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щотижня о 19:00 по скайпу. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  в  Фейсбуці.
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УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ БЕЗЦІННА!

Єдиний засіб утримати 
державу в стані незалежності 
від будь-кого – це сільське 
господарство. 
Володій ви хоч всіма 
багатствами світу, якщо 
вам нічим харчуватися – ви 
залежите від інших. 
Торгівля створює багатство, 
але сільське господарство 
створює свободу.

Жан-Жак Руссо
філософ, письменник

1712-1718рр.

Українська земля-це безцінна спадщина наших пращу-
рів, які бились за неї впродовж багатьох століть. В історії 
нашої держави важко знайти хоча б п’ятидесятирічний 
період без війн, повстань, визвольних рухів та ін. Можна 
з впевненістю сказати, що Українська земля дуже дорого 
нам дісталася. Ми мали б зберегти її для наступних поко-
лінь. Проте, сучасна олігархічна влада вирішила позба-
вити українців і їх нащадків найціннішого активу-ЗЕМЛІ. 
І це в той час, коли попит на харчі у світі зростає, коли 
експорт сільгосппродукції є основним джерелом надхо-
дження валюти в країну. Ці керманичі нам закидають, що 
все робиться виключно для нашого блага , що всі власники 
паїв тільки і мріють про те, якби скоріше «здихатись» своїх 
наділів та йти найматися на роботу до корпорацій. Закон, 
який вони на швидкоруч «зліпили», є дуже поверхне-
вим і спрямований на вирішення лише однієї мети: «аби 

швидше прийняти». Отже, якщо мати на увазі те, що мета 
українських можновладців – це повернення вкладених 
у вибори грошей з прибутком, то все стає на свої місця. 
Через те, що попередники все ліквідне вже розтягли, зали-
шилася тільки земля та кредити МВФ.

Ми категорично проти продажу землі. Земля та надра 
повинні бути у власності громадян, кожен громадянин має 
право на частку скарбу нації! Ми пропонуємо створити 
національний банк землі, який візьме на баланс всю сіль-
ськогосподарську землю та шляхом відкритих аукціонів 
буде здавати її в оренду, буде визначати строки оренди 
конкретної ділянки, слідкувати за її дбайливим викорис-
танням (навіть, такі моменти, як використання гербіцидів. 
Які можна використовувати, а які – ні. Беручи до уваги той 
факт, що в нас ще є така галузь, як бджільництво). Також 
цей банк буде мати право викуповувати паї у власників, які 
хочуть їх продати.

Ніхто не має права залишити нас, українців, власників 
землі, без цієї самої землі! І ми не здамося, і не відступимо 
від боротьби за те, що по праву споконвіку належало і 
належить народові! 

Коментар до статті

Максим Твердохліб
голова Ради  ГО «Поступ»

Головним аргументом ЗА ринок землі є ефектиівність 
її використання. Так от, це дурня. Ефективне викорис-
тання можна зробити і без передачі права власності. 
Можна і треба зробити вільний обіг ДЕРЖАВНОЇ землі. 
Але без передачі власності. Тобто точно також землю 
можна купувати на аукціоні (право оренди). Але в цьому 
випадку земля не буде предметом вкладення капіталів 
для очікування невиробничих спекулятивних доходів, 
а просто за рахунок зростання ціни на землі в світі. В 
разі оренди цей ефект можна нівелювати. Наприклад - 
неможливістю суборенди, в тому числі і прихованої. Тоді 
не буде сенсу брати цемлю в оренду, щоб потім торгувати 
правом оренди.

_____________________________________________________

Андрій Чередніченко
член ГО «Поступ»

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!

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

Розділ VI. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА «ПОСТУПУ» 

Питання 10: «Метод «Перебору великих 
чисел» має інший недолік. Від дає якісний приріст, 
проте для набору необхідної кількості потрібно 
залучати значний ресурс. У разі, якщо з 1 тисячі 

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

опитуваних до «Поступу» вступить 1 новий член, 
при встановленому в «Команді 14» плані у 2 кон-
такти в день на одного працюючого, і у разі якщо 
буде працювати 100 поступовців кожен день без 
перерви, ми досягнемо результату через 14 років».

