
ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

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

№ 880
14.10.20-20.10.20 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

28 
жовтня

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

Як відомо, фізичні особи-підприємці (ФОПи) ведуть 
підготовку до майдану. Мета – не допустити знищення 
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. 
Бо це знищує бізнес.

Про що це говорить?
Ну, по-перше, про те, що якщо підприємці зазбира-

лись майданувати, то це сигналізує, що влада втратила 
орієнтири. Бо це люди, які кудись бунтувати йдуть в 
саму останню чергу. 

Друге. Всі сьогодні розуміють, навіть, і відсталі вер-
стви населення, що Україні вкрай потрібні економічні 
реформи. Бо саме через економічну недорозвинутість 
ми всі разом в нашій країні сидимо вже давно в дупі. 
Також, навіть, відсталі верстви населення знають, що 
для розвитку економіки необхідна лібералізація. Тобто 
необхідно прибрати всі перешкоди для підприємництва. 

Є яскравий приклад з ранньої історії СРСР. Коли 
більшовики отримали владу, то вони почали енергійно 
втілювати свою програму. Зайнялися експропріацією 
на користь держави всього, що приносить дохід. І дуже 
швидко виявилось, що нова державна економіка не 
запустилася, а недержавну встигли вже ліквідували. 
Стало питання існування радянської влади взагалі, 
як влади. Причому із загрозою фізичного знищення 
всього керівного прошарку. Прийшла розруха. Скрегучи 
зубами, ленінці запровадили Нову Економічну Політику 
– славнозвісний НЕП. Його сутність полягала в тому, що 
було дозволено мале та середнє підприємництво. Звер-

ніть увагу, велику промисловість, яку забрали у хазяїв, 
так вже і аж до 1991 року і не віддавали. Мова йшла 
саме про малий бізнес і частково середній. І, як в казці, 
вже через півроку економіка почала одужувати. І вже 
через п’ять років перегнала показники царської еко-
номіки 1913 року. Доречи, зростання економіки стало 
головним фактором завершення громадянської війни.

Тепер подивимось на наш уряд.
Чи можна пояснити, чому уряд, який каже, що хоче 

розвивати економіку України, робить все, аби при-
давити малий та середній бізнес? Тобто діаметрально 
протилежне розвитку економіки. В першу чергу це 
стосується саме ФОПів. Бо введення касових апаратів, 
що дуже «мудро» хоче зробити уряд, не тільки зажене 
велику частину підприємців в тінь, а й взагалі, зменшить 
їх кількість, навіть, в тіні. Так, пояснення є. І дуже про-
сте. Бо це вигідно великому капіталу. Хтось же має пра-
цювати в епіцентрах, атб, нових поштах, розетках, роше-
нах та інших великих компаніях. Як правило, це якраз ті, 
хто і є малими підприємцями. Бо ті, хто не здатні на мале 
підприємництво, вони і для великого капіталу не дуже 
й потрібні. Важкої промисловості, де потрібна груба 
фізична сила, майже не залишилось. Необхідні більш 
розумні кадри. 

Все, що сказано, є очевидним. Не є очевидним лише 
те, чому зелена влада це не розуміє? А може все розуміє, 
проте їй байдуже, чи буде побудована Велика Україна? 

Так, питань багато.
Чи може хтось показати бодай один приклад в історії 

будь-якої країни, коли б підприємці йшли мітингувати 
тоді, коли уряд робить дії з лібералізації економіки, з 
розвитку підприємництва? Ні, такого ніколи не було і не 
буде.

Все це означає, що зелена влада по факту виконує 
завдання крупного капіталу. Якому по-барабану роз-
виток країни, бо великий капітал завжди космополітич-
ний. Його інтереси завжди виходять за межі кордонів 
власних країн. Він ладен покласти інтереси власної кра-
їни і власного народу задля своєї вигоди.

Враховуючи те, що Президент Зеленський вже рік все 
і всім обіцяє, то рано чи пізно дійде до моменту, коли 
обіцянки треба буде виконати, або відповісти за свою 
балаканину. Дуже жорстко відповісти. А для виконання 
обіцянок необхідно багато грошей. Де їх взяти? Джерел 
фінансування у нас три: приватизація того, що ще не 
приватизовано (в першу чергу землі), іноземні кредити 
та розвиток власної економіки. Неважко здогадатись, 
яким шляхом йде зелена влада. 

Але і народ теж все це розуміє. І рано чи пізно такому 
управлінню настане край. І от саме протести ФОПів 
можуть запустити механізм чергової «помаранчевої 
революції» чи «революції гідності». Всі ж бачать, що 
такі «революції» не приносять ніякого прогресу. І не 
принесуть, бо розвиток економіки робиться не руйну-
ванням, а будівництвом. 

