rada.gov.ua. Дякую…».
Пройшов тиждень… Ну звісно, а ні від Горвата, ні від
інших жодної відповіді.
Звісно з тим самим питанням я звернувся до УСІХ
депутатів депутатської групи «Довіра», АЛЕ вже стає
очевидним той факт, що «народні об(зас)ранці» мало
того, що не готові діяти в напрямку зміни системи влади
та визнавати сам факт існуючої системи «ГРОШІ —>
ВИБОРИ —> ПРИХІД ДО ВЛАДИ —> ПОВЕРНЕННЯ
ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ».
Більш того, їх поведінка доводить факт відсутності
будь-якої політичної відповідальності обранців, які
прийшли до влади демократичним шляхом таємного

ПРО ВЕДЕННЯ МІКРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Павло Шпильовий
член ГО «Поступ»

Тема малого та середнього бізнесу в Україні не полишає шпальти газет та інтернет видань. На жаль, цей
інтерес спричинений не шаленими фінансовими успіхами та проривами українських підприємців. Тиск на
бізнес, обшуки, неправомірні претензії, вилучення серверів, зупинка роботи компаній, збільшення штрафів,
обов’язкове застосування касових апаратів - ось далеко
не повний список причин такої популярності теми серед
ЗМІ.
За даними Інституту економічних досліджень та
політичних консультацій, 58% українських підприємців
на сьогодні вважає державну владу перешкодою для
успішної діяльності, а 28% взагалі назвали її ВОРОГОМ
бізнесу! Тобто 86% наших підприємців щодня витрачають сили, гроші та час не на розвиток та конкурентну
боротьбу, а на захист себе від свавілля влади! Влади,
яка на словах декларує готовність іти на зустріч бізнесу,
проводити реформи, а на ділі заганяє його все далі у
глухий кут, інколи підкидаючи “крихти послаблення”, на
кшталт спрощення валютного нагляду, що на тлі всього
іншого вбачається як дар зверху.
Серед цього галасу про проблеми малого та середнього бізнесу практично без уваги залишається ще одна
дуже чисельна група підприємців - мікропідприємці.
Мікропідприємець може займатися практично будьякою діяльністю, яка на старті не вимагає великих
фінансових витрат – дрібна роздрібна торгівля, перевезення, ремонт одягу, шкільне репетиторство та інше.
Їх бізнес невеликий, без найманих працівників, а доходів здебільшого вистачає лише на утримання власної
родини. Саме до мікропідриємництва належить 90%
всіх ФОП в Україні.
1249 грн. Саме стільки станом на 2020 рік щонайменше(!) мусить сплатити податків та соціальних внесків український підприємець. А це 15.000 грн. на рік!
Для самозайнятої особи, яка в наших реаліях часто
годує усю родину, сума дуже суттєва. Сюди додаються
ще й бюрократичні складнощі ведення бізнесу, коли
одна особа виконує кілька функцій одночасно, у тому
числі й бухгалтерську, та може легко заплутатися у
нюансах та, як наслідок, нарватися на штрафи.
Лише одиниці мікропідприємців мають можливості
розвивати свій бізнес. Більшість з них просто виживає
за рахунок власної праці, тому справедливо було б їм
не заважати і не намагатись забрати останнє. Малий
підприємець, що не чекає допомоги від держави, самостійно заробляє на життя мінімальні кошти, не повинен
нічого платити цій державі. Податки можна змусити

