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№ 926
01.09.21-07.09.21 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

09 
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РОБОТА 
НАПРЯМКУ 
ПРОПАГАНДА

ПРО БОРОТЬБУ ЗЕЛЕНСЬКОГО ІЗ ОЛІГАРХАМИ

ЧОМУ МИ ПРАЦЮЄМО ЗА ПРИНЦИПОМ ВЕЛИКИХ ЧИСЕЛ? 
(ПЕРЕБІР, А НЕ ВЕРБОВКА)

На одному з нещодавніх своїх виступів перед 
журналістами (Прес-конференція Президента Укра-
їни Володимира Зеленського «Президент 2.0» 
20.05.2021р.) Президент сказав наступне про олігар-
хію, про закон по олігархії:

«Головний зміст і філософія… Ми не хочемо вбити  
великий бізнес. Але ми точно вбиваємо поняття, 
зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні. 
Впливу на мас-медіа не буде, впливу на політику не 
буде, впливу на чиновників не може бути. Але якщо 
це буде. Ці люди отримають квиток під назвою «олі-
гарх». Вони з’являться в спеціальному реєстрі. І тоді 
цей великий бізнес може втратити велику частину 
активів, які у них знаходяться за кордоном. І вони 
всі розуміють, ціна їх активів, що в Україні, що за 
кордоном буде зменшена. Не завдяки санкціям дер-
жави України, завдяки з’явленню такого поняття 
на законодавчому рівні як «олігарх». І це я вважаю 
найголовніше. Ніхто нікого не вбиває. Всі хочуть, 
щоб великий бізнес залишався. Був великим плат-
ником податків. Щоб вони могли бути, розвивати 
бізнес і збільшувати кількість робочих місць. Це моя 
філософія. І достатньо, я розумію, жорстка позиція. 
У них (олігархів) є вибір залишитись і все робити. 
І тоді вони з’являться в цьому реєстрі і підпадуть 
під ту чи іншу категорію санкцій. Ось, в принципі, 
головний зміст і філософія цього закону. У них на 
сьогодні, згідно цієї філософії, є можливість не бути 
олігархами і не стати ними. Згідно цього закону їм 

Для кожної політичної сили абсолютно природнім є 
розширення своїх рядів. Якщо ж політична сила цим не 
займається, то до політики вона має таке ж відношення, як 
морська свинка до моря. 

Якщо політична сила є олігархічною, то вона купує 
багато реклами, бере на зарплату лідерів думок, і таким 

буде наданий час, не дуже довгий, позбавитись всього 
цього впливу. Навіть, ми їм покажемо, яким чином це 
можна зробити, якщо їм потрібно. Глухого куту для 
них не буде. Це нормальний закон, поважаючий вели-
кий бізнес. Це стосується олігархів. Приблизно так».

Так сказав Президент Зеленський. 
І після цього можна чітко і впевнено сказати, що із 

олігархією ніхто не збирається боротись. А те, що зби-
раються робити, можна сміливо назвати черговим шоу 
влади. Ну, це зрозуміло. Хто що вміє, той те і робить.

Чому можна зробити такий висновок? Бо олігархія 
- це не вплив на владу. Це  і є влада!  Бо вся система 
влади діє за принципом: гроші – вибори – отримання 
влади – повернення грошей із прибутком. Так фор-
мується влада всіх рівнів. Від районної до Верховної 
Ради. Всюди в Україні. Так формується влада в будь-
якій демократичній країні, де діє демократична система 
влади. Тобто демократична система влади завжди при-
зводить до влади бізнес. Тому і називається така влада 
«олігархією», бо ще з 19-ст олігархією почали називати 
зрощення влади і капіталу. 

