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

№ 902
17.03.21-23.03.21 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

24 
березня

РОЗВИТОК
ГАЗЕТИ «ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА»

До організації «Поступ» приєднався Павло Постригач.
За несплату членських внесків та неповагу до 
організації з лав організації виключено Ганагу Антона. 
Станом на 22.03.2021 р. в ГО «Поступ» 156 членів.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

Ось за цей бігборд, який був розміщений влітку 2020 року,  Держпродспожив-
служба намалювала громадянській організації «Поступ» штраф в розмірі 69 000 грн. 

НАША ПОЗИЦІЯ НАСТУПНА.
Україна потребує радикальних реформ в економіці та правоохоронній сфері. За 

всі роки незалежності ніхто і ніяких реформ не проводив. Була іноді лише імітація 
реформ. Бо у владі завжди був бізнес (олігархія). Олігархія переймалась і зараз про-
довжує перейматись лише самозбагаченням. І їй невигідні реформи, бо тоді будуть 
зламані всі схеми витягування капіталів з країни. До тих пір, поки у владі олігархія, 
не варто очікувати якихось принципових змін на краще. З іншого боку, олігархія є 
наслідком діючої системи влади. Яка працює за принципом: гроші – вибори – прихід 
до влади – повернення грошей із прибутком – знову вибори. Ця система і є демокра-
тичною системою влади. Тобто, якщо не прибрати цю схему, якщо не прибрати демо-
кратичну систему влади, то олігархія нікуди не дінеться. І буде продовжувати грабу-
вати. Необхідно прибрати демократичну систему влади, тобто: «Демократію ГЕТЬ!».

Ось саме за таке гасло Держпродспоживслужба і оголосила «Поступу» штраф на 
69 тис. грн. Зрозуміло, в чиїх інтересах вона діє. Але ж край настає і треба змінювати 
ситуацію. Все більше людей  починають розуміти, що рано чи пізно демократична 
система влади буде ліквідована разом із своїм породженням – олігархією.

Але ми вирішили запитати у самої Держпродспоживслужби, що ж таке демократія. Раз 
вони нам штрафи за «демократію геть» виписують, то може прояснять, що саме вони розу-
міють під демократією. Ми задали їй це питання: «Як Держпродспоживслужба розуміє 
термін «демократія», із вказанням нормативних джерел такого розуміння?»

І ось, будь ласка, отримали відповідь. Зазвичай вони пишуть багато бюрократичної 
писанини. А тут щось натхнення у них не вистачило і вони відбулись ось таким неве-
ликим листом. Подивіться. ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА НЕ ЗНАЄ, ЩО ТАКЕ ДЕМО-
КРАТІЯ. Вони не знають, але це їм не заважає перешкоджати   нашій роботі і малювати 
надумані штрафи! 

ГЕТЬ ПРИСЛУЖНИКІВ ОЛІГАРХІЇ! ВСІХ!
_________________________________________________________________________________

КЕРІВНИЦТВО ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ НЕ ЗНАЄ, ЩО ТАКЕ 
ДЕМОКРАТІЯ

Нам слід стати невеликою, але вкрай необхідною ланкою у світовій 
системі транспорту та зв’язку, обміну послугами і товарами, інвестиціями 
та фінансами. 
Як тільки ми не зможемо відповідати рівню розвинених країн, нас 
повернуть в минуле,  до рибальства і сільського господарства. 
Наше населення опуститься до того стану, в якому його застала Ост-
Індська компанія, яка прибула в Сінгапур, щоб побудувати тут вільний 
порт: рибальське селище з 120 жителями, що промишляють збиранням, 
рибальством і піратством!

Лі Куан Ю 
Сінгапурський державний діяч, 

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

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
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ЧИ ЗДАТНА ТАКА ВЛАДА ЗМІНИТИ КРАЇНУ?. ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР. 1
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Хто тільки (тільки не лінивий... ну а я не лінивий) 
не висловився з приводу виборів, що минулися.

Проте, скільки людей, стільки думок.
Так сталося, що за минулий виборчий цикл я став свід-

ком 2 циклів місцевих перегонів в столичному регіоні та 
одного циклу перевиборів до Верховної ради фактично на 
периферії.

Вибори, звісно, різні, проте є дещо, що їх нерозривно 
поєднує.

ПО-ПЕРШЕ, це те, що і перше, і друге - це саме ВИБОРИ за 
умови ТАЄМНОГО голосування. Тобто вже не буде винних у 
тому, що вибрали не тих, якщо виявиться, що обрали не тих.

