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ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА
РОЗВИТОК ГАЗЕТИ
«ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА»

Громадянські середи відкриті для всіх і проходять
щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі.
Посилання на приєднання можна дізнатися у
адміністратора сторінки «Поступ» в Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна.
ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

Іван Олексійович Світличний,
Український літературознавець, поет, перекладач,
діяч українського руху опору 60-70-их років XX століття, репресований.
1929-1992рр.
РЕСПУБЛІКА

СКІЛЬКИ І КОГО ЧЕКАТИ?
Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»
То скільки ж і кого, чи чого чекати, щоб в Україні
почала змінюватись ситуація на краще?
Відповідь на це питання і проста, і складна одночасно. Розберімося ж.
Найпоширеніша думка серед українців така – нам
потрібний чесний і порядний патріот-президент, чесні і
хороші депутати, чесні чиновники, законослухняні громадяни. Як тільки це станеться, от так і зразу все почне
покращуватись. Все вірно, в ідеалі так і буде. Але де
ж взяти всіх цих чесних, порядних, хороших патріотів
України? Адже реалії трохи інші, бо всі люди самі звичайні, зі своїми негативними та позитивними якостями,
із заздрощами, егоїзмом і т.д. Тобто, треба просто сидіти
і чекати цих чесних та порядних? Але так можна чекати
вічність і нічого не дочекатись, а можна насправді дочекатись когось схожого на свого Лі Куан Ю, який наведе
лад та всіх заведе в рай. Отже, так можна дочекатись,
що вже і України не стане, бо розтягнуть на шматки. Цей
шлях точно не наш має бути!!! Наш шлях - не чекати, наш
шлях - діяти та змінювати Україну для себе!!!
А тепер, пропоную, розглянемо поки не дуже поширений і зрозумілий серед громадян в Україні варіант
розвитку подій. Спочатку нагадаю, що всі люди в світі
дуже схожі, розвиваються за однаковими законами
природи, мають однакові позитивні та негативні риси

в меншій чи більшій кількості, мозок у всіх працює по
однаковим алгоритмам. Але чомусь живуть по-різному.
Отже, проблема не в людях. Вірніше, в людях теж, але
вже в останню чергу. Проблема чи причина головна в
СИСТЕМІ ВЛАДИ, а вже потім у владних елітах та простих громадянах. Тобто, треба змінювати систему влади.
Для легшого розуміння хочу навести такий відомий
приклад. Прийнято вважати, що німці та сингапурці
культурні та чемні начебто від природи. Насправді, сингапурців бив палицями і виховував Лі Куан Ю. А німці
також не одразу стали культурними і законослухняними.
Їх довго виховували примусом та різними покараннями
свої правителі, навіть той же Адольф Гітлер продовжував це робити, вдаючись до гестапо. Ніщо само собою
не стає достойним і порядним. Саме дякуючи їх жорстким методам, в цих країнах не плюють і не смітять під
ноги, платять за проїзд і будують рівні дороги. Тобто,
там не люди такі, а їх такими зробила влада.
Повернемось до необхідності зміни системи влади.
Головна проблема України - ОЛІҐАРХІЯ. Оліґархію все
влаштовує в сучасній Україні. Їх влаштовують бідні громадяни, які за копійки продають себе; їх влаштовують
корумповані чиновники, бо вони за гроші вирішують
усе; їх влаштовують кишенькові суди, бо там за великі
гроші вирішується питання; їх влаштовує така погана
правоохоронна система, бо у них є своя охорона; їх
влаштовує низький рівень освіти та медицини, бо вони
вчать дітей за кордоном, а себе лікують у кращих клініках світу. Іх влаштовує все, бо вони господарі на цій
землі, а не ви. А хто породжує олігархію? Демократична