Сьогодні стан справ такий, що суспільство нагріва-
ється. Так, починають зріти умови чергових соціальних 
потрясінь. Якщо уряд терміново не зрозуміє, до чого все 
це веде, то може і не вижити в нових буревіях. Новий 
революційний смерч може бути більш сильним і руйнів-
ним, ніж попередні. Може вони там, на зеленому влад-
ному олімпі це збагнуть і зупиняться? Хоча б в інтересах 
самозбереження.

________________________________________________

ФОПІВСЬКИЙ МАЙДАН МОЖЕ ВИЯВИТИСЬ ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО 
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Краса держави відновлюється не завдяки дописам 
в соціальних мережах — вона відроджується завдяки 
колективній відповідальності громади, жорстким сис-
темним рішенням та тривалій боротьбі зі справжніми 
зовнішніми і внутрішніми ворогами. І ось, через 20 
років після політичного ренесансу я сиджу на широкому 
підвіконні у вихідний день та з чашкою екзотичного чаю 
споглядаю рідне місто з висоти 7 поверху. Ні, я не герой 
і не лідер, я просто був там і підтримував зміни, як міг. 
Щоб зробити світ кращим, довелося багато чого зруйну-
вати. Щоб перестати бачити світ з позиції раба, дове-
лося спочатку зруйнувати себе.

Мені не відомо напевно, чи зміг Тарас Григорович 
Шевченко позбутися комплексу кріпака після двадцяти 
чотирьох років неволі. Але я точно знаю — щоб у псев-
довільному світі побачити перспективи прогресу, необ-
хідно витримати подих реальності без медичної маски 
на її обличчі. Одна справа читати древньокитайську 
«Книгу змін» у затишній оселі, зовсім інша — пережити 
зміни на власній шкурі.

Неприємно визнавати, однак багато чого позитив-
ного розпочалося з карантинів 2020 року. Глобальна 
рабономіка продемонструвала, що органи державної 
влади майже всюди у світі не були готові та й не праг-
нули забезпечувати свої народи якісними і належними 
соціальними, медичними та іншими рекреаційними 
послугами. Так, послугами, тому що чиновники та полі-
тики існують за рахунок суспільства і для розвитку циві-
лізації, а не для «природнього добору найбагатших». 

Жодним чином нічого не робити, а лише критикувати, 
жалітись і сподіватись, що хтось прийде і все зробить 
за тебе або допоможе, неможливо. Зрозуміло, що прий-
мати участь у реформуванні системи державного управ-
ління нелегко, так як вказана система побудована не за 
технократичним класом, а за політичними родинними 
вподобаннями і зв’язками, що в подальшому є наслід-
ками некомпетентності та неосвіченості у відповідних 
галузях, недоброчесності та упередженості.

Сьогодні спостерігаємо подібну ситуацію, де біль-
шість публічних осіб є новими обличчями сфери дер-
жавного управління, тобто молоді люди, які не замішані 
в корупційних або політичних інтригах. Але кому це 
вигідно? На перший погляд, нікому. З однієї сторони, 
шкода тих людей, які мають бажання і стимул працю-
вати, однак вказані люди не можуть себе самореалі-
зувати через стару кадрову монополію політики, яка 
замість того, щоб навчати, вдосконалювати систему 
державного управління, блокує її, показуючи тим самим 
нову кадрову некомпетентність. І кому це вигідно, і хто 
від цього виграє? Олігархат - недобросовісні бізнес-
мени та чиновники, які таким чином приховують свої 
явно незаконні наміри та дії, відводячи від себе увагу 
суспільства, а в кінцевому результаті від цього програє 
держава в цілому, на світовій арені відкатуючи нас назад 
від основної цілі - побудови Великої України в плані 

Мільйонам людей стало зрозуміло, що пора ставати осо-
бистостями і створювати соціально-культурну ринкову 
економіку — систему виробництва та споживання това-
рів і послуг, не спрямовану виключно на виробництво та 
споживання товарів і послуг.

Мільйони людей усвідомили, що з дегустаторів нового 
йогурту та глядачів шоу «Потанцюй мене знову» час 
трансформуватися у адекватних громадян, час шукати 
себе і відповіді на вічні запитання. Одне з таких запи-
тань: «Як мені, телевізор ваш в дупу, знайти баланс між 
собою і світом, щоб я не зруйнував ані себе, ані світ?». 
Як мені на практиці жити за висловом шістнадцятого 
Президента США Авраама Лінкольна: «Я не хотів би бути 
рабом, і не хотів би бути рабовласником. Це виражає 
моє розуміння демократії? »

