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ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

РОБОТА
НАПРЯМКУ
ПРОПАГАНДА

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.

Якщо ми хочемо змінити країну на краще, то
чому сидимо по хатах і не піднімаємося на
боротьбу за свої права?
ДАННИЙ ВИСЛІВ НЕВІРНИЙ!
Бо за свої права борються лише раби. Щоб їм
ГРОМАДЯНСЬКА
цих прав дали трохи
більше. Громадяни мають
РЕСПУБЛІКА
не боротись за свої права, а самі становитись
РЕСПУБЛІКА
владою. І прав ГРОМАДЯНСЬКА
мати рівно
стільки, скільки самі
собі намалюють.
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»

РОЗБІР СУТІ ДОКТРИНИ "ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА"

ТА ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ ЩОДО ІДЕОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. ЕПІЗОД 21/24.
Продовжуємо цикл матеріалів, де роз’яснюємо Доктрину «Громадянська республіка». Пропонуємо Вам текст наступної частини Доктрини.

Витяг з Доктрини
РОЗДІЛ V.
СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА «ПОСТУПУ».
РЕФОРМА АРМІЇ.
Головне завдання нашого руху — це побудова Громадянської Республіки в Україні, а не прихід до влади.
Влада для нас виступає лише інструментом для реалізації нашої мети. Наш шлях складається з шести
етапів (кроків) :
Етап (Крок) №1: Публічний
Кількість членів організації має досягнути 1000

дійсних членів. Принциповим є те, що кожен член організації має підтримувати Громадянську ідеологію, приймати участь у напрямках роботи організації, підтримувати організацію матеріально.
Чому саме 1000? Тому що на цьому етапі ми вже зможемо ефективно проводити публічні заходи, які будуть
помітні. Наприклад, досвід показує, що при 1000 членів
ідеологічної організації на мітинг гарантовано прийде близько 1000 (до 300 членів організації та 600-700
прихильників), а це вже серйозна акція. Така кількість
людей не може залишитися непомітною.

Доки кількість членів організації не досягне 1000
осіб — участь в політичній боротьбі ми брати не повинні. На даному етапі головним завданням є зростання
чисельності організації. Досягти ж 1000 осіб і вище
можливо лише за наявності реалістичної потужної
ідеології. Саме такою і є громадянсько-республіканська
ідеологія (ідеологія Громадянської Республіки).
Отже, на першому етапі у нас два завдання: повністю
завершити ідеологічну базу та набрати достатню кількість членів організації для участі в політичних процесах.
_____________________________________________________

Питання та відповіді на них організації "Поступ"
Питання 1. «Поступу» вже скоро 20 років, а
вас не більше 200. То тисяча у вас буде років через
100. Коли ж ви плануєте прийти до влади?

Відповідь 1. А хто сказав, що нас мало? І що
взагалі таке «мало» та «багато»? Коли садили Юлію Тимошенко в 2011 році, то з її 600 000 чоловік членства (які
саме на лідера приходили, а не на ідеологію), на мітинг під
Печерський суд прйшло лише кілька тисяч бабусь, яким
платили по 200 грн. А де партія? От і питання, 600 000
таких членів — це «багато» чи «мало»?
А 1 300 000 членів «Партії Регіонів»? Це «мало» чи
«багато»?
В «Поступі» ж 157 чоловік. Ці люди щомісяця сплачують членські внески (а багато-хто ще й додаткові вне-

ски) і близько половини з них можна мобілізувати на
важливі заходи організації без обіцянок «фуршету за
рахунок партії». Чи є ще організації, які можуть таким
похизуватися? Ми про таких не чули. Тому тисяча навіть
таких членів, як зараз — це той ресурс, який реально
дасть змогу нам досягнути нашої мети.
Коли ж «Поступ» досягне результату? Все залежить
ЛИШЕ від потужності команди, яка працює по залученню людей. Ще раз! Не від пропаганди, не від “зізрівання народу”, не від якихось інших факторів... А саме
від потужності команди, яка працює.
Працюючи по зовнішніх кадрах, по повному циклу,
одна людина може привести до організації одну
людину з тисячі стартів діалогів. Це приблизно одна
людина на рік. Тобто, команда з 10 людей може при-

водити 10 людей на рік. Однак, прямої залежності тут
нема. Команді зі 100 чоловік не потрібно 10 років для
того, щоб привести 1000. В процесі роботи до команди
приєднуються нові люди і виникає ефект синергії. Як
наслідок, результати роботи стають істотно кращими.
Можна передбачити, що якщо наша команда буде подвоюватись кожен рік, то свою тисячу ми зможемо отримати
через 3-4 роки.
І ще одне. Для тих, хто вважає, що пропаганда нам
замінить кадрову роботу. Пропаганда може дати нам
лише 1000 овець. А нам потрібна 1000 пастухів. А пастухів шукати можна лише методом перебору. Тому, без
варіантів.
_____________________________________________________

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА
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ВІДРОДЖЕННЯ СЕЛА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЕКОНОМІКИ!