система влади, яка працює за формулою ГРОШІ –
ВИБОРИ – ПРИХІД ДО ВЛАДИ – ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ
З ПРИБУТКОМ. Саме завдячуючи цій формулі ОЛІГАРХІЯ ЗАВЖДИ БУДЕ ГОСПОДАРЕМ В УКРАЇНІ. Отож, щоб
це змінити, то треба ліквідувати демократичну систему
влади зі шкідливою формулою, та встановити нову
систему. Організація «ПОСТУП» пропонує впровадити
систему влади під назвою ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА.
Саме завдячуючи новій системі олігархія зникне, а
значить - з’явиться можливість проведення реформ та
приведення до влади найефективніших, найчесніших
і найпорядніших патріотів. З’являться соціальні ліфти
для кожного і за законами природи цими ліфтами скористаються найкращі та розумні. Які, нарешті, і наведуть лад в Україні.
Підсумовуємо.
Чекати нового чесного і порядного президента
– українця, це шлях до загибелі!!! Треба змінювати
систему влади, тобто ліквідовувати демократичну
систему влади!!!
НАША МЕТА – ВЕЛИКА УКРАЇНА!!!
ДЕМОКРАТІЮ ГЕТЬ!!!
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!!!
«ПОСТУП» єдина організація, яка знає головну
проблему та шлях її вирішення, і рухається в цьому
напрямку!!!
_____________________________________________________

«ПОСТУП» КАДРИ ПЕРЕБИРАЄ, А НЕ ВЕРБУЄ!
Валерій Міщенко
член ГО «Поступ»
Чому ми нарощуємо кадри організації по принципу
великих чисел (перебор, а не вербовка)? Головним
завданням кадрового напряму є зростання чисельності

організації. «Поступ» - це ідеологічна організація, тому
потрібні не випадкові люди, а ті, хто повністю поділяють
наші ідеї. При методі вербування - ми намагаємося притягнути людину, «умовляємо» її. Результатом може бути
вступ людини, яка не позділяє ідеї, а просто «переконався» в процесі вербування. Не розібравшись в наших
ідеях, така людина не може бути прибічником, оскільки
не розуміє суті ідеології. При методі перебору. На ран-

ньому етапі вже відсіваються ті, кому це не цікаво. Далі
працюємо тільки з тими, хто виявляє цікавість. Вже
такі люди, які повністю вивчили Доктрину «Громадянська республіка» і усвідомлено вступили в організацію,
можуть вважатися членами команди, бо розуміють суть
ідеології і усвідомлено приймають рішення про вступ в
Організацію.
_____________________________________________________
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«У НАС НЕМАЄ ДЕМОКРАТІЇ, АБО ВОНА НЕ ТАКА» - ОМАНА
Михайло Сімаченко
член ГО «Поступ»

НОВИЙ БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК З 20 ЛЮТОГО 2021 РОКУ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»

Спілкуючись на тему громадянської республіки, дуже
часто заходить розмова про те, що ми займаємося цілковитою нісенітницею, яку самі для себе придумали і
краще б замість цього ми «старих бабусь через дорогу
переводили». Арґумент у опонентів простий – у нашій
країні просто не було і немає справжньої демократії. І
лише в західних країнах демократія «справжня», і тому
не потрібно придумувати ніяких республік, а треба просто налагодити те, що є. Але чим же «наша» демократія не така, як інша? Чи може просто опонентам важко
визнати те, що сама по собі демократія є недолугою
формою правління?
Відштовхнемося від найосновнішого. Наріжним
каменем демократії є проведення періодичних виборів. Оскільки в системі демократії основним джерелом
влади є народ, і саме він обирає своїх представників і
може періодично змінювати їх. А що у нас? Вибори в
нас проходять, як і пише книжка, періодично і голосує
той таки народ. Цей принцип з теорією «правильної»
демократії збігається.

