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

№ 896
03.02.21-09.02.21 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

10 
лютого

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

ПОЗИЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» ЩОДО ЗАКРИТТЯ 
ТЕЛЕКАНАЛІВ NEWSONE, ZIK ТА 112 УКРАЇНА

(узгоджена членами організації ГО «Поступ» на громадянській середі 3 лютого 2021 року)

1. Сьогодні продовжується російська агресія проти України.
2. Медіаресурси - це є потужна зброя, а отже вони мають бути 

контрольовані державою під час агресії, а ворожі ресурси 
мають бути нейтралізовані.

3. Але будь-які дії влади, навіть, з ліквідації ворога, мають 
бути в рамках Закону.

Політика є мистецтвом втримувати людей від участі у 
справах, які їх прямо стосуються. (Пітер Устинов)

Останнім часом часто можна почути від простого 
пересічного громадянина, що він не цікавиться політи-
кою. Найчастіші пояснення: політика – це зло, в мене 
немає часу розбиратися в політиці, політика мене не 
стосується, політика – це брудна справа, я все одно не 
можу ніяк вплинути на політичні рішення, я і так ходжу 
на вибори та сплачую податки, навіщо мені займатися 
політикою. Тобто є такі люди, і їх досить багато, які вва-
жають себе аполітичними, які ніяк себе не ототожнюють 
з тими суспільно-політичними, соціально-економічними 
процесами, які відбуваються в державі. Але, чи дійсно 
можливо зачинитись у власній «мушлі», відгородитись 
від зовнішнього світу, або тих політичних процесів, що 
відбуваються в країні, в регіоні і в світі, і не підпасти 
під їх вплив? 

Як вважав Аристотель, кожна людина політична за 
своєю природою, якій неодмінно властиві громадян-
ські якості. А політичність - це така сама невід’ємна 
ознака кожної особистості, як біологічність, фізіоло-
гічність і соціальність. У кожної людини є внутрішня 
потреба суспільного об’єднання й політичної діяльності, 
і це характеризує її як політичну істоту. Адже, розвиток 
суспільства, за Арістотелем, - іде від сім’ї до громади, 
а потім від громади до держави. Якщо людина існує 

поза межами політики, значить існує поза межами дер-
жави і суспільства загалом. Політична людина, за своєю 
природою, пов’язана зі свідомим вибором, розумовою 
діяльністю, політичною активністю. Її мета - розви-
ток суспільства, в якому вона живе. Для аполітичної ж 
людини древні греки, що жили в містах-полісах, мали 
дуже влучне визначення, – ідіот (idiōtōs - «приватна 
особа»). По суті, так називали людину, яка не брала 
участі в публічному (політичному) житті полісу. 

Українські  філософи, громадсько-політичні діячі 
також описували «політичну людину». Наприклад, 
Микола Шлемкевич у своїй книзі «Загублена україн-
ська людина» згадує шевченківську людину.  Її головна 
зброя - ясна й незалежна думка і вільний дух. Вона, на 
думку Шлемкевича, йде попереду свого часу. Ця людина 
не сидить, склавши руки, і не чекає кращих часів, вона 
сама будує нове суспільство на знанні й справедливості. 
Актуальність світогляду «шевченківської людини» сьо-
годні, полягає в тому, щоб вийти зі стану «тупого само-
вдоволення масової людини й через інтенсивну роботу 
власної душі створити спільноту вільних духом людей». 
Така людина, за словами Шлемкевича, бачить ціллю 
свого життя побудову українського громадянського сус-
пільства.

Та сьогодні неодноразово можна почути від укра-
їнців: «Я – аполітичний». За українським тлумачним 
словником, аполітичність – це ухиляння від участі в сус-
пільно-політичному житті. Навіть, якщо людина намага-
ється уникнути будь-яких контактів з політикою, прагне 
зберегти власну «автономію», категорично заперечує 
політичне втручання в своє життя, вона все одно авто-
матично є в політиці. Письменник і журналіст Джордж 

Я НЕ ЦІКАВЛЮСЬ ПОЛІТИКОЮ
Орвелл зрозумів це шістдесят років тому: «У нашому 
столітті немає такого поняття, як «подалі від політики». 
Всі питання – це політичні питання».