Я не звертаю уваги на привабливу блондинку на бал-
коні поруч, яка, засмагаючи, читає дещо настільки інте-
лектуальне, що мені складно зрозуміти назву книжки. 
Я дивлюся у вікно і не помічаю прибраний двір, добро-
тний дитячий майданчик, задоволених життям сусі-
дів, дивовижний мурал океану на стіні протилежного 
будинку. Я бачу програмний код матриці, базис всього 
цього: законодавчо затверджену відповідальність полі-
тиків за передвиборчі обіцянки, освіту у школах з кур-
сом «Віруючі у політиків та рекламу товарів — зомбі 
серед нас», я бачу ідеологію критичного мислення та 
відповідальності за себе і світ. Коли вибори перестали 
існувати саме як інвестиційні проєкти бажаючих заро-
бити на гаслах патріотизму, коли демократія перестала 
бути додатковим джерелом доходів олігархів, для «про-
ституток при владі» залишилося набагато менше мож-
ливостей — суспільство стало освіченішим.

У цивілізації, де панує комерція і все вимірюється 
грошима, українська культура стала експортним това-

розвитку і розбудови технократичного суспільства, 
цифровізації. А також втрачається довіра зі сторони 
держав-донорів, які вкладають власні інвестиції в роз-
будову держави, цифровізацію, доброчесність на всіх 
її рівнях, відкритість та прозорість у всіх її напрямках.

ром тільки після «апдейту» (оновлення) до бренду 
Громадянської республіки. Чому б і ні? Японці ж заро-
бляють на образі самураїв та катан, а Італія відома 
усьому світу завдяки античним нормам права, що досі 
актуальні. Як виявилося потім, свободу і електоральну 
мудрість теж можна зробити продуктом, аби з’явився 
попит. Це ще відбудеться, але для мене то вже здійсни-
лося — я згадую події через 20 років після народження 
Громадянської республіки. На мене чекає чай та голодна 
кішка, на вас чекає майбутнє…

________________________________________________

На сьогоднішній день багато чого зроблено в 
напрямку розвитку держави, однак цього всього замало, 
так як окрім бізнесу у владі, є кадровий голод. Перед 
виборами був лозунг «Політика - це не бізнес», але 
невідомо чому «вдалі бізнесмени йдуть у владу», цікаво 
одне, що вдалі. Невдалі працюють або вдосконалюють 
свою діяльність, шукають себе в інших напрямках, хтось 
може сказати, що вдалі бізнесмени йдуть у владу, щоб 
себе реалізувати. Але, на наш погляд, вдалий бізнес-
мен може себе реалізувати, ставши ще вдалішим біз-
несменом, реалізувати себе через або за допомогою 
благодійних фондів, організацій, спортивних та оздо-
ровчо-культурних заходів, популяризуючи таким чином 
себе і створюючи собі рейтинг та імідж як впливової і 
ділової особистості. Але на даний час - політика - це 
великий бізнес, можна вкласти гроші в політику і отри-
мувати великі дивіденди, великі гроші, але для цього і 
треба вкласти за бізнес-формулою «ГРОШІ - ВИБОРИ 
- ПРИХІД ДО ВЛАДИ - ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ ІЗ 
ПРИБУТКОМ». 

Однак, не все так погано. Просто треба діяти, поста-
вити перед собою ціль - служити народу, людству у 
всіх його напрямках і виконувати свої громадянські 
обов’язки, як мінімум.

І на завершення: громадянин повинен працювати на 
тій роботі, яка відповідає його принципам, цілям, діло-
вим і моральним якостям, в якій він може себе реалізу-
вати та від якої він отримує задоволення і сприймає як 
хобі, і, в решті решт, яка йому приносить прибуток!

________________________________________________

ОДИН ДЕНЬ У ГРОМАДЯНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

КАДРОВА МОНОПОЛІЯ ТА НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ – 
ЗАПОРУКА ПРОЦВІТАЮЧОЇ КОРУПЦІЇ!?

Михаил Марченко
    член ГО «Поступ»

Іван Карасьов
  член ГО «Поступ»

АНКЕДОТ
від Голови Ліберальної партії України, члена ГО 

«Поступ» П.Циганка

Радянський час.
На Західній Україні йдуть збори селян щодо вступу 
в колгоспи. Селяни мовчать. Ніхто нічого не каже. 
Тут ведучий засідання, працівник партійного 
апарату, запитує у самого поважного селянина: 
«Діду, ну що? Що ти скажеш? Ти що, проти 
колгоспів?»
Селянин відповідає: «Та ні, ми всі ЗА колгосп, але 
тільки не в нашому селі!».
Так і у нас. Ми ЗА демократію, але нехай вона буде 
десь в іншому місці, а не в Україні.

За власним бажанням з ГО «Поступ» вийшов 
Василевський Ю.О.
Станом на 15 жовтня в організації «Поступ» 160 
членів організації.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
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