Для того, щоб прибрати олігархію, треба зробити так, 
щоб бізнес не рулив у владу. А бізнес мандрує у владу з 
двох причин. Перша – це, власне, захист свого бізнесу 
від рекету чиновників, які, в свою чергу також можуть 
займатись бізнесом або виконувати вказівки інших біз-
несових угрупувань. Ну, і друга причина – це розвиток 
власного бізнесу. Погляньте, он як Порошенко нацарю-
вав! Всюди «Рошен». Так, продукція гарна. Але питання, 
а чому у нас, крім «Рошена», більш ніхто так не розви-
нувся? Що? Не хотіли, ліниві чи що? Запитання, звісно, 
риторичне.

Поясніть хтось нашому Президентові Зеленському, 
щоб не морочив голову людям. Щоб не  обманював їх, 

чином здобуває прихильників. Зазвичай, такі прихильники 
складаються або з тих, хто повірив популістичним гаслам 
публічних спікерів, або з ділків, які йдуть до грошовитої 
сили, щоб щось «урвати». 

«Поступ» фінансування від олігархії не має. А тому наші 
можливості обмежені вербовкою та перебором. Вербовка 
- це тривале переконування людини в правильності наших 
поглядів. А перебір - це просіювання великої кількості 
людей в пошуку однодумців, тобто людей, які вже мислять, 
як ми. Варіант перебору простіший, потребує значно 
менше зусиль та професіоналізму. А тому працювати по 

бо боротися із олігархами можна тільки одним засобом 
– змінити систему влади. Все. Іншого варіанту нема. 
Треба прибрати бізнес з влади. Для цього треба вста-
новити іншу модель влади. Ми, організація «Поступ», 
наполегливо прямуємо до того, щоб демократію замі-
нити на республікансько-громадянську систему (сис-
тему Громадянської республіки). Так, можна і іншу 
систему намагатись впроваджувати. Наприклад, Таліби 
оголосили, що демонтують демократичну систему влади 
і замість неї встановлять систему влади, яка буде базу-
ватись на законах Шаріату. Ну, Україна – не Афганіс-
тан, тому ми маємо у себе впроваджувати те, що до нас 
властиве з покон віку – влада громадян. В основному на 
принципах Віче. Зрозуміло, що не Віче треба вводити, бо 
хтось із розумників може достібатись і почати говорити, 
що «Поступ» Віче збирається поновити. Ні. Не Віче. А 
нову систему влади, яка відповідає сучасному інформа-
ційному світові і базується на принципах Віче. 

А що ж насправді робить Президент Зеленський 
під назвою «боротьба із олігархією»? Що, комусь не 
ясно? Все дуже просто. Політично посилює свою владу. 
Робить так, щоб розправлятись із своїми політичними 
опонентами позасудовими методами. Ну, наприклад, 
«призначати» когось «олігархом» і лякати таких бізнес-
менів санкціями. Визначати, хто такий олігарх, збира-
ються за рішенням РНБО. А під назвою «прибрати вплив 
олігархів» ховається проста цензура політичної опози-
ції. Хоча заради справедливості можна сказати, що ця 
опозиція також олігархічна. Проблема в іншому. В тому, 
що за таких умов економіка як не розвивалась, так і не 
збирається розвиватись. І справедливість в країні зви-
чайному громадянинові як не можна було знайти, так і 
не можна буде й надалі.
_____________________________________________________

Тобі, Україно моя, і перший мій 
подих, і подих останній тобі. 

Василь Еллан-Блакитний
1893-1925

український діяч і письменник

Максим Твердохліб
  голова Ради  ГО «Поступ»

ньому може будь-хто. Тому саме метод перебору ми й 
використовуємо. Він дає нам змогу знаходити таких самих 
людей, як і ми - людей, які усвідомлюють, що з демократією 
щось не так. І таких людей багато. А чим довше в країні 
відбуватиметься такий демократичний шабаш - тим більше 
таких людей з’являтиметься. Це все наші люди! Люди, які є 
потенційними будівниками Великої України. Якщо ти один 
з них, приєднуйся до нас.

_____________________________________________________

Олександр Черниш
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
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ЧИ СПОРТ ПОЗА ПОЛІТИКОЮ?

ЧОМУ МИ НЕ ЗАСТОСОВУЄМО РЕКЛАМУ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ 
ЧИСЕЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ?