Тим паче, людина — не просто представник народу. 
Вона - громадянин держави, належить до певного соці-
ального класу або верстви, є учасником професійного 
об’єднання, спілки, членом соціально-демографічної 
групи. Функціонування цих соціальних утворень багато 
в чому визначається політичними нормами та регулято-
рами.

 Сьогодні бути аполітичним означає погодитися з 
думкою, що політики краще за тебе знають, чого ти 
насправді хочеш. А при демократичній системі влади 
всі політики – це ставленики олігархії. А олігархи заці-
кавленні в тому, щоб громадяни не ототожнювали себе 
з хазяями своєї держави, своєї долі та місця в країні, де 
народились. Щоб вони відчували себе «незалежними» 
і «вільними», не прив’язаними до місця, де народи-
лись. Не відчували духовного і емоційного зв’язку зі 
своєю батьківщиною, де народились їх предки, де ста-
новилась державність, нація, самоідентичність, слава і 
воля народу, до якого відноситься кожен громадянин 
України. Інакше, українці зрозуміють, що їх ошукали, 
пограбували, забрали незалежність, самоповагу, землю, 
надра, волю, майбутнє для них і їх дітей, онуків, прав-
нуків.

Народ, який байдуже відноситься до того, що відбу-
вається в його країні, на його батьківщині, в соціально-
культурній і політичній сфері, ніколи не побудує сильної 
Великої України!

_____________________________________________________

Михайло Крячек
  член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006426625518


Із зростанням тарифів на природній газ все більш 
актуальним постає питання: ЯК ЕКОНОМИТИ? Давайте 
розбиратись, чи є у вас така можливість.

Останнім часом уряд впровадив так званий «ринок» 
газу, тобто постачальників газу вже є багато з різними 
умовами і різними цінами, але транспортувальник газу - 
лише один монополіст, бо труба газова лише одна.

Як би споживач не верещав, але вибрати компанію на 
свій смак, що буде транспортувати газ до оселі по тру-
бам, не вдасться, бо газова труба лише одна і вона має 
чіткого «господаря». Тому на тариф за транспортування 
газу ми не можемо ніяк вплинути.

Трохи інша ситуація з продавцем-постачальником 
природного газу. Тут вже монополії нема і є вибір 
між багатьма газотрейдерами. У них різні ціни на газ 
та різні умови його постачання. Уряд України взяв за 
основу європейську модель газового ринку, але не все 
так сталось, як гадалось. Є так звані «українські реа-
лії». А реалії в тому, що споживач газу наче юридично 
може обрати собі будь-якого постачальника газу, але 
фактично зробити це не завжди може, або вкрай важко. 
Причина в намаганні приватних власників обл, рай і 
міськгазів отримати монополію на постачання газу з 
захмарними тарифами, адже заробити дуже хочеться.

Тепер пояснюю більш докладно про проблему. У 90% 
споживачів газу застарілі мережі і системи газопоста-
чання, та застаріле газоспоживаюче обладнання. А це 
значить, що там є багато дрібних або серйозних проблем 
з точки зору нового сучасного законодавства. І саме ці 
«проблеми» є важелем впливу на споживача зі сторони 
Оператора ГРМ (власник газорозподільних мереж), що 
здійснює транспортування газу газопроводом). Тобто, 
як тільки споживач захоче піти геть від «рекомендова-

ного» газотрейдера до більш лояльного і дешевого, то 
тут зразу Оператор ГРМ прийде до вас з перевіркою і 
вкаже на всі ваші наявні проблеми із системою газопос-
тачання. А далі у вас два варіанти:

1. Вам закривають газ до усунення всіх ваших про-
блем. І це буде абсолютно в законодавчому полі.

2. Ви переходите назад до «рекомендованого» газо-
трейдера, і Оператор ГРМ закриває очі на ваші про-
блеми.

Звичайно, вас змусять піти варіантом №2, адже вам 
потрібен газ. А ось і список коротких можливих у вас 
проблем: відсутність оригіналу проекту на газопоста-
чання та іншої документації, відхилення від проекту 
ваших газових мереж та газоспоживаючого обладнання, 
відсутність реального регулярного технічного обслуго-
вування газоспоживаючого обладнання, відсутність 
актів перевірки димо-вент каналів і т.д. і т.п. І повірте 
моєму багаторічному досвіду, контролюючий орган, за 
бажання, завжди знайде у вас проблеми.