Якщо заговорили про вибори, то слід згадати про те,
що вони повинні бути таємні. Порівнявши з нашими, і
бачимо що це також співпадає. Всі знають і погоджуються, що вибори в нас таємні.
Далі йде рівноправність громадян. І тут наче все
вірно. Конституція це підтверджує. Опоненти зразу скажуть, де ви бачили те рівноправ’я? І вони будуть праві.
Чи працює, наприклад, принцип рівності стартових можливостей або невідворотність покарання? Правий той, у
кого більше грошей, і цей принцип інтернаціональний.
Але якщо ми будемо брати за еталон країни зі сталою
демократією, то чи є там рівноправ’я? Зрозуміло, що це
зовсім не так. Знову «наша» демократія не пасе задніх.
Наявність трьох гілок влади. Знову все збігається. В
нас присутні законодавча, виконавча та судова гілки.
Хто буде проти такого твердження? У нас вони є. Отож,
знову все співпадає.
Підпорядкування меншості більшості. Цей пункт
ярскравий приклад показової брехні, і наша держава не
відстає від світового тренду. Розберемо, хто насправді
ким керує. Відсоток тих, хто приходить на виборчі дільниці заледве дотягує до 50% від загальної кількості
виборців. При цьому, в ідеальному варіанті, із тих 50% і
ще хай 55 або 70%, проголосує за переможця. В результаті - справді відносно невелика кількість людей вка-

зує, що робити більшості. А ось, для прикладу, що каже
статистика про явку виборців у країнах ЄС. Починаючи
з 2000-х, явка виборців упала до 60% і навіть менше
(Франція). Так хто ким керує, шановні?
Це лише засадчі ознаки демократії. Їх можна перелічувати і далі. Але який сенс? Демократія в Україні
така ж сама, як і скрізь. І так само, як і скрізь, демократичний устрій породжує оліґархію. Тобто, завдяки
демократії панує олігархія. Яка працює за формулою:
«Гроші - вибори - прихід до влади - повернення грошей
із прибутком». У результаті, вся країна стає заручником
інтересів бізнес-угрупувань, які опиняються при владі.
Ось така проста відповідь для опонентів. Тому і боремося ми не з видуманими вітряками, а з реальною проблемою. І запрошуємо до нашої боротьби тих, хто це
розуміє.
P.S.: Дочитавши до кінця, напрошується питання:
«Чому ж тоді у нас при демократії та олігархії все
погано, а у них, так само при демократії і олігарїі, все
гарно?» А відповідь дуже проста - олігархія завжди
робить те, що вигідно їй, тобто її бізнесу. Але буває так,
що це співпадає із інтересами розвитку країни. Саме це
відбувалось певний час «у них».
_____________________________________________________

ПРО СОЛІДАРНУ НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ
Виталий Мельник
член ГО «Поступ»
Про солідарну пенсію в Україні та її не ефективність
говорено вже чимало. Але практично ніхто не говорить відкрито про те, що солідарна система ще й вкрай
несправедлива щодо її учасників, тобто - до нас.
Думайте самі! Функціонування солідарної системи
реґламентується статтею Закону України №1058 «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Держава взяла на себе функцію страхової компанії і
зобов’язує всіх громадян страхувати себе на випадок
виходу на пенсію.
Будь-який страховий продукт передбачає страхові
внески, і вони тут присутні. Щомісяця роботодавець
перераховує Єдиний Соціальний Внесок (ЄСВ), який
об’єднує внесок до Пенсійного Фонду та фондів соцстраху, в розмірі 22% від зарплати працівника. Від
мінімальної зарплати такий внесок складає на сьогодні
1320 грн. (15840 грн. річно). Від середньої зарплати
в 14313 грн. ЄСВ на сьогодні становить 3148,86 грн.
(тобто 37786,32 грн. річно).
Ну-мо, поміркуємо. Уявімо собі, що працівник вирішив відкладати ці гроші собі «під матрац». Щоб не
робити складних диференційних обчислень, зробимо
припущення про те, що протягом усього трудового шляху
працівника з 20 до 60 років інфляція в країні відсутня.
В такому разі за весь період сума накопичення «особистих пенсійних відрахувань» складатиме 1 511 452 грн.
При тому, що ніяких відсотків під матрацом не нараховувалося, набралася солідна сума. З урахуванням
середнього віку дожиття в Україні (75 років) щомісячна
пенсія такого громадянина в протягом наступних 15
років складатиме 8 397 грн.!
Але у нас нині в Україні, в чинній солідарній системі
середня пенсія становить 3 507грн. 51 коп. Занадто

