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

№ 868
22.07.20-28.07.20 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

29 
липня

РОЗВИТОК
ГАЗЕТИ «ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА»

На цій темі спекулюють різні політики ще з часів 
отримання Україною незалежності. І наводяться 
багато, начебто, позитивних аргументів в разі, 
якщо, все ж таки Україна стане членом НАТО. Це і 
надходження іноземних інвестицій в країну, збіль-
шення інвестиційної привабливості, і гарантія 
державного суверенітету та захисту державних 
кордонів, і модернізація озброєння та розвиток ВПК, 
пришвидшення необхідних економічних і політичних 
реформ і т.д.

Отже, ми бачимо, що питання вступу України в 
НАТО стоїть одразу у трьох площинах: військовій, 
політичній, економічній. 

Оскільки Північно-Атлантичний альянс, в першу 
чергу, військово-політична міжнародна організація,  
почнемо з того, як приєднання до НАТО вплине на 
наш ВПК:
1. Останнім часом, зважаючи на військову агресію 

з боку РФ, досить часто різні військово-політичні 
експерти висловлюють думку, що Україні необ-
хідно повернути втрачений статус ядерної держави, 
оскільки, ніякі міжнародні договори, як виявилось, 
не забезпечують безпеку і цілісність, недоторкан-
ність Державного кордону. І це цілком можливо, зва-
жаючи на те, що Україна займала третє місце в світі 
з ядерного озброєння до підписання Будапештського 
меморандуму у 1994 році. Але, після вступу в НАТО 

можна забути про відновлення ядерного статусу 
країни і, навіть, зупинку вже діючих ракетних про-
грам і розробок, таких, як «Ольха» і «Нептун». Адже, 
Північно-Атлантичний альянс і так гарантує безпеку 
своїм членам, в його складі є держави з ядерною 
зброєю, і ще одна ядерна країна НАТО просто не 
потрібна, бо це зайва конкуренція і певні ризики.

 2. Україна втрачає свою військово-політичну та еко-
номічну незалежність і стає частиною великої сис-
темної міжнародної організації. Адже НАТО – це 
військово-політична організація, що діє за певними 
правилами, статутом, стандартами, яких необхідно 
буде дотримуватись, і під які необхідно буде підла-
штовуватись и перебудовувати весь ВПК. 

3. Через те, що в НАТО діють певні стандарти з озбро-
єння, і  вся зброя членів Альянсу уніфікована і 
стандартна задля полегшення взаємодії між краї-
нами-членами НАТО, а більшість української зброї 
– це модернізована радянська,  українській армії 
доведеться впровадити стандарти озброєння НАТО. 
По-перше, це передбачає витрати дуже великих 
коштів. По-друге, на це потрібно, за деякими під-
рахунками, від 10 років. До того ж робота укра-
їнського ВПК може звестись  лише до виконання 
ремонтних робіт натовської зброї, а про власні роз-
робки можна буде забути. Україна не готова зараз 
змінювати свої стандарти озброєння.

Тепер щодо політичної складової питання. 
1. Незважаючи на постійне прагнення України до 

вступу в НАТО, і декларування Альянсу про партнер-

ство, підписання в 1994 році документу «Партнер-
ство заради миру», найближчі 15-20 років членство 
в НАТО нашій державі не світить. Оскільки Україна 
має спільні кордони з країнами-членами НАТО: 
Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною 
на заході, та Росією на сході, вона являє собою 
буферну зону, щит між РФ і Європою. Альянсу дуже 
невигідно наближати свої кордони до країни-агре-
сора, країни-терориста – Росії. До того ж, одна 
справа, коли з Росією воює просто країна Східної 
Європи. А інше – коли воює країна-член НАТО. І 
Україні невигідно об’єднуватися з НАТО, оскільки в 
разі загострення конфлікту між Росією і західним 
цивілізованим світом всі бойові дії будуть вестись 
на території нашої держави. Полем бою може стати 
вся територія України.

2. Росія досі вважає Україну частиною своєї території, 
своєї імперії. Вона досі намагається зберегти свої 
інтереси в усіх колишніх радянських республіках. І 
РФ також не вигідне наближення кордонів членів 
НАТО до своєї території. Тому Росія всіма силами, в 
тому числі військовими, буде перешкоджати вступу 
України в НАТО.

