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Володимир Антонюк
член ГО «Поступ»
Земля сільськогосподарського призначення - це
останній ресурс, який залишився у власності держави
і громадян. Прихильники продажу землі часто апелюють до того, що державні землі розкрадає корумповане
чиновництво й «народні» обранці. Так, це гірка правда.
За тридцять років незалежності було розкрадено чимало,
але ці зловживання відбувалися безсистемно, стихійно.
Тепер, завдяки закону про продаж землі, ситуація може
набрати загрозливих масштабів. Нувориші й скоробагатьки, за допомогою так званих «слуг», «соросят», та

інших лакуз компрадорської буржуазії, «підсовують»
суспільству чергові «граблі». Але чому не вивчити досвід
наших сусідів, де аграрні реформи пройшли раніше? І
обрати найбільш вдалі й позитивні моменти. Зокрема,
дуже цікавий досвід Угорщини, де земельну реформу розпочали ще в 1989 році. Було створено Земельний банк і
Земельний фонд, які регулюють земельні відносини, кредитують і викуповують землю у селян. Приорітетне право
на придбання сільськогосподарських угідь мають особи,
зацікавлені в сільгоспдіяльності. Ця норма унеможливлює спекуляції. Діє мораторій на передачу земель іноземцям. В Угорщині іноземці не скуповують гектари, а
інвестують в них. Більше половини земель знаходиться
в оренді, так як набагато вигідніше орендувати, ніж
володіти. Також поширення набуває кооперація серед

фермерів, які працюють як фермерські господарства. Є,
звичайно, й недоліки такої реформи. Це фрагментація
господарств й неможливість в застосуванні масштабних
агротехнологій, хоча цю проблему можна вирішити за
допомогою кооперації. Але в цілому, реформування було
проведено в інтересах громадян й сприяло укріпленню
середнього класу, який в свою чергу становить опору
держави.
Становище нашої країни не сприяє завершенню аграрної реформи: тотальна корупція, імпотенція державних інститутів, війна на Сході, окупація Криму - всі ці
фактори не сприяють капіталізації земельного фонду
України. Тому я вважаю, що в таких умовах продаж української землі - це пограбування тисячоліття!
_____________________________________________________

ДЕМОКРАТІЯ: ВОВКИ МОЖУТЬ ЇСТИ ОВЕЦЬ, А ВІВЦІ - ТАК САМО
ВІЛЬНО ВОВКІВ
Андрій Чередніченко
член ГО «Поступ»
Всі вже знають, що ГО «Поступ» виступає за ліквідацію демократичної системи влади, нами вже багато
написано з цього приводу. Зараз я хочу висвітлити
думки народу та деяких відомих діячів стосовно цього
питання. Отже, почнемо з анекдотів, які поширюються
серед звичайного люду.
- Ізя, а чим демократія відрізняється від автократії?
- Кардинально, Моня. При демократії шахраї у
владі змінюються, а при автократії - ні.
До Лукашенка дзвонить агент з багатолюдної
площі, де вішають дисидента:
- Олександре Григоровичу, дисидент намагається
щось сказати перед стратою , але ми не даємо, не
дай Боже щось не те ляпне!
- Нехай говорить, що хоче! В нас демократія!
Сучасна техніка завжди має бути розрахована «на
дурня», сучасна демократія - тільки на це й розрахована.

Демократія - це коли грамотні та відповідальні
люди безсильно спостерігають за тим, як неуки та
нероби обирають їх керівником неробу та неука.
Демократія - це коли у всіх рівні можливості:
вовки можуть їсти овець, а вівці - так само вільно
вовків.
Демократія доволі корисна річ, якщо є бажання
розмити відповідальність за прийняте рішення.
Два одесити розмовляють про політику.
-Ньома, а що таке демократія?
-Демократія, Ізя, - це коли ти обираєш президента. Потім обираєш парламент. А потім обираєш
країну, куди б від них втекти!
Отже, як бачимо, демократія в народній творчості
грає аж ніяк не позитивну річ. Давайте підемо далі
і подивимось, що ж про цю саму демократію кажуть
відомі люди з різних куточків світу та різних епох.
Поважний пан Нобель казав, що будь-яка демократія
призводить до диктатури покидьків, а не менш поважний пан Гюго казав, що кожна цивілізація починається
з теократії, а закінчується демократією (мабуть, покійний мав на увазі те, що демократія - це капкан для
будь-якої цивілізації). А найрозумніший із греків пан

Піфагор казав так: «Є три реальних загрози людства:
матеріалізм вчених, невігластво священників і хаос
демократії».
А скільки «гарного» про демократію написав Платон,
та то ні в яку газету не влізе (кому цікаво, почитайте
його книгу «Держава»).
Усім відомий Уінстон Черчиль теж не виказував прихильності до демократичної форми правління, багато
висловлювався з цього приводу: «Кращий аргумент
проти демократії - п’ятихвилинна бесіда з середнім
виборцем», «Демократія - найгірша форма правління,
якщо не рахувати інших».
Не можу пройти повз дуже розумної та освіченої
людини, як Д. Б. Шоу, та його вислову: «Демократія - це
коли влада вже не призначається жменькою розбещених, а обирається неосвіченою більшістю».
«Демократія - це право робити неправильний
вибір», казав Джо Патрік.
Звичайно, я в цій статті згадав лише «краплю в
морі» з того океану думок, які висловлювали всесвітньо відомі люди з приводу ганебності демократичної системи врядування.