ПО-ДРУГЕ, вибори пройшли за всіма правилами олігар-
хічної демократії. Тобто через дуже низьку явку обранці 
обрані не більшістю, як цього вимагають класичні правила, 
а МЕНШІСТЮ. Така вже у нас демократія. І це характерно 
для всієї країни. І для цієї «олігархічної демократії» це 
цілком логічно та виправдано. Але про це згодом.

ПО-ТРЕТЄ, в ході виборів лунало звинувачень у скупці 
голосів чи не найбільше за всі вибори, що були в історії 
Незалежної України. Тобто сучасна демократія в Україні 
набула ознак «комерційної демократії». Проте те, що це 
вигідно з точки зору «олігархічної демократії», це вже 
напевно. 

Адже поспілкувавшись з великою кількістю політтехно-

логів, як старої генерації, так і надсучасної, почув думку, 
яка об’єднала усі генерації цих політдармоїдів, а саме 
«Вибори - це лише математика та статистика - КРАПКА!!!». 
Жодного слова, жодної думки про виборця/громадянина.

Тож, щодо логіки «олігархічної демократії»: чим менше 
виборців прийде, тим менше «СВОЇХ»(що звісно дешевше) 
потрібно простимулювати для досягнення бажаного резуль-
тату. Чим тупіші або бідніші ці «СВОЇ», тим дешевше їх сти-
мулювати. Доречи, за інформацією зі ЗМІ, вартість голосу на 
місцевих виборах була начебто більше, ніж виборах до ВРУ.

Звісно, можна лише бідкатися на кшталт «Хто винен?» 
та «Що робити?», або «Якого?» та «До яких?», але спочатку 
треба з’ясувати, як треба боротися з такою «олігархічною 
демократією». З огляду на її статистичність, математичність 
та економічність вважаю лише еволюційно-економічним 
шляхом. 

Оскільки участь в управління державою є тією цінністю, 
яку усі пропагують, то встановлення саме ОБОВ’ЯЗКУ саме 
ГРОМАДЯН щодо управління державою (делегування) зро-
бить фінансово важким тягарем для олігархічних кланів та 
груп скупку необхідної кількості голосів. 

Крім того,  можливість відкликання своєї довіри (деле-
гування) в будь-який момент зробить скупку голосів вза-
галі безглуздою.

Проте, останні події, пов’язані з нашим бордом «Геть 
демократію!», наочно демонструють, що політичної 
свідомості та волі запроваджувати механізми, які  зро-
блять з України республіку ГРОМАДЯН, наразі немає.

Тож боротьба триває…
_____________________________________________________

Перед тим, як долучитися до якоїсь організації/
групи/команди, кожна нормальна людина може мати 
побоювання, що долучившись до рядів, виявить її не 
такою, як вбачалося, але вийти з організації буде вигля-
дати несерйозним кроком. Така ситуація і справді може 
виникнути. Але це маловірогідно. Перед прийняттям 
рішення про приєднання до тої чи іншої структури, 
кожна нормальна людина розбирається з її ідеологіч-
ними засадами, з принципами та результатами роботи, 
спілкується з активом на зустрічах... Іншими словами 
вивчає питання, а лише потім вирішує долучатися чи 
не долучатися. Тому, вірогідність бути «розчарованим» 
невелика. Однак, навіть, якщо все ж так станеться, що 
людина виявить, що організація не відповідає якимось її 
життєвим принципам чи іншим важливим переконанням, 
вихід з організації не є чимось «несерйозним». Але лише 
за умови, що ці «принципи» справді існують, а не вига-
дані. Будь-яка організація, яка себе поважає — це не 
«прохідний двір». Тому, звісно, пояснити причини такого 
рішення — правило хорошого тону. І якщо вони справді 
будуть вагомими, то ніхто про таку людину не думатиме, 
як про “несерйозну”. 

ПРИЄДНУЙСЯ ДО «ПОСТУПУ»! 
БУДУЙМО ВЕЛИКУ УКРАЇНУ РАЗОМ!

ВИБОРИ - ЦЕ НАРАЗІ СТАТИСТИКА 
І МАТЕМАТИКА!

ВИГЛЯДАТИ 
НЕСЕРЙОЗНИМ

Олександр Черниш
  член Ради ГО «Поступ»

Мушу написати, хоча не хотів.
Ті, хто «боролися, але програли, тому що зрада» 

не можуть бути прикладом для наслідування. 
Якщо їх згадувати, то лише в контексті «як 
не слід діяти». Співчувати - так. Пишатися, 
наслідувати - ні.