3. Україна також може загубити частину своєї терито-
рії. Адже, однією з умов вступу до НАТО є відсут-
ність територіальних претензій від інших країн. 

ЧИ ПОТРІБНО НАМ ПРИЄДНУВАТИСЬ ДО НАТО?

Тому, вступаючи в НАТО зараз, 
Україна має відмовитись від Криму, 
Донбасу.

Михайло Крячек
  член ГО «Поступ»

Ілюстрація: 24 канал
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 Тому, вступаючи в НАТО зараз, Україна має відмо-
витись від Криму, Донбасу. А супутньо ми маємо 
відмовитись від інших територій, на які матиме пре-
тензії, скажімо, Румунія.

Виходячи з вище перерахованого, однозначно до 
НАТО вступати Україна не має жодної необхідності. І 
влада це розуміє. Просто вони спекулюють на цій темі 
для підняття свого рейтингу, в основному, перед вибо-

рами. Так, співпрацювати з країнами-членами Альянсу 
потрібно. Але, на взаємовигідних умовах. А ще Україна 
має дуже вигідне геополітичне положення, яке може 
зв’язати Схід і Захід. І цим необхідно вміло користува-
тись. Україні необхідна самостійність, незалежність від 
всіх союзів і об’єднань. Україні необхідно ставати силь-
ною, могутньою, великою. Для цього у нашої країни є 
все необхідне: природні ресурси, людський потенціал, 
геополітичне положення, нові розробки у ВПК, стрім-

ЧИ Є ВИХІД?

ПРО ДЕМОКРАТІЮ, КАРАНТИН ТА 
БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Як не прикро, але олігархат в Україні набирає 
загрозливих форм для територіальної цілісності 
й державності. В цьому році сформувалися й чітко 
виділилися три основні сили в політичному бомонді 
країни, які гарантують збереження кланово-олігар-
хічної моделі для експлуатації ресурсів України. 

ПЕРША СИЛА, це порошенківська «європейська 
солідарність», яка, прикриваючись патріотичними гас-
лами і обіцянками вступу в НАТО й ЄС, має на меті взяти 
реванш за втрату влади в 2019р. 

ДРУГА СИЛА - це «опоблок» та їхні сателіти, які опи-
раються на «ватні» настрої в суспільстві і промосков-
ський електорат. Вони обіцяють закінчення збройного 
конфлікту на Сході, автономію ОРДЛО, дружбу з путін-
ським режимом, відновлення економіки та стабіль-
ності. Для цього прагнуть повернути собі позиції, які 
втратили в 2014р. 

І ТРЕТЯ СИЛА - правляча сьогодні монобільшість, 
так звані «слуги народу». Вони не скупляться на 
щедрі обіцянки, видовища, шоу й постановки. При 
цьому неприкрито лобіюють і обслуговують самі смі-
ливі забаганки олігархії, не обтяжуючись розробкою 
хитромудрих схем, як їхні « папірєднікі». «Реформи» 

«слуг» цілком відповідають президентській програмі: 
«какая разніца?»

Всі ці групи об’єднує те, шо вони на утриманні олі-
гархату, їх піарять олігархічні ЗМІ, проводять рекламні 
кампанії, витрачають великі кошти на «засівання» 
округів, тощо. 

У пересічного обивателя складається враження, 
що громадянин, який хоче проявити себе в полі-
тичному житті країни має знайти себе в цих пар-
тіях. Що виборці, в основній масі, ділять симпатії 
поміж представленими напрямками. Але це хибна й 
штучно навіяна думка, яка досягнута за допомогою 
політтехнологій і соціологічних досліджень. 

Є нова й прогресивна ідея - це Громадянська респу-
бліка, де цінність - це громадянин, який несе особисту 
відповідальність за свою країну, або через делегу-
вання повноважень іншому громадянину, а не просто 
людина - жива істота. Все буде залежати від громадян-
ської позиції громадян, а не кількох десятків сімей, які 
прибрали до рук ресурси сорокамільйонної країни. 

ГО «Поступ» послідовно просуває ідеологію Грома-
дянської республіки, має розроблену членами органі-
зації стратегію і тактику, план першочергових реформ. 
Тільки Громадянська республіка може дати надію і 
перспективу українському народу, все інше від лука-
вого!

