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

№ 924
18.08.21-24.08.21 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 
СЕРЕДА

25 
серпня

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

Відповідно до рішення Виконкому ГО «Поступ» 
(Протокол №15 від 16.08.21 р.) та рішення Ради ГО 
«Поступ» (Протокол № 06-21 від 17.08.21 р.):

З 1 січня 2022 року встановлюється розмір 
обов’язкових щомісячних членських внесків в 
ГО «Поступ» 100 грн., 
а для непрацюючих – 40 грн.

НОВИНИ 
ГО «ПОСТУП»

ДЕМОКРАТІЯ – НАШЕ «ВСЕ»

ДЛЯ ЧОГО ТОБІ ПОЛІТИКА?

Генеральна ідея демократії - дати можливість кож-
ному громадянину впливати на вирішення державних 
завдань, або самому спробувати стати державним дія-
чем. 

Вам не здається така засада смішною? Відколи це 
прості люди мають серйозний вплив на прийняття дер-
жавних рішень?

По своїй сутності «демократія» - це форма прав-
ління, що традиційно контролюється на самій верхівці 
панівною олігархією, що у свою чергу є поєднанням 
бізнесу та влади. Тому в реальності завжди є невелике 
коло нагорі, яке, прикриваючись демократією, вирішує 
будь-що в повній мірі. Невеликі групи олігархів, посе-
редництвом своїх найманців у владних структурах, 
створюють і переписують закони «під себе», бо інтереси 
громадянства і держави їм чужі і непотрібні.

Одним із механізмів демократії є вільні демократичні 
вибори. Але чи є це право вільного вибору насправді. 
Завдяки багаточисельним методам впливу на підсвідо-
мість людини (PR-ТЕХНОЛОГІЇ, МАНІПУЛЯЦІЇ) свідо-

Інколи чуємо такі фрази «я не цікавлюсь політикою», 
«політика - це не моє», «політика - то брудна справа», «я 
нічого не розумію в політиці і не хочу».

Що це значить? Це значить, що людина є бовдуром, 
адже не розуміє, що політика - це все наше життя, вона 
впливає на сьогодення і на наше майбутнє.

Ви можете зауважити, що так кажуть і розумні люди. 
Буває, значить, ця людина - розумний бовдур.

Так, можна не розуміти певних процесів в політиці, 
але для цього є організація «ПОСТУП», щоб все пояс-
нити. Розумна людина завжди буде розбиратись в суті. 

мість виборця затьмарюється, і розраховувати на адек-
ватний тверезий вибір не доводиться. Виборці в своїй 
основі здійснюють вибір не за професійними якостями, 
а за принципом: подобається, не подобається. Згадаймо 
безліч безглуздих слоганів напередодні виборів. 

Всі демократичні вибори мали зміст у минулому, а 
зараз влада - це бізнес. 

Політичні партії і органи влади - це філії олігархіч-
них корпорацій. Зрозуміло, влада завжди була тісно 
пов’язана з грошима і власністю, але давніше будь-яка 
державна влада була сильніша фінансової.

І коли в минулі часі громадяни намагалися поставити 
під контроль суспільства саме державну владу, то вони 
прагнули контролювати ті структури, які реально керу-
вали державою. Нині все інакше. Завдяки, перш за все, 
тій же демократії, державна влада - це звичайний бізнес 
для олігархів.

В країнах панує олігархічний «беспредел» - позбавити 
волі згідно законодавства будь-якого олігарха практично 
неможливо, тому що закони не працюють, а виконавці 
цих законів працюють на користь тих самих олігархів.

Таким чином можна стверджувати:
— реальна влада переходить до бізнесу;
— працює формула: «ГРОШІ >> ПРИХІД ДО ВЛАДИ >> 

ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ».

А от якраз бовдур скаже, що то йому не потрібно.
Чому бовдур, бо він не здатен зрозуміти, не здатен 

провести зв’язок між своїм майбутнім, майбутнім його 
дітей та сьогоденням. Адже саме від політики зале-
жить, чи поїдуть його діти за межі України, чи буде у них 
роботи і чи будуть вони жити довго і щасливо, чи закін-
чать своє коротке життя на смітнику.

І ще один момент. Якщо людина носить статус ГРО-
МАДЯНИН УКРАЇНИ, то займатись політикою є його гро-
мадянський обов’язок, а не просто бажання чи хобі. Бо 
інакше виникає питання, а чи ти взагалі є громадяни-
ном, чи просто носій паспорту.