Кожна поразка зменшує сили. Кожна поразка 
знищує найкращий генетичний матеріал 
популяції. Кожна поразка послаблює. Яке має 
значення, чи він героїчно бився, за що він бився, 
за кого він бився, якщо внаслідок його битви 
стало гірше, ніж було. 

Не будеш готовий - не починай. Збирай і гартуй 
сили, організуй управління, розвідку, логістику, 
інформаційну боротьбу. І починай лише тоді, 
коди все готово, не раніше. Краще взагалі не 
починати, ніж невчасно.

І не треба повторювати ті більшовицькі мантри: 
«вони загинули, але справа їхня не вмерла». 
Брехня це. Нема справи окремо від людей.

Так само патріотизм - це лише перемога. 
Поразка - то не патріотизм, то відсутність 
стратегії, то невміння планувати, то авантюризм.

Праві завжди переможці. Ті , хто програли, - 
неправі.

Всім добра.

Святослав Стеценко, 
полковник Збройних Сил України

Ігор Мотузка
     член ГО «Поступ»

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!

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

Розділ VI. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА «ПОСТУПУ» 

Питання 8: «Порівняння методу вербовки 
по залученню кадрів із методом перебору. З точки 
зору якості/кількості/трудозатрат».

Відповідь:
Метод вербовки - це стимулювання людини приєд-

натись до «Поступу», використовуючи або позитивні 
засоби мотивації (кар’єра, зв’язки, пошана, захист, досвід 
тощо), або негативні (обіцяння, що до всіх, хто нам від-
мовив, ми доберемось, або хтось інший добереться). 
Практично, це використання споживчого підходу, але 
більш розвинутого та з індивідуальним підходом.

Щодо якості, то цей метод дає поганий результат. Якщо 
людину треба мотивувати, щоб вона почала виконувати 
свій громадянський обов’язок, то перед нами соціальний 
дрон. А нам точно не потрібні соціальні дрони. Врахо-
вуючи, що треба вивчати людину, робити щодо неї спе-
ціальну розробку, то це вимагає великих трудозатрат і 
часу. Це значить, що масовість ми тут не отримаємо. Цей 
метод може використовуватись у виключних випадках, 
коли нам тактично для якоїсь мети потрібна в організації 
та чи інша особа. Висновок - цей метод не підходить ані 
з точки зору якості, ані з точки зору кількості.

Питання 9: «Порівняння методу перебору 
(наш метод) і методу масової агітації».

Відповідь: 
Метод масової агітації (реклами політичної чи комер-

ційної) завжди має за мету вплинути на емоції людини. 

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

І під впливом емоцій людина має щось зробити (або не 
зробити).

Так, дійсно, при масовій агітації під емоційним впли-
вом люди можуть долучатись до організації. Це так.

І тут зразу постає перша перепона. Масова агітація 
можлива лише за наявності достатнього ресурсу. Цей 
ресурс є або гроші, або масова ідеологічна організація, 
яка виступає як колективний агітатор. В нашому випадку 
можливий варіант тільки як колективний агітатор. Гроші 
ми принципово у олігархії не беремо. Не беремо саме 
на першому етапі. Потім будемо брати, але це окрема 
тема. Як ми бачимо, то на даний момент організація 
«Поступ» ще не має достатнього кадрового ресурсу, щоб 
стати колективним агітатором необхідного рівня. Цей 
необхідний рівень передбачається досягнути саме при 
зростанні організації до 1000 членів. Саме тоді й маємо 
перейти до політичного етапу. Висновок, на даному етапі 
розвитку організації метод масової організації не буде 
дієвим.

Але це не все.
Навіть, якщо нам гроші впадуть з неба і в нас буде 

фінансовий ресурс, то все одно цей метод (масової агі-
тації) теж не буде для нас підходити. Саме тому, що він 
впливає на емоції. А емоції діють недовгий час. Тобто 
людина може приєднатись до нашого громадянського 
руху під емоційним впливом. Потім у неї її емоції зміню-
ються. А емоції у всіх завжди змінюються. І вона стає 
у нас пасивом, який просто платить членські внески, в 
кращому випадку. А зазвичай перетворюється на прямий 
баласт або взагалі на деструктив. Наприклад, починає 
розповідати, що ми «стоїмо на місці», що «треба негайно 
йти на вибори», треба «щось робити» чи якісь інші дур-
ниці. Це завершується виводом людини з організації. 

Нам потрібні зараз люди, які РОЗУМІЮТЬ наш шлях. 
Всі його етапи та особливості. І його підтримують. Цього 
досягти методом агітації неможливо, лише методом 
перебору. Бо ми шукаємо вже готові для нас кадри, а не 
вирощуємо під себе. 
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