Відповідь:
Реально вступає частіше, ніж один з тисячі. Команда 

працюючих має постійно зростати, тому буде геоме-
трична прогресія. Як тільки почнемо суттєво зростати, 
то це побачать всі, а значить, зрозуміють, що наша 
перемога не за горами, а значить почнуть ще більше 
приєднуватись. По мірі нашого публічного зростання 
нам все менше треба буде шукати людей, вони самі 
почнуть до нас йти, а ми лише будемо фільтрувати. 

Ми взяли норму вступу на рівні 0,1%, тобто реально 
вступає по нашому методу один з тисячі розпочатих 

нами діалогів-знайомств.
Але це ми взяли песимістичний мінімальний показ-

ник. Реально практика наша показує, що цей показник 
вищий.

Загальна світова практика показує, що цей 
показник може зростати до 10% (і вище), тобто до 
рівня 100 чоловік з 1000 знайомств. На зростання 
цього показника впливає досить багато чинників. 
Ось основні із них:

1. Кількість команди. Тобто, якщо команда, яка 
працює, збільшується, то і кількісний показник теж 
збільшується. Тобто кількість позитивних результатів 
відносно збільшується, бо люди бачать, що працює 
ціла команда і це приваблює і робить вірогідність 
досягнення мети більш реальною. Одна справа, якщо 
по залученню працює 3-4 людини, а інша справа, коли 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/andrey.khlyptun
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В Україні є активні люди, яким небайдужа ситуація в 
країні, в їхньому місті чи конкретному будинку. І вони 
шукають, де можуть себе реалізувати. 

І в цьому випадку є три види діяльності: політична 
діяльність, пов’язана з отриманням влади. 

Політична діяльність – це завжди інструмент. Або 
заробляння грошей, або задля досягнення певних задач 
по розбудові країни. Тому, якщо людина не має плану 
розбудови, то зайняття політичною діяльністю є або 
просто спробою досягнути певних меркантильних цілей, 
або просто витрачання часу дарма.

Громадська діяльність, яку здійснюють деякі люди, вва-

«Живем в чудовій країні і в непростий час із незви-
чайно-надзвичайними  і насиченими подіями.  Спілку-
вання, думки, роздуми, постійний контент/коннект/кон-
такт,  і тотальне бажання на вустах більшості про «жити 
сьогоднішнім днем за євростандартом», якого немає в 
Україні. А ще гірше, та ж таки більшість впевнена, що 
ніколи на цій землі не буде «dolce vita”’ (італ.- «солодке 
життя»), бо добре десь там в Європі, тільки не в себе, 
не в своїй державі. І олігархія, тут як тут, тільки і під-
такує «що все погано, безлад навкруги і буде все тільки 
гірше». І робити нічого не треба. Навіщо? Достатньо 
скаржитись, бідкатись, плакатись, а ще такий псевдо-

жаючи, що вона приносить користь суспільству. Так, ця 
робота приносить користь. І гарно, що багато людей нею 
займається. Але вона не веде до зміни ситуації в країні. 
Тому, якщо у людини є вибір, або займатись громадською 
діяльністю, або громадянською, то на першому місці має 
бути, зрозуміло - громадянська. Бо якщо країна буде роз-
валена, то й втратиться сенс будь-якої громадської роботи. 

Громадянська діяльність - це все, що відно-
ситься до Батьківщини. Це є тим, чим займається 
«Поступ». Тобто ми піклуємося про Батьківщину в 
цілому. 

Кожна людина ставить перед собою якусь мету в своїй 
діяльності. Комусь потрібно робити добрі справи – це 
добре. Хтось вбачає сенс життя в тому, щоб нагодувати 
безхатченків чи приютити бездомних тварин. І це теж 

бонус «1 раз в 5 років прийти на дільницю», і все  очікуй 
- вже мчить 30 років назустріч «довгоочікуваний халяв-
ний паровоз з пряниками». 

Як на мене, несприйняття ідеології громадянської 
республіки (громадянсько-республіканський лад) – це 
лакмусовий маркер, що людина потенційний володар 
пожиттєвого нашийника олігархії, яка міцно тримає на 
короткому зашморзі свідомість і бездіяльність свого 
раба.

 Не вірю в те, що  все завжди дається легко і про-
сто, особливо, коли треба ламати і трощити таку систему 
управління, як демократія, яка вже не одне десятиріччя 
трухлява і затхла.  