________________________________________________

Демократія - це коли влада живе окремо, і народ, 
який її вибрав, окремо. І ці світи не перетинаються. 
При демократії можливо ввести карантин та 
поставити на коліна малий та середній бізнес, і нія-
кої відповідальності за це ніхто не понесе. Бо все це 
заради народу…

  
Давня статистика, яка проситься на публікацію! 
Пора правду розкрити або, за реальною статистикою, 

розкрити, що все це змова проти малого і середнього 
бізнесу, проти людей, які в нашій країні, оплачуючи 
податок до фонду соціального страхування на випадок 
безробіття в державну казну щомісяця багато років 
поспіль, в разі такого страхового випадку – карантин 
- нічого не отримали з цього фонду. Де страховка ця? 
Де ми живемо? Про яку статистику смертності говоримо, 
про які гойдалки? Все відбувається набагато глибше і 
підступніше. Чому ті, хто живе за рахунок роботодавця-
платника податків, державні працівники, парламент 
- живуть на карантині, продовжуючи працювати і отри-
мувати зарплату, а їх роботодавець - платник податків 

ЧИ ПОТРІБНО НАМ ПРИЄДНУВАТИСЬ ДО НАТО?
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

А

кий розвиток ІТ-сфери, велика кількість стартапів у 
багатьох галузях. Тому, Україні необхідно здобувати 
суб’єктність в міжнародних відносинах, і ставати цен-
тром, основою міжнародних союзів, а не їх об’єктом. А 
це можливо лише після побудови Великої України.

________________________________________________

Володимир Антонюк
          член ГО «Поступ»

Олена Ханбекян
член ГО «Поступ»

НА ТІ Ж САМІ 
ГРАБЛІ!

Звернулась людина, просить домогти повернути 
кошти. Він став учасником фінансової піраміди B2B 
Jewelry. 

Заніс туди 10.000$.
Розмірковую над цим явищем. Що це - азарт, наїв-

ність, авантюризм, тупість, безпам’ятство, ... ?
Наші пенсіонери живуть дуже економно, часто від-

мовляють собі у багатьох життєвих потребах, а потім 
раптом несуть свої чесно зароблені і заощаджені 
кошти в руки різних аферистів.

З державою не склалось, вона не захищає у таких 
випадках. Але чому не спрацьовує здоровий глузд, 
життєвий досвід, приклади подібних шахрайських 
схем у недалекому минулому?

Те саме повторюється в політиці, коли під час чер-
гових виборів, люди знову обирають політичних про-
йдисвітів, керуючись емоціями та повіривши їх солод-
ким обіцянкам. Більшість робить саме так, а меншість 
є заручниками недалеких співвітчизників. В резуль-
таті так званої демократії владу в державі захопили 
олігархи та міцно утримують в своїх руках. В цілому 
патова ситуація, ходіння по замкнутому колу. 

Але завжди є вихід...

Володимир Воловодюк
              член ГО «Поступ»

живе впроголодь? Де це в історії людства було відзна-
чено, щоб роботодавець сидів без грошей, а працівник 
жив розкошуючи? Нонсенс! Навіть за радянської влади 
або у первісному ладі такого не бачили. А тут посилення 
карантину - мінус працюючим платникам податків.

Зате ніяк це не відображається на тих, хто за рахунок 
цих податків живе. Вони продовжують «працювати» і 
отримувати зарплату. Ще й витрати платників податків 
зростають на суми розвезення тих самих «працюючих». 
Хто за час карантину отримав хоч копійку допомоги 
від «демократичної, справедливої» держави, «піклу-
вання» від державного апарату? Пенсіонери по 500 
грн.? Дивно?! Невже за 1700 грн. (1200 грн. пенсії і 500 
«допомоги» можна прожити? Може квест для законот-
ворців влаштувати? Прожити за ці гроші місяць? Може 
вони знають, як це зробити при таких комунальних 
сумах, цінах на продукти? Я б з радістю пройшла такий 
майстер-клас саме від НИХ! Нехай мене навчать! Хоч 
перед виборами!)).

________________________________________________Ілюстрація: «Главком»
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