Політика - це все наше життя. Ми це розуміємо, тому 
ми займаємось політикою і закликаємо інших йти разом 
з нами.
_____________________________________________________

— ідея впровадження місцевого самоуправління – 
порожнє гасло;

— громадянські права існують лише на папері. 
Чого ж хоче переважна більшість людей? Тільки не 

шукати нового, мабуть, легше вдосконалювати зламані 
пристрої демократичних механізмів, хіба це вихід?
• Порушення конституційних норм і законів 

найвищими посадовими особами.
• Тотальна корупція – як результат кривосуддя 

судової гілки влади.
• Олігархи відкрито фінансують політичні проекти, 

роблять ставки на різноманітних політичних 
лідерів, і успіх тієї чи іншої сили залежить від 
того, на кого впав вибір «Великого капіталу». Ті, 
хто потрапляє в обойму великої політики, повинні 
відпрацьовувати якомога швидше, вкладені в 
них кошти, шляхом лобіювання інтересів своїх 
господарів. А громадяни є лише потенційним 
електоратом, якому подають продукт різноманітної 
якості в залежності від актуальних потреб. І в 
результаті цієї «великої гри» постійно програють. 
Можливо, причина цієї поразки криється в тому, що 
демократія чужа і непридатна для застосування в 
Україні?

_____________________________________________________

Ми мусимо навчитися чути 
себе українцями – 
не галицькими, не 
буковинськими українцями, 
а українцями без офіційних 
кордонів. 

Іван Якович Франко
1856-1916рр.

видатний український поет, науковець, 
громадський і політичний діяч

Андрій Чередніченко
член ГО «Поступ»

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/solodkiy.s
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ПРОСТА ДІЯ МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Громадянська організація «Поступ» активно шукає 
однодумців та веде постійну роботу по залученню нових 
кадрів. Ми не вербуємо людей, вмовляючи або шукаючи 
до них підхід, аби вони вступили до лав організації. Ми 
працюємо за принципом великих чисел. Тобто «просі-
юємо» велику кількість людей і шукаємо тих, хто при-
ймає нашу громадянську ідеологію та готовий разом 
будувати Велику Україну. І це ми робимо за допомогою 
соціальної мережі Фейсбук, де кожного дня команда по 
залученню кадрів надсилає такого типу повідомлення 
до незнайомої нам людини:

Доброго дня Володимире! Якщо доля України Вас 
турбує, то це звернення Вас стосується. А якщо ні 
- то ні.

Пишу до Вас від імені нашої громадянської орга-
нізації «Поступ». Ми хочемо побудувати Велику 
Україну. Вважаємо, для того, щоб ситуація в Україні 
змінилася до кращого, потрібно змінити систему 
влади. Сьогоднішня демократична система працює 
за формулою: «гроші-вибори-прихід до влади-повер-
нення грошей із прибутком». Це неминуче призво-
дить до олігархічної влади. Наша мета - замінити 
в Україні демократичну форму правління на Грома-
дянську республіку (республікансько-громадянський 
лад). Працюємо в цьому напрямку. Шукаємо одно-
думців. Як Ви дивитеся на те, щоб ми Вас ознайо-
мили з нашим громадянським рухом?

Таке повідомлення кожного дня розсилається десят-
кам незнайомих нам людей без винятків, який то день 
тижня - вихідний чи святковий. 

Скептики похитають головою і скажуть, що це дурня, 
і таким чином людей ми не долучимо до організації. Що 
це несерйозний підхід. Треба робити гарні справи чи 
боротися з корупцією, чи ще щось, щоб нас помітили і 
ми стали відомі. І от тільки тоді люди до нас будуть при-
єднуватися. І ніяк інакше.

ПО-ПЕРШЕ, скажу, що такою простою дією щодня 
десятки людей дізнаються, що є така організація 
«Поступ», яка будує Велику Україну і яка пропонує змі-
нити систему формування влади. І це, звертаю увагу, 
робиться безкоштовно, тобто без залучення грошей олі-
гархії, яка сьогодні править країною.

ПО-ДРУГЕ, ми особисто звертаємося, і у разі кон-
такту, якщо людина відповідає, маємо живе спілкування 
та прямий канал з людиною. І це знову таки без залу-
чення грошей. Ви запитаєте, чому я постійно повторюю 
про «без грошей»!? Та тому, що це одна з оман, яку вкла-
дає в голову людей олігархія - «без грошей не можна 
нічого змінити»…

НУ І ГОЛОВНЕ - ТРЕТЄ. Як я наголошував вище, 
«Поступу» не потрібні усі, нам потрібні лише ті, хто 
підтримує нашу ідеологію та готовий працювати задля 
побудови Великої України. Наразі ми формуємо кістяк 
організації, яка саме і буде керувати державою, втілю-
вати першочергові реформи та змінювати систему, щоб 
здійснити нашу мрію про потужну, безпечну та процві-
таючу Україну!

Дехто скаже що цей шлях дуже складний і дуже 
довгий!? Так, можливо. Але хто сказав, що легко побу-
дувати ту Україну, якою ми будемо пишатися, та будемо 
мріяти жити? Не шукайте легкого шляху, а просто пра-
цюйте, і мрії обов’язково перетворяться на реальність.