Резюме.
Реалії України такі, що у нас або не діють зовсім, або 

практично не діють нормальні світові цивілізовані пра-
вила ринкової економіки. У нас постачальник послуги 
не вважає споживача послуги гідним партнером. Спо-
живач є простою «дійною коровою». Тому жодні потуги 
уряду принести цивілізацію в Україну не будуть мати 
успіху, поки при владі олігархія. А щоб прибрати олігар-
хію, то треба змінити систему влади, тобто ліквідувати 
демократичну форму правління та побудувати ГРОМА-
ДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ.

Епілог.
Шановний споживач, або ти мовчки платиш і 

виконуєш всі вимоги олігархії та їх монополій, 
або ти приєднуєшся до організації «ПОСТУП» і ми 
разом змінюємо систему влади та будуємо ВЕЛИКУ 
УКРАЇНУ. Третього варіанту НЕМА!
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ПРО ПРИРОДНІЙ ГАЗ І СТРАЖДАННЯ 
СПОЖИВАЧІВ

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!

Матеріал підготовлено на підставі розбору Док-
трини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

Питання 3: 
Як Ви плануєте входити в політику?

***
Відповідь:
Отже, як «Поступ» збирається іти в політику? 

По-перше - конституційним законним шляхом через 
демократичні вибори.

По-друге - тоді, коли «Поступ», як масова органі-
зація, досягне потрібної потужності. А саме 1000 чле-
нів організації. «Поступ» планує взяти максимальну 
повноту влади, а для того треба ідеологічно підготов-
лені люди  у великій кількості.

По-третє – «Поступ» досягне влади єдиним адекват-
ним шляхом досягнення влади - пропагандою, пропа-
гандою і ще раз пропагандою.

Пропаганда та агітація не буде міняти вектор після 
входу в політичний етап. Буде тільки збільшено масш-
таби інформаційного впливу.

Так, важливий момент, що під пропагандою тут 
треба розуміти не поширення ідеології, як такої 
(Доктрина), а саме поширення гасел-задач, які на її 
основі сформовані. Саме ці «гасла-задачі» приведуть 
«Поступ» до влади. А в них об’єднати все, що турбує 
населення країни в даний період часу. Історичний 
досвід показує, що тільки цей варіант 100% працює.

Зазначені наші гасла-завдання викладені на голо-
вній сторінці нашого сайту. Ось тут: postup.org.ua

Питання: 
В Вашій Доктрині «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУ-

БЛІКА» Ви пишете, що ПРОТИ ДЕМОКРАТІЇ тому, 
що «Демократія породжує повну безвідповідаль-
ність громадян за свій вибір. А це призводить до 
безвідповідального вибору.»

Що можна запропонувати в цій ситуації? Про-
цедурно. Було б непогано під пунктом критики 
одразу пропонувати шлях і метод вирішення

***
Відповідь:
Максим Твердохліб
голова Ради  ГО «Поступ»
 Будь-які процедурні виправлення будь-якого з 

чотирьох пунктів недоліків носять характер поліп-
шення демократичної системи. Ніякі поліпшення 
не будуть давати ефекту, поки буде діяти система: 
«гроші - вибори - прихід до влади - повернення гро-
шей із прибутком». Тому ми і не займаємось поліп-
шенням і не пропонуємо тут нічого. Ми принципово 
хочемо змінити всю систему, без  будь-яких поліп-
шень. І саме це розглядається в четвертому розділі 
Доктрини, до якого ми з Вами доберемось, якщо Ви 
будете на це мати бажання.

Дуже сумно спостерігати за тим, як часто національні герої пускають на 
самоплив свою країну, і вона повільно, але вірно занурюється в пучину 
деградації і розрухи. Коли відкати і хабарі стають звичайною справою, 
вся країна скочується по шляху саморуйнування...

Лі Куан Ю
Сінгапурський державний діяч, прем’єр-міністр республіки Сінгапур, 

один з авторів сінгапурського «економічного дива», 
1923-2015 рр

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

У процесі роботи з нарощування чисельності 
організації та пошуку однодумців ми отримуємо 
цікаві питання. Наводимо одне з таких та відпо-
відь на нього.
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Джерело фото: Telegram-канал «У Макіївці. У Донецьку. Новини»
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