сплачувати тільки ту людину, в якої дійсно є, з чого їх
платити.
Узяти приклад хоча б Грузії, де поняття «мікробізнес»
офіційно введено з прийняттям нового Податкового
кодексу Грузії, де чітко розділено малий бізнес і мікробізнес. Так, підприємці з річним доходом менше 15 000
доларів тепер взагалі звільнені від сплати податків та
використання касових апаратів. І ніяких нескінченних перевірок, штрафів, паперової возні! Лише один
“патент”, що дає право займатися бізнесом.
Та чи можливо в Україні зробити для мікропідприємців прості та справедливі умови ведення бізнесу, з
покупкою лише одного патенту, без сплати податків, відкриття та закриття ФОП, нескінченної паперової возні?
Наразі ні. І єдина причина цьому - це саме та влада,
яку 28% наших підприємців вважають своїм ворогом.
Влада, яка належить олігархічним кланам, які зовсім не
зацікавлені у тому, щоб прості люди заробляли більше,
чи жили краще. Вони зацікавлені лише у власному збагаченні, тому готові на все, аби наповнювати бюджет та
розтягувати його по власним кишеням, лишаючи мікропідприємців на межі виживання. Олігархи зацікавленні лише у зменшенні податкового навантаження на
власний великий бізнес. І доки вони будуть при владі
в Україні, доти й буде лунати нескінченна казочка про
полегшення умов ведення бізнесу, та його реалізація
лише для обраних на практиці. І ніякі “підприємницькі
майдани” не змінять цього цілеспрямованого вектору
дій олігархії, якій плювати на народ.
Тож лише змінивши саму систему влади в країні на
Громадянську Республіку, усунувши олігархів від керування на власну користь та передавши владу Громадянам, ми можемо подолати це замкнене коло та нарешті
отримати в Україні владу, яка буде не ворогом, а другом
та партнером для будь-якого бізнесу. І тоді ми ще прочитаємо заголовки про шалені фінансові успіхи та прориви українських підприємців на світовій арені!
_____________________________________________________

голосування.
Ця ситуація досить яскраво підтверджує Доктрину
«Громадянська Республіка» щодо недоліків демократичної системи формування та Демократії в цілому.
Звісно, ніхто з тих, хто отримує дивіденди з діючої
системи, добровільно не захоче щось змінювати.
Тож кожен з тих, хто вважає себе ГРОМАДЯНИНОМ,
має діяти в напрямку поширення нашої ідеології задля
створення масової організації, яка в свою чергу здатна
змінити систему таємних виборів (систему безвідповідальності) на прозору систему відкритого делегування.
_____________________________________________________

АЛЬТЕРНАТИВА Є!
Володимир Антонюк
член ГО «Поступ»
Основне питання для втілення своїх ідей організації
чи партії - це питання влади. Без владних повноважень
неможливо зробити реформи чи привнести будь-які
позитивні зрушення в суспільстві й країні загалом. В
нашій державі в теперішній час влада стала не засобом,
а самоціллю. Владні вершини досягаються завдяки
агресивній рекламі й постійним піар-компаніям в ЗМІ,
новітнім досягненням політтехнологів, цілеспрямованій роботі платних пропагандистів й іміджмейкерів.
Безумовно, на все це потрібно колосальні кошти, які
вкладають «сильні світу цього» в свої «проекти», які
обслуговують їхні інтереси і забаганки. Для ідеологічної партії чи організації це все є неприйнятним, це не
наш шлях!
Альтернатива є. Ми, ГО «Поступ», ідеологічна організація, яка сповідує побудову нового суспільного
ладу - Громадянської республіки. В нас є програма і
ціль - Велика Україна. Але самої ідеї замало, потрібно
об’єднати навколо неї однодумців, соратників, які готові
пропагувати й надавати ідеї практичного сенсу. Готувати
й мобілізувати кадри, які зможуть замістити і якісно
покращити державні інституції, застосовуючи переваги
Громадянської республіки. Опираючись на ці обидва
чинники, потрібно завоювати масову підтримку народу.
Ідея, з нашою допомогою, має заволодіти масами. Громадяни повинні самі захотіти жити по-новому, й вимагати
встановлення Громадянського ладу.
Тільки при досягненні цих трьох умов в сукупності
Громадянський уряд зможе провести реформи, які
здатні вивести Україну з країни « третього світу» в авангард людства!
___________________________________________________

- Лікарю, коли
закінчиться епідемія
коронавірусу?
- Не знаю, я
не цікавлюсь
політикою.
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