На тлі нещодавніх скандалів з деякими україн-
ськими олімпійцями, що діями чи словами проголошу-
вали сумнівну тезу «спорт поза політикою», хотілося 
б розібратися, чи дійсно це так. Давайте, для якісного 
розбору ситуації, звернемо увагу на кілька фактів. 

ФАКТ ПЕРШИЙ – всі олімпійці виступають під націо-
нальним прапором своїх держав. Окрім країн - система-
тичних порушників правил, звісно. 

ФАКТ ДРУГИЙ – підготовка, трансфер і всіляке інше 
забезпечення атлетів лягає на плечі держави. Тобто, 
саме держава виступає основним «спонсором» участі 
атлетів у всіх цих змаганнях.

ФАКТ ТРЕТІЙ – змагання відбувається більшою мірою 
між державами через атлетів, а не між атлетами як 
такими. Про це свідчать і загальні рейтинги по кількості 
медалей і підтримка вболівальників виключно за націо-
нальною ознакою. Ми ж вболіваємо за «Наших», а не за 

Одним із наших найважливіших завдань є зростання 
чисельності організації. Ми - ідеологічна організація, тому 
варто наголосити, що нам не потрібні випадкові люди, які, 
не розібравшись, написали заяву про вступ. Так, з одного 
боку, можемо казати, що це перемога, адже людина сама 
знайшла нас і хоче приєднатись. Але чи розібралась вона з 
ідеологією, чи зрозуміла та сприйняла її?

Дуже висока вірогідність, що людина, котра само-
стійно прийняла рішення щодо «Поступу», скоріш за все 
знаходиться у власній омані і чекає від організації не 
зовсім того, що є насправді.

Ми можемо про це заявляти, адже майже постійно 
проводимо роботу щодо подолання оман та роз’яснюємо  
нашу ідеологію та засади роботи нашого руху.

Чому так відбувається. Це не пов’язано із тим, що у  нас 
щось надскладно, або не зрозуміло. Навпаки,  все просто. 
Ми єдина ідеологічна сила, що має на  меті зміну системи 
влади, чітко розуміє проблеми в Україні (це демокра-
тична система влади та її породження – олігархія), та має 
чіткий план, як їх подолати. Інших задач у нас немає.

Більшість політичних сил та громадських об’єднань 

Петю, Машу і тд… 
ФАКТ ЧЕТВЕРТИЙ – результат на Олімпійських іграх 

трактується, як здобуток держави, і є частиною форму-
вання іміджу держави. Саме тому держави і виділяють 
кошти на це.

З цими фактами дуже важко сперечатись і дивитись на 
ситуацію по іншому, але у деяких наших атлетів чомусь це 
виходить. І вони, коли їм це вигідно, тобто після всіх вкла-
дених в них ресурсів держави, дозволяють собі забути про 
ці факти і кричати «спорт поза політикою», обіймаючись з 
представниками країни-агресора. Можливо, можна посила-
тися на їхні низькі когнітивні здібності, мовляв, то спортс-
мени, – їм думати ніколи, їм тренуватись треба. Можливо, 
можна спихнути всю вину на «ватний» тренерський склад, 
який нав’язує їм ці наративи. Можливо, можна припустити, 
що вони під впливом емоцій помилились, а тепер як вміють 
викручуються. Можливо. Але це не змінює загальної кар-
тини, що в Україні на 30-му році незалежності і на 7-му році 
війни, знаходяться люди, які представляють нашу державу 
на міжнародній арені з абсолютно відсутньою Громадян-
ською позицією – соціальні дрони. Їм байдуже до держави 
і її інтересів. Їм байдуже до своїх співгромадян. Їх турбує 

виконують певні задачі або замовлення (наприклад, пра-
возахисні організації). Причому, це можуть бути цілком 
нормальні об’єднання, що роблять гарні та правильні речі. 
Але вони не спрямовані на проведення корінних змін. 
Вони лікують наслідки, але не борються із причинами.