_____________________________________________________

Дмитро Тацій
  член Ради ГО «Поступ»

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!

Матеріал підготовлено на підставі розбору
 Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

Витяг з Доктрини:
Розділ VII. ВЕЛИКА УКРАЇНА 

Після свого становлення Громадянська респу-
бліка перестає бути метою, а стає засобом. Саме 
тому слід чітко визначити, якій меті цей засіб слу-
гуватиме. А мета може бути лише одна — Велика 
Україна. Доля України полягає в тому, що вона може 
або стати Великою Україною-Руссю, або нікчемним 
придатком до інших. З точки зору геополітичного 
становища, потенціалу ресурсів, особливо кадро-
вих, Україна має всі потенційні необхідні скла-
дові, щоб стати Великою державою, як це було 
тисячу років тому. Але для цього, в першу чергу, 
слід впровадити ті елементи державного ладу, що 
привели Русь до Великої Київської Русі. І сьогодні 
вони присутні в Громадянській Республіці.

Ось основні орієнтири, які мають бути вектором 
розвитку України:

1. ФОРМА ПРАВЛІННЯ — Громадянська республіка.
2. ЕКОНОМІЧНА ПЛАТФОРМА — градієнтна еко-

номіка. Це означає, що чим більший рівень капі-
талу, тим більше має бути в ньому державного сек-
тору чи державного регулювання. Тобто, державної 
відповідальності та державного контролю. А чим 

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

менший рівень капіталу, тим, відповідно, більше 
лібералізму. Тобто рівень втручання має зменшу-
ватися, і при певному рівні взагалі повинен бути 
відсутній.

3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНА ПЛАТФОРМА. Всі при-
родні багатства України (земля, надра, біоресурси) 
є власністю не лише громадян, які там прожива-
ють, але також і наступних поколінь. Це справжній 
скарб нації. Всі несправедливі зазіхання на нього 
мають жорстко каратися.

4. СОЦІАЛЬНА ПЛАТФОРМА. Інтереси середнього 
класу — в першу чергу. Досить дозволяти олігархії 
зомбувати тупий люмпен і цим триматись при владі 
за допомогою демократичної системи виборів. В 
першу чергу наша цінність — це Громадянин, а не 
просто людина, яка вміє лише ходити, говорити, 
їсти та розмножуватися.

5. ПРАВОВА ПЛАТФОРМА. Справедливість має 
бути законною, а закон справедливим. Вся система 
законодавства повинна підлаштовуватися під існу-
ючі поняття справедливості. Самі ж поняття спра-
ведливості формуються Громадянами.

6. ДУХОВНА ТА МОРАЛЬНА ПЛАТФОРМА — розви-
ток традиційних сімейних цінностей. Міцна сім’я 
— це необхідна умова побудови здорового суспіль-
ства. Якщо буде міцна сім’я, то буде й міцна Бать-
ківщина.

7. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА. Ніяких блоків чи 
об’єднавчих союзів, ні з ким. Блокування із захо-
дом чи зі Сходом неминуче призводить до того, що 
країна впирається в глухий кут у своєму розвитку, 
котрий гальмуватиме рух до Великої України. Якщо 
країна хоче бути великою, то вона повинна САМА 

подолати всі перешкоди і досягти високого рівня 
розвитку. А після того, як Україна стане високороз-
виненою країною, вона має стати центром нової 
кристалізації навколо себе слов’янського світу.

8. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СУСПІЛЬСТВІ. В Громадян-
ській республіці держава є не “надбудовою”, а 
основою усіх видів суспільних відносин. І якість 
цієї основи цілковито залежить від громадян.

Громадянська Республіка має показати світові 
подальший шлях політичного та соціального про-
гресу. Вона повинна стати наступною ланкою роз-
витку людства (монархія — демократія — Грома-
дянська Республіка). Чим швидше світом опанують 
принципи Громадянської Республіки — тим менше 
соціальних катаклізмів зазнає цивілізований світ.

Питання 1: 
Чому в назві нового громадянського ладу вико-

ристовується саме слово РЕСПУБЛІКА? А не, напри-
клад, - ОБ’ЄДНАННЯ, СПІЛЬНОТА, ТОЛОКА ... чи таке 
інше ?

Відповідь: Ми говоримо про державну форму 
правління. Державних форм правління всього 
дві: республіка і монархія. Інші терміни, такі як 
об’єднання, спільнота, толока тощо, не є державною 
формою правління. А означають просто різні види 
спільнот в суспільстві. Слово «громадянська» в назві 
«Громадянська республіка» означає різновид респу-
бліки. А саме громадянсько-республіканський лад, на 
відміну, наприклад, від демократичної республіки чи 
теократичної республіки тощо.

Фото з сайту 
risu.ua
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