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

№ 925
25.08.21-31.08.21 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.
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ПРОПАГАНДА

ГРОМАДЯНСЬКІ СЕРЕДИ «ПОСТУПУ»

ПРО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Все, що створено в «Поступі», вся ідеологічна база, 
всі ініціативи. Всі напрацюваня, в тому числі і Доктрина 
«Громадянська республіка». Все це бере початок саме 
на Громадянських середах. 

Громадянська середа – це збори членів організації 
«Поступ» та всіх бажаючих, хто захоче прийняти участь 
в них. Вони у нас проходять щотижня вже двадцять 
років поспіль. До початку коронопсихозу зустрічі були 
реальні. Тепер вони проводяться по скайпу. 

Початок засідань в 19-00, завершення в 20-30. 

Кілька років тому мені довелось побувати в Ірані. У 
нашої компанії був місцевий партнер, який залучав до 
роботи також своїх родичів. У мене була можливість 
поспілкуватись з молодими дівчатами, племінницями 
нашого партнера. Також була можливість проїхатись по 
Тегерану. Так ось, люди та держава в Ірані живуть за прин-
ципом «ти мені не заважаєш і я тобі не заважаю». Так, є 
окрема поліція моралі. Вона є скрізь. Одну з цих племін-
ниць затримали і затягли в автобус цієї поліції. Вона там на 
колінах благала її відпустити. Причина була така, що штани 
були трохи вищі, ніж дозволені. Але при цьому в вітринах 
магазинів представлений широкий вибір вечірніх суконь 
з відкритими плечима, в яких просто не реально вийти на 
вулицю. Чому ж їх продають, якщо це немає де носити? 
Також в країні сухий закон. АЛЕ все це не працює на при-
ватних вечірках або вдома. Ось там і алкоголь, і сукні. У 
них заблокована велика «західна» частина інтернету але 
майже у всієї молоді є телефон (айфони не проблема) та 
сторінки в Фейсбук. Вони просто обходять блок через ВПН 
(як наші ходять в однокласники або вконтакте). В резуль-
таті молода частина населення бачить, яке воно життя 
там, за кордоном, і не хоче обмежувати себе правилами 
шаріату. На вулиці - закриті руки, ноги та покрита голова, 
а тільки жінка сіла в машину - зразу знімає з голови того 
шарфа. От і виходить два паралельних світи - населення та 
держава. Обидва світи знають що і як робить інший але не 
втручаються в це.  Так, в Ірані не радикальний шаріат, але 

Щоб приєднатись, треба зв`язатись з кимось із членів 
Виконкому організації «Поступ», або з адміністратором 
сторінки «Поступ» в Фейсбуці, або з кимось із членів 
організації «Поступ», які допоможуть в цьому питанні.

Рішення, які приймаються на Громадянських середах 
мають статус рішень всієї організації. Самі рішення при-
ймаються на Громадянських середах методом консен-
сусу. Якщо хтось із присутніх на Громадянській середі 
поступівців проти - то рішення не приймається. Якщо 
на Громадянську середу прийде хоч два поступівці, то 
їх рішення, прийняте на Громадянській середі буде мати 
статус як від імені всієї організації. Думки тих, хто не 
приходить на Громадянські середи сприйматся як такі, 
що підтримують рішення, прийняте методом консен-
сусу. Член «Поступу» не може сказати, наприклад: «Ви 

він все таки там є і за алкоголь можуть і стратити. 
Я це до того, що звичайний інтернет може і шаріат роз-

валить. Як, здається, Маргарет Тетчер сказала про розвал 
Радянського Союзу, що ми звичайними джинсами досягли 
більшого, ніж зброя та розвідка.

Коментар до статті
Дмитро Тацій,   член Ради ГО «Поступ»
Держава та громадяни повинні жити у взаємодії, гар-

монії та посилювати один одного. Нам достатньо періоду 
СРСР, коли пропагували одне, а робили і отримували зовсім 
інше, хоча усі усе прекрасно розуміли. Ми пропонуємо йти 
вперед і збудувати країну, де громадяни будуть щасливі, 
заможні, впевнені у майбутньому та з міцним стержнем 
і чітким розумінням важливості стояти на захисті своєї 
Батьківщини, а значить на захисті себе та своїх родин.

Ось основні орієнтири, які мають бути вектором роз-
витку України (Доктрина «Громадянська Республіка» 
РОЗДІЛ VII. ВЕЛИКА Україна):
1. Форма правління — Громадянська республіка.
2. Економічна платформа — градієнтна економіка. Це 

означає, що чим більший рівень капіталу, тим більше 
має бути в ньому державного сектору чи державного 
регулювання. Тобто, державної відповідальності та 
державного контролю. А чим менший рівень капіталу, 
тим, відповідно, більше лібералізму. Тобто рівень 
втручання має зменшуватися і при певному рівні 
взагалі повинен бути відсутній.