помітна розбіжність, чи не так? Зауважте, якщо, не дай
Боже, наш громадянин піде із життя, внесені ним гроші
ніхто повертати нікому не буде.
Наведемо інший приклад. Наш працівник 40 років
робив страхові внески не в державний пенсійний фонд,
а в приватну компанію страхування життя. І навіть не 37
786 грн. річно, а половину, тобто 20 000 в рік. У цьому
випадку після настання 60 років страхова компанія буде
виплачуватиме йому довічну пенсію в розмірі 19 000
грн. Без урахування інфляції! А з урахуванням середньорічної інфляції в 7% довічний ануїтет склав би 43
000 грн. на місяць. Ми вже не говоримо про те, що за 40
років трудової діяльності з нашим працівником можуть
статися різні неприємності. Різниця між соціальними
виплатами з фонду соцстраху та тим, що виплачують
страхові компанії при настанні травм, хвороб та відходу
з життя страхувальника, настільки значні, що одразу ж
виникає питання, а чи не обманюють нас? Відповідь:
певно обманюють! Ми самі дозволяємо себе обманювати! Я перефразую відому приказку: коли демократична держава береться «ощасливити» своїх громадян,
то їм вже рятунку немає.
Розберімося звідки виникла ця солідарна дурість.
Заглянемо в історію. Перша згадка про зворушливу
турботу держави про майбутні пенсії своїх громадян
відносить нас до 1889 року. У той час по Європі бродив привид комунізму, було дуже неспокійно, люмпен
хвилювався. У Німеччині приймають закон про страхування на випадок інвалідності та віку. Він охоплював
усіх робітників, а також службовців з річним доходом
до 2000 рейхсмарок річно і передбачав вихід на пенсію
після досягнення сімдесятирічного віку. Таких у Німеччині нараховувалося всього 600 тис. Ухвалення цього
закону дозволило майбутньому канцлеру Отто Бісмарку
виграти вибори в Рейхстаг. Після Першої світової війни
подібне гасло з більш широкими няшками висувають
лейбористи в Англії і теж перемагають на виборах.
Остаточно загальна солідарна система була прийнята в

тій же Німеччині 1926 року за часів Веймарської республіки. І знову вибори, і знову на цьому конику соціалдемократи отримують більшість у парламенті. З цього
моменту пенсійне питання остаточно прописалося в усі
передвиборчі програми демократичних партій різного
спрямування. Чи справді представники демократій
думають про благополуччя громадян? Наведений простий розрахунок говорить про те, що або у них немає
здорового глузду, або у них зовсім інша мета.
P.S.: Наводимо уривок з ДОКТРИНИ «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА»:
«РОЗДІЛ V. ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ
Кит другий. Створення та реалізація єдиної національної маркетингової стратегії (середньострокова
перспектива)
До середньострокової перспективи також відноситься й реалізація пенсійної реформи. Протягом
25-30 років Україні слід перейти на накопичувальну
систему пенсійного забезпечення. Для цього пропонується ввести обов’язкові відрахування від доходів
всіх категорій громадян у систему накопичувального
пенсійного страхування. Частина коштів може зараховуватися підприємствами до корпоративних пенсійних фондів. З цією метою мають бути створені
всі умови, за яких підприємствам робити це буде
вигідно. Успішність пенсійної реформи напряму
залежить від успішності розвитку економіки. При
слабкій економіці високі пенсії неможливі. Державна пенсія ліквідується. Замість неї буде введено
державне забезпечення старості для тих, хто працював на державній службі. Головне завдання держави
— збереження пенсійних накопичень від інфляційних процесів.»
_____________________________________________________
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