_____________________________________________________
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ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!
Андрій Хлиптун
член Виконкому ГО «Поступ»
Матеріал підготовлено на підставі розбору Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА»

НОВИЙ БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК З 20 ЛЮТОГО 2021 РОКУ

Витяг з Доктрини:
Розділ VI. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА «ПОСТУПУ»
Етап (Крок) №2: Політичний
На цей етап організація переходить після подолання бар’єру в 1000 членів.
Ми змінюємо принцип роботи і включаємо політичні
процеси. На цьому етапі «Поступ» розпочинає проникати у владні структури і готуватися до отримання
всієї повноти влади. Для чого? Для того, щоб використовувати владу, як інструмент, який необхідний для
побудови Громадянської Республіки. Чому тільки на
цьому етапі ми починаємо входити у владу? Тому що
ми будемо мати для цього достатній ресурс. Тільки за
наявності такого ресурсу ми можемо захистити свої
голоси під час голосування від крадіжки та фальсифікацій з боку олігархії. Досвід різних країн показує,
що вкрасти можна до 5% голосів, якщо їх не захищати.
Але захистити їх може тільки сильна організація. На
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цьому етапі організація повинна мати регіональні осередки мінімум в 8-ми областях, щоб мати змогу координувати свої дії по всій території України.
Ми очікуємо, що в політичній діяльності буде брати
участь близько 10% членів організації. Звертаємо
увагу на те, що ГО «Поступ» ми не збираємося перетворювати на партію. Ми візьмемо вже готову партію
або створимо нову і будемо її використовувати. Політична партія, за своїм значенням, нижче громадянського руху (громадянської організації) за рівнем
цілей і завдань. Політична партія — це лише інструмент приходу до влади якоїсь сили. А громадянська
організація, власне, і є такою силою.
На цьому етапі має бути доопрацьований пакет
реформ. Вони повинні мати чітку та зрозумілу структуру, а також достатній рівень деталізації. Паралельно має бути підготовлена команда реформаторів, які будуть впроваджувати реформи в життя.
Отже, головні завдання політичного етапу — це
формування підгрунтя для отримання всієї повноти
влади та підготовка детального плану реформ. Як
тільки це буде готово, відбудеться перехід до стратегічного етапу.

Питання 7:

Де гарантія, що в ваших лавах вже немає куплених владою членів, і що вони не будуть саботувати роботу «Поступу»?

Відповідь: Прямо зараз в «Поступі» точно
нема «засланих скотиняк» від влади. Бо для влади ми
поки що пусте місце.
А от по мірі зростання нашого впливу такі «скотиняки» можуть з’являтись. Єдина гарантія, щоб це не
впливало на наш рух, в тому, щоб у нас був високий ідеологічний імунітет. Тобто був сформований наш кадровий моноліт на високому рівні, біля 80%. Це значить,
що 80% мають чітко і однаково розуміти наш шлях і підтримувати його. Тоді ніякий деструктивний елемент не
зможе реально негативно впливати на наші дії.
Питання 6:

Як ви плануєте боротися з «перебіжчиками» на
політичному етапі? Адже влада і гроші - то велика
спокуса. Встояти важко.
Відповідь: Поява перебіжчиків чи пристосуванців - це неодмінний атрибут успіху. І боротися із
ними не потрібно. Якщо ядро нашої команди ідеологічно буде сильним. А саме таку команду ми будуємо.
То правильне використання пристосуванців однозначно буде підвищувати нашу потужність. Доречі,
«перебіжчики» та «неблагонадійні», як правило,
краще працюють, ніж ідейні «ветерани». Бо постійно
мають доводити свою лояльність. На відміну від «ветеранів», серед яких можуть бути такі, які вже думають
про нагороди, а не продовження боротьби. І саме вони
можуть спокуситися тим, що дає влада.