Громадянська республіка – це нові пріоритети і цін-
ності, це нова система, яка є наступним еволюційним 
витком системи управління державою, що приходить 
на зміну демократії. Це нове майбутнє, яке вимагає сьо-

СПРАВА «ПОСТУПУ» - ПОБУДУВАТИ ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

НЕЗГОДА ІЗ КУРСОМ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ!?

комусь потрібно робити. 
Але «Поступ» поставив собі за мету побудову Великої 

України, і тому він діє за планом, який його наближає до 
цілі, а саме: сформував Доктрину «Громадянська Респу-
бліка», яка відповідає на усі головні питання, яка голо-
вна проблема України, як її подолати та необхідні дії, щоб 
побудувати Велику Україну. 

І тому сьогодні «Поступ» займається виключно тим, 
що нас веде до поставленої мети, а це два основні 
напрямки: пропаганда і кадри. 

Ми пропагуємо ідеологію громадянської республіки 
та вкрай життєвонеобхідні першочергові реформи (еко-
номічну, правову та військову). А також «Поступ» пра-
цює над збільшенням чисельності організації та фор-
муванням кадрового моноліту організації. Усе це і веде 
нас до поставленої мети - побудови Великої України.
_____________________________________________________

годення, це новий стандарт співіснування і управління 
своєю країною в цьому урбаністично-цифровому все-
світі.  

І вибір як прожити своє життя у кожного свій. Або в 
мареннях, безглуздих очікуваннях і обіцянках брехли-
вої старої олігархічної демократії.  Або все-таки знайти 
«Поступ» і врешті-решт відкрити свій мозок для озна-
йомлення, пізнання і прийняття ідеології побудови гро-
мадянської республіки. 

Приєднуйся до нашої команди.
Ознайомлюйся з ідеологією.
Сприйми громадянську республіку.
Ти громадянин своєї України.
Україна понад усе.
Побудуй Велику Україну для себе разом з нами.

_____________________________________________________

30-40. Не кажучи вже про команду в 100 чоловік і 
більше.

2. Якість роботи, яка постійно збільшується 
завдяки практиці.

3. Постійне зростання упізнаваності організації 
веде до збільшення наших результатів по залученню 
кадрового ресурсу. На упізнаваність впливає також і 
якість поступівської пропаганди, і її кількість.

4. Постійне покращення якості кадрів самої орга-
нізації. Тобто створення кадрового моноліту. Це дося-
гається постійною селекційною та роз’яснювальною 
внутрішньою роботою. Що призводить до зменшення 
кількості «соціальних дронів» в самій організації. 

Якість організації не можна сховати. Її бачать всі. І 
тому її покращення є основним фактором збільшення 
кількості бажаючих приєднатися до нас. Бо людей 
приваблюють сильні, перспективні і організовані 
структури.

5. Постійне збільшення кількості громадян, які 
починають сприймати нашу громадянську ідеологію в 
результаті нашої пропагандистської роботи.

Зазначені фактори залежать від наших власних дій.
Але є й багато факторів зовнішніх, на які ми не 

можемо вплинути.
Самий перший і головний фактор - це якість роз-

витку України. Ми бачимо, що наша країна постійно 

падає під проводом олігархії. Це сприяє тому, щоб 
люди шукали вихід з такого становища і приводить їх 
до нас. Є інші зовнішні фактори і їх багато. Але немає 
сенсу їх тут розглядати.

Все це означає, що завдяки постійній роботі, яку 
ми зараз проводимо, та її нарощуванню, збільшується 
також і її якість, тобто показник від 0,1% приєднання 
постійно буде зростати до 10%. Більше 10% також 
може бути, але це вже тоді, коли ми будемо на межі 
влади. Як тільки ми побачимо, що досягаємо такого 
рівня, то нам треба буде терміново припинити прийом 
нових людей до організації. І запровадити інші прин-
ципи кадрової роботи.
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Я попередив наших співвітчизників:
«Світ не зобов’язаний нас годувати. Ми не можемо годуватися 
жебрацтвом»

Лі Куан Ю 
Сінгапурський державний діяч, 

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

Валерій Міщенко
член ГО «Поступ»

Любов Замурій
   член Виконкому ГО «Поступ»
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