На фото: німецьке село Муніципалитету Амт Нойхаус, округ Люнебург, Нижня Саксонія, Німеччина. Автор фото: Юрій Міхед

Валерій Міщенко
член ГО «Поступ»
Для виведення України з затяжної кризи будьяка нова влада повинна провести такі першочергові
реформи:
• реформа економіки;

• реформа правоохоронної системи;
• реформа армії.
А що стосується розвитку села, то досвід історії показує, що розвиток села - це результат розвитку економіки.
Досвід європейських країн показує, що село розвивається й зараз, незважаючи на те, що воно й так розвинене. Бо це пов’язано із високим рівнем розвитку
інфраструктури. Там тепер практично нема значення,
де жити, в містах чи поза містами. Рівень життя майже

однаковий. Тому і нема ніякого завдання «підвищувати»
бажання людей жити в селі. Це у нас в радянські часи
село було більш відсталим, ніж місто. Тому і створили
міф про розвиток села. А насправді мова йшла про зрівняння рівня життя в містах та селах.
І коли українці почнуть переїзжати жити в українські села, то це буде індикатором успішності реформ і, у
першу чергу, економічної.
_____________________________________________________

на електронку. А після того, як газета почне приходити,
продовжити нашу розмову. Згодні із таким планом дій?
Денис Філіппов
Так.
Максим Твердохліб
Ок. Тоді прошу написати свою електронну адресу.
Передам її в нашу службу розсилки.

А в чому полягає вихід із зони комфорту? В тому, що
ми з Вами будемо спілкуватись, щоб Ви розібрались із
нашим громадянським рухом? Я ж Вас не запрошую
ані приєднуватись до нас, ані зустрічатись, ані ще щось
робити? Можете пояснити?
Денис Філіппов
Ви незнайома людина, зараз в мережі, вибачте,
багато шахраїв, тому вихід із зони комфорту - це довіритись незнайомій людині.
Максим Твердохліб
Капець. Такого в нас ще не було. Навіщо нам довірятись? Ви про що? Ок. Якщо Ви вважаєте, що ми шахраї,
то на цьому і завершимо. А наш діалог запропоную, щоб
опублікували в газеті нашій. Як приклад, що і таке може
бути. До побачення.

ЗОНА КОМФОРТУ
Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»
Щодня члени групи «Зовнішні кадри» надсилають
повідомлення незнайомим людям, українцям, задля
пошуку однодумців та просування ідеології «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА». І іноді ми отримуємо цікаві
діалоги. Один із них і пропонуємо Вашій увазі.
***

Денис Філіппов
Ідея у Вас непогана.
Максим Твердохліб
Дякую за відповідь. Для знайомства із нами пропонуємо почати отримувати нашу власну газету щотижня

(через тиждень)
Максим Твердохліб
Денисе, від Вас очікувати на Вашу електронну
адресу?
Денис Філіппов
Я думаю, все ж таки ні. Хоч я і підтримую Вашу ідею,
але не настільки, щоб вийти із зони комфорту.
Максим Твердохліб
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«ХОТІЛИ, ЯК КРАЩЕ, АБО ЗЕЛЕНА ЕНЕРГІЯ»
Воладимир Пелих
член Виконкому ГО «Поступ»
В сучасному світі все більше уваги приділяється екології, та, зокрема, енергії, виробленої з відновлюваних
джерел. Здавалося б, до чого тут Україна? Адже в нас
пихтять вугільні електростанції, АЕС, та декілька ГЕС.
Але за даними річного звіту CLIMATESCOPE 2019, ми увійшли в десятку найпривабливіших країн в світі з привабливості для інвесторів в “зелену” енергетику. Це
не лише відносно престижний фактор, але також дуже
важливий чинник наповнення економіки. Нагадаю, що
станом на 15 червня 2020 року міністерство енергетики
України відзвітувало, що частка відновлювальної енергетики в країні складає 15,5%.
Звісно, на перший погляд, це престижно на світовій

арені та достатньо прогресивно в час зростаючого занепокоєння екологічним станом навколишнього середовища. Але які наслідки зазнає економіка і, як наслідок,
пересічний українець, спробуємо розібрати нижче.
Для розуміння економічної складової потрібно усвідомити наступну схему: існує певне підприємство ДП
“Гарантований покупець,” котре у “зеленої” електростанції зобов’язане викупити згенеровану нею електроенергію відповідно до зеленого тарифу. Котрий
передбачає гарантовану купівлю за ціною від 425,36
коп/кВТ*год. Саме на цьому етапі і виникає логічне
питання, хто платить за цю енергію? Відповідь достатньо проста: всю куплену енергію ДП “Гарантований
покупець” має купити НЕК «Укренерго». Тепер варто
врахувати наступні фактори, а саме те, що генерується
більше енергії, ніж використовується, насамперед, це
технічна необхідність, обумовлена стратегією енергетичного переходу України до 2035 року, та зниження

споживання електроенергії в середньому на 7-10%. В
сукупності вони та деякі додаткові чинники спричинили ситуацію, при якій заборгованість за компенсацію
“зеленого тарифу” НЕК «Укренерго» перед ДП “Гарантований покупець” складає понад 5,7 млрд грн., а це з
високим ступенем вірогідності призведе до енергетичної кризи в Україні.
Враховуючи такий стан, можна з впевненістю сказати, що є лише два ефективних метода боротьби з
неминучою кризою. Перший - це зниження виплат по
“зеленому тарифу” або підвищення цін для користувачів. Для прийняття кожного з них має бути сильна політична воля. Та в будь-якому разі буде незадоволення
тих чи інших сторін. Причини такої ситуації різноманітні, та основною можна назвати непродуману політику
розвитку галузі. Отже, хотіли як краще - а вийшло...
_____________________________________________________
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