НА ЯКИЙ ПРОШАРОК ГРОМАДЯН МАЄ ОПИРАТИСЬ ДЕРЖАВА
УКРАЇНА?
Воладимир Пелих
член Виконкому ГО «Поступ»
«Коли народ дурний – ним легше керувати»
Шан Ян
Ці слова були сказані більш ніж дві тисячі років тому,
але й нині не втратили своєї актуальності. Дивно, що така
нехитра істина, досі може викликати непідробне враження
великої мудрості, для певних шарів населення. Чим менш
інтелектуально розвинуті люди, тим більше їх не стосується політика. Це призводить до того, що головним фактором на виборах є не політичний курс кандидата чи його
реальні можливості, а красиві обіцянки загорнуті в яскраву
рекламу. Це призводить лише до одного закономірного
результату - втрати громадянами контролю над владою. А

якщо народ втрачає змогу брати участь в реальному управлінні країною, то він втрачає країну, а себе та своїх нащадків обрікає на добровільне рабство! Мудрий народ такого
ніколи не допустить, натомість він буде жадати своїй країні
величі. Саме такого майбутнього ми і прагнемо для України.
Мудрий народ не означає лише інтелектуальний розвиток чи здатність аналізувати події та рішення, що відбуваються в країні, але ще й бути політично активним. Потрібно
розуміти, що не всі члени суспільства активні, мабуть, переважна частина просто йде по течії та їх цікавить лише сьогоднішній день та власні потреби. Ці люди не цікавляться
політикою, та їх не цікавить, що відбувається в їх країні.
Їм все одно, їх це не стосується. Попре те, що вони здатні
годинами поспіль дивитись світлини в соціальних мережах
чи читати анекдоти, вони не мають часу підписати петицію
проти незаконного будівництва у їх дворі чи прочитати
передвиборчу програму кандидата, за якого будуть голосу-

вати на чергових виборах, ім’я котрого, навіть, не згадають
на наступний день.
Тож яким має бути громадянин? Він має прагнути до
побудови Великої України, цікавитись її життям та приймати
активну участь у становленні країни. Не обов’язково бути
політологом чи юристом, достатньо приділяти декілька
годин на тиждень своїй батьківщині, та трохи думати. Відповідально відноситись до рішень,, не ігнорувати свавілля.
Людина має пам’ятати, що будує країну не лише для себе, а
й для своїх дітей.
Саме такі громадяни і формують прошарок, на
який має опиратись країна. Їх голос завжди буде щось
вирішувати і саме завдяки їм Україна стане Великою!
Саме такі люди знаходяться в ГО «ПОСТУП»! Тільки
разом ми побудуємо Велику Україну!
_____________________________________________________

ЦИКЛ СТАТЕЙ НА ТЕМУ «ЩО НАСПРАВДІ СТРИМУЄ ЛЮДИНУ ВІД ВСТУПУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»?»

ПРИЧИНА №11 «ПОБОЮВАННЯ ТОГО, ЩО БУДУТЬ ВИТЯГУВАТИ ГРОШІ»
Кирил Соколов
член Ради ГО «Поступ»
Подібне побоювання насправді може виникнути у
людини, яка при знайомстві з організацією не повністю
розібралась із принципами нашої роботи щодо створення команди.
При вступі в організацію кандидат знайомиться з
правилами і умовами членства в організації. Додатково,
окрім ідеологічних питань, є тільки два пункти, які кожен
член організації зобов’язаний виконувати:
- брати участь, як мінімум, в одному з напрямків діяльності організації;
- матеріально підтримувати Організацію (вчасно сплачувати щомісячні членські внески та, за можливості,
додаткові внески).
Отже, щодо участі в одному із напрямків діяльності
– Кожен член «Поступу», з одного боку, обов’язково

має брати участь в одному із напрямків діяльності для
досягнення перемоги. І якщо це тільки один напрямок,
то це напрямок збільшення чисельності нашої команди. З
іншого боку, це має бути виключно добровільно.
І друге, що поступовець зобов’язаний, – регулярно і
вчасно сплачувати членські внески. Членські внески в
«Поступі» невеликі, символічні.
Отже, які задачі вони виконують:
- Дисциплінуюча. Вчасна сплата членських внесків є
принциповою, адже показує відповідальність члена організації.
- Підтверджуюча. Своїм внеском поступовець підтверджує, що він є членом команди та погоджується і далі
рухатись із «Поступом»
- Матеріальна. Так, внески також покривають і поточні
адміністративні витрати організації. Але жодним разом
не є еквівалентом безкоштовної праці членів організації.
Якщо член організації не хоче платити внески, хай не
платить, його буде виключено з «Поступу». Якщо він не
може платити внески з об’єктивних причин, то по ньому

буде розглянуте питання щодо надання відстрочки на
необхідний термін. Сплата членських внесків взагалі не
про «витягти» внески будь-якою ціною.
З іншого боку, є додаткові членські внески. Але вони
взагалі добровільні. І їх несплата жодним чином не впливає на членство в «Поступі». Додаткові членські внески
- це якраз механізм висловлювання поваги та підтримки
руху організації.
Головна цінність - це не гроші, а активні члени
команди, котрі своєю працею наближають перемогу. Бо
діями підтверджується, що поступовець – член команди,
соратник. А якщо він сплачує тільки внески, навіть, разом
із додатковими – то це співчуваючий, «спонсор»…
Підводимо підсумок. В «Поступі» ніхто не буде витягувати гроші. Необхідно працювати на досягнення мети
та регулярно сплачувати членські внески. Символічність
членських внесків зумовлена тим, що для нас головною
цінністю є не гроші, а команда, що працює на перемогу –
побудову Великої України!
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