3. Природно-ресурсна платформа. Всі природні 
багатства України (земля, надра, біоресурси) є 
власністю не лише громадян, які там проживають, але 
також і наступних поколінь. Це справжній скарб нації. 

там прийняли рішення без мене і тому я з ним не зго-
ден». Треба було бути на ГРОМАДЯНСЬКІЙ СЕРЕДІ! І 
прийняте рішення - це і його рішення. Такий порядок 
у нас склався на протязі 20 років нашої роботи. І він 
повнісню відповідає сутності громадянської ідеології, 
коли влада належить тим, хто виконує громадянський 
обов’язок - участь в управлінні.  Можна сказати, що 
Громадянська республіка почалася на Громадянських 
середах. Тому приєднуйтесь, будь ласка, до Громадян-
ськіх серед «Поступу»  і приймайте участь в розвитку 
нашого руху. Гості, які не є членами організації також 
вільно можуть приймати участь в обговоренні із дорад-
чими повноваженннями.

_____________________________________________________

Є боротьба за долю 
України. 
Все інше – то велике 
мискоборство. 

Ліна КОСТЕНКО, 
українська письменниця, поетеса-шістдесятниця.

19.03.1930

Максим Твердохліб
  голова Ради  ГО «Поступ»

Михайло Сімаченко
      член ГО «Поступ»

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. У 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 
існуючі поняття справедливості. Самі ж поняття 
справедливості формуються Громадянами.

6. Духовна та моральна платформа — розвиток 
традиційних сімейних цінностей. Міцна сім’я — це 
необхідна умова побудови здорового суспільства. 
Якщо буде міцна сім’я, то буде й міцна Батьківщина.

7. Зовнішня політика. Ніяких блоків чи об’єднавчих 
союзів, ні з ким. Блокування із Заходом 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 
високорозвиненою країною, вона має стати лідером 
Східної Європи.

8. Роль держави у суспільстві. В Громадянській 
республіці держава є не “надбудовою”, а основою 
усіх видів суспільних відносин. І якість цієї основи 
цілковито залежить від громадян.

_____________________________________________________

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000655761858
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/miheevich.mihey
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1. Над створеням та розповсюдженням газети треба 
залучати всіх членів організації, але виключно на 
добровільних засадах. 
2. Матеріали в газеті мають відповідати трьом осно-
вним мемам (Велика Україна та усе, що стосується 
державотворення, Громадянської Республікики, 
«Поступу»).
3. У кожному матеріалі висвітлюється виключно 
одна ідея.
4. Усі матеріали повинні бути не розумними, а про-
стими і доступними для сприйняття, тобто для людей 
з заниженим iq.
5. Матеріали, які не відповідають мемам і не просу-
вають нас до мети, не друкуємо. 
6. Друк матеріалів не поступівців можливий лише 
тоді, якщо це нас просуває нас до мети.

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ МАТЕРІАЛІВ.

1.  Наскільки матеріал відповідає нашим головним 
Мемам:

• Велика Україна (все, що заважає або просуває 
до Великої України (реформи);

• Громадянська Республіка (проти демократії 
та за ГР, олігарх та соціальний дрон - вороги 
України, громадянський обов’язок);

• «Поступ» - це єдина сила, яка знає реальну 
причину та має реальний план.

2.  Чи розкрита тема правильно.
3.  Чи розкрита тема повністю. 
4.  Цікавість самогу матеріалу.
5.  Простота сприйняття. 
6.  Чи викликає матеріал емоції.

ПРИНЦИПИ РОБОТИ ГАЗЕТИ 
«ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА»
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ТИСЯЧА ГРИВЕНЬ ЗА ЗНАЧОК ПАРТІЇ!?

Громадянська організація «Поступ» має на меті 
побудову Великої України і для цього формує 
потужну ідеологічну організацію. Ми щодня за допо-
могою соціальних мереж ведем роботу по пошуку 
однодумців і тих, кому доля України не байдужа. 
Іноді відбуваються цікаві діалоги, які ми потім дру-
куємо в газеті. Нижче наводимо один з таких діа-
логів, що відбувся в Instagram, коли був помічений 
цікавий пост.

aleksei_parashchenko:
■ Ті, хто купує владу за гроші, звикають отримувати 

від неї вигоди. Земля дає достатньо, щоб задовільнити 
споживчі потреби, але недостатньо, щоб нагодувати 
жадібність. Збираючи податків більше, ніж потрібно, 
влада вдається до легальної крадіжки. Адже це вже не 
тарифи - це податок на життя!
■ У житті не так багато переможених, набагато 

більше тих, хто й не намагався боротися. Несправед-
ливість НЕ завжди пов’язана з якоюсь дією, часто вона 
криється саме в бездіяльності.
■ Національний флешмоб «1 з 1000» це об’єднання 

лідерів з Україною у серці. Зібрати команду з потенціа-
лом змінити Країну!
► Тих, хто планує політичне майбутнє, кому набридло 

Бачити цей бардак!
► Тих, хто готовий допомагати знаннями, ресурсами, 

фінансово, медійно або експертним досвідом!
► Тих, хто стане частиною історії відродження Укра-

їни!
■ Ви запитаєте, яка наша політика? Майбутнє дітей, 

здорові батьки та щасливі сім’ї. Сильна Нація - ось наша 
політика!
■ Ми Ніколи НЕ матимемо захисту, якщо у нас не 

будє своєї спiльноi Партії! Не можна розраховувати на 
джекпот, якщо Ми не закинули навіть декілька монет у 
автомат! Це, немов чекати врожаю з місця, де ми нічого 
не саджали!