Інші ж політичні або громадські сили спрямовані 
виключно для заходу у владу, та найчастіше працюють 
за олігархічною формулою: «гроші-вибори-прихід до 
влади-повернення грошей з прибутком-знову вибори».

Я на це додатково так звертаю увагу тому, що якраз 
людина, яка самостійно нас знайшла, може уявляти собі 
один з зазначених варіантів.

Тепер повернемось до реклами. В кадровій роботі 
реклама якраз призводить до того, що людина про нас 
дізнається, їй, наприклад, все подобається і вона пише 
заяву про вступ до «Поступу». Начебто, супер, але ні. 
Вступ до ідеологічної організації, коли ти не розібрався в 
ідеології, – це не зовсім правильне рішення. Адже потім  
вже в процесі перебування в організації, почнуть ста-
вати більш зрозумілими питання ідеології. І, наприклад, 
людина зрозуміє, що насправді вона не розділяє такі ідеї, 
та  буде змушена або виходити з організації, або «тер-
піти» своє рішення.

Так чи потрібна нам реклама? Так, потрібна. І як можна 
більше. Але це питання більше пропаганди, а не кадро-
вої роботи. В нашій діяльності нічого не відбувається 

тільки власна кар’єра і власний добробут. Вони візьмуть 
від держави все, що зможуть, а натомість обнімуть ворога 
цієї держави і будуть співати про «спорт поза політикою». 
Нічого суспільного в цьому світі не є поза політикою, ні 
спорт, ні естрада, ні наука. А всі, хто заявляє протилежне, – 
просто соціальні дрони, що дбають лише про себе.

Особисто на мою думку – краще б у нас на Олімпіаді 
було менше медалей, але нашу країну би представляли 
справжні патріоти і Громадяни з великої літери.

Коментар до статті
Максим Твердохліб

голова Ради  ГО «Поступ»

Можна додати ще один факт. Що як би там не було, 
але спортсмени мають розуміти, що тренуються не на 
Місяці. І яка б країна не була, гарна чи погана, але це 
саме ця країна забезпечила ті умови, які дозволили не 
просто тренуватись, а ще й виступати на змаганнях! Бо 
іноді спортсмени чомусь починають думати, що із ними, 
як із писаними торбами, мають всі носитись.
_____________________________________________________

окремо, або само по собі. Це все частини однієї єдиної 
системи, що працюють разом на один результат, на нашу 
перемогу. І реклама також допомагає у кадровій роботі, 
так, опосередковано, не напряму, але результат дає. Але 
принцип кадрової роботи дещо інший. 

Наша головна задача - це пошук однодумців. Це мож-
ливо при кадровій роботі методом перебору, як ми саме і 
працюємо. Саме такий метод дозволяє відсіяти всіх, кому 
це не цікаво, або не розділяє наші погляди. Працюємо 
тільки з тими, хто проявив цікавість, кому не байдужа 
доля України.  Зростання чисельності організації має від-
буватись саме за рахунок однодумців, що повністю про-
йшли Доктрину, розуміють та сприйняли нашу ідеологію, 
та повністю свідомо та виважено готові приєднатись до 
команди, метою якої є побудова Великої України.

P.S.: Основна причина, чому ми не робимо рекламу 
для залучення людей, полягає в тому, що реклама 
діє на емоції людей. А нам не потрібно, щоб люди 
вступали до нас під впливом емоцій. Ми формуємо 
команду тих, хто має бути твердим, як граніт і спо-
кійним, але так організовувати нашу пропаганду, 
щоб у людей викликати емоції, але не для вступу в 
«Поступ», а задля підтримки нашої громадянської 
ідеології. задля того, щоб разом взяти всю владу в 
країні і нарешті провести всі необхідні реформи, 
про які олігархія вже тридцять років триндить. 

Кирил Соколов
  член Ради ГО «Поступ»

Фото: Ua:Перший

Даниїл Лемешко
  член Ради ГО «Поступ»
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