1000 значків для 1000 лідерів, які ми будемо надси-
лати на пошту Всім, хто підтримає нашу з Вами спільну 
Партію переказом від 1000 грн. Також усіх буде запро-
шено для Подяки на найближчий з’їзд Партії післе реє-

страції в Міністерстві Юстиції. Державний внесок за 
реєстрацію організації становить 320 000 грн.

Будь-який Ваш посильний внесок допоможе розбу-
дові Сильної Партії! Яка буде розв’язувати саме наші 
проблеми, а не харчування олігархів. Переказ можна 
зробити на рахунок організації ПриватБанк:

UA453052990000026008006234767
Або карта монобанк: 5358380887236555
Скріншот грошового переказу, або фото чеку 

обов’язково Зберегти))!
Україна має буті сильною!
Партія «Сильна Нація»
https://silnanaciya.org.ua/

Владислав Компанець:
-Яка Ваша програма по боротьбі з олігархією?

aleksei_parashchenko:
Це велике питання) цілий комплекс заходів. Але 

головна мета переформувати все) описати тут це важко) 
А які Ваші пропозиціі?

Владислав Компанець:
Причина в формулі: Гроші - Вибори- повернення 

грошей з прибутком. Я так розумію Ви пропонуєте ряд 
реформ? Саме яких і з чого на Вашу думку потрібно 
почати?

aleksei_parashchenko:
С сбора подписей и денег на регистрацию Партии 

нужно начать иначе ничего другое не имеет никакого 
значения! Поддержите)?

Ещё 3500 подписей нужно!

Владислав Компанець:
Для створення партії в першу чергу має бути ідеоло-

гія. Тобто має бути визначено головну проблему країни 
(діагноз) і створено план виходу з кризи (лікування). І 
вже після цього мають набиратись послідовники. Коли 
їх кількість досягне певного рівня, то можна говорити 
і про партію. Тобто починати треба саме з ідеології та 
пошуку однодумців. А не збору коштів невідомо для 
кого і для чого.

Хоча ми згодні. Ми готові прийняти від автора про-
екту гроші до себе, в «Поступ». У нас вже все є, крім 
необхідної першої тисячі чоловік. Тому, будь ласка, 
пане «політик» можете робити перерахування на наш 

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!

Матеріал підготовлено на підставі розбору
 Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

Витяг з Доктрини:
Розділ VII. ВЕЛИКА УКРАЇНА 

Після свого становлення Громадянська республіка 
перестає бути метою, а стає засобом. Саме тому слід 
чітко визначити, якій меті цей засіб слугуватиме. 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 кадрових, Україна має 

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

всі потенційні необхідні складові, щоб стати Вели-
кою державою, як це було тисячу років тому. Але для 
цього, в першу чергу, слід впровадити ті елементи 
державного ладу, що привели Русь до Великої Київ-
ської Русі. І сьогодні вони присутні в Громадянській 
Республіці.

Ось основні орієнтири, які мають бути вектором 
розвитку України:

1. ФОРМА ПРАВЛІННЯ — Громадянська республіка.

...

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

Питання 2: 
Які саме елементи Київської Русі запозичила Гро-

мадянська республіка?
Відповідь: Віче, яке було в Київській Русі, як 

колективний орган управління, на даний час працює 
майже в усіх республіках у вигляді парламентів, сей-
мів, рад, зборів тощо.

Але саме у Віче Київської Русі були особливості, які 
перейняті в системі Громадянської республіки.

Їх дві. Перша - в зборах Віче мав право брати участь 
будь-який вільний громадянин. І як доповідач, і як той, 
хто бере участь у прийнятті рішень. Друга особливість 
- це представництво. На Віче були не тільки одно-
осібні громадяни, але й представники певних громад. 
І їх вага при прийнятті рішень була тим більшою, чим 
більшою була громада, яку вони представляли. Напри-
клад, представник декількох сімей, або представник 
цілого мікрорайону, або представник певного кола 
ремісників чи службових осіб, тощо.

поступівський рахунок на розбудову Великої України. 
Номер рахунку є в кожному номері газети. Чекаємо від 
Вас на кошти, які точно направимо туди, куди треба, а 
не в смітник.

aleksei_parashchenko:
Ваше субъективное услышал) Желаю успехов Вашему 

проекту).
_____________________________________________________

Владислав Компанець
член Виконкому ГО «Поступ»
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