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Для розвитку України має значення те, що влада робить, а не те, чому вона це робить. Якщо влада реформи
не робить, то яка різниця, чому вона це не робить? Якщо ж влада реформи не робить, то не має значення,
чому вона це робить: через зовнішній вплив чи тому що вона недолуга. Не важливо, знаходиться країна під
зовнішнім впливом чи ні, важливо куди вона рухається.

ЩОДО НОРМАЛІЗАЦІЇ ВІДНОСИН З РОСІЄЮ
Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»
За даними російських ЗМІ Пан Пєсков, речник Президента В. Путіна. сказав щодо можливості нормалізації відносин із Україною наступне:
«Президент сказал, что украинцы должны сами разбираться со своими президентами, они должны давать
оценку итогам работы и должны голосовать за того,
кого они хотят дальше видеть главой своего государства. Поэтому давайте все-таки пусть это останется
прерогативой украинского народа, а мы можем только
констатировать, что Российская Федерация в лице президента Путина подтверждает еще раз желание идти
на нормализацию отношений с Украиной».
Так от, пан Пєсков та його патрон і всі інші російські
«партнери» мають усвідомити наступні речі.

1. В Україні править олігархія. Всі Президенти та уряди
за останні двадцять років переймались лише обслуговуванням бізнесу власного та інших представників олігархії.
Жодна влада жодного разу не стояла в Україні на державотворчих позиціях щодо розвитку сильної потужної держави.
І така ситуація буде продовжуватись, поки не прийде
влада, яка візьме курс на розбудову Великої України. І від
голосування тут нічого не буде залежати, поки діє олігархічна демократична система влади. Саме такі обставини
призвели до занепаду України. І цим занепадом скористались інші країни, в першу чергу - Росія. Тобто був факт
звичайного мародерства.
Але така ситуація не може бути вічною. Рано чи пізно
прийде до влади проукраїнський уряд, а не олігархічний
(проросійський чи проамериканський, як зараз).
2. Так, нормалізація відносин із Росією і можлива, і
корисна, але в першу чергу самій Росії, а не Україні. Це
може почати відбуватись лише із проукраїнським урядом.

Але така нормалізація можлива за наступних умов:
- вирішення питання деокупації Криму та Донбасу;
- компенсація витрат за руйнування на Донбасі, яке
організувала Росія;
- визнання Росією нарешті фактів: що український
народ і російський - ніякі не «брати», і ніколи ними не
були, вони мають різне історичне походження, що Росія
ніколи не мала ніякого відношення до Русі, так, як і Україна
(минула Русь) не мала ніколи ніякого відношення до Золотої Орди (звідки походить Росія). Факт того, що українці і
росіяни мають різне історичне походження, звичайно не
означає, що вони мають бути антагоністами.
Без виконання зазначених умов будь-яка нормалізація
може бути лише в уяві тих, хто про неї мріє, але ніяк не
сталим фактом і буде нікчемною!
_____________________________________________________

НЕ МОЖУ ЗАЙМАТИСЯ ПОЛІТИКОЮ, АДЖЕ ПРАЦЮЮ НА
ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ!?
Іван Карасьов
член ГО «Поступ»
Ми, члени громадянської організації «Поступ», щодня
відправляємо повідомлення у Фейсбуці десяткам незна-

йомих людей, щоб познайомити з громадянською ідеологією, знайти однодумців та разом будувати Велику Україну.
Періодично ми отримуємо цікаві відповіді, які і друкуємо в
нашій газеті разом з поясненням таких оман.

Наводимо один з таких прикладів:

«Дякую за пропозицію, але я на держслужбі і політикою не можу займатись».

Наша відповідь:

Головною місією державного службовця України є
служіння народу і державі Україна в цілому.
Втілюючи в життя державницьку політику, яка базується на принципах законності, неупередженості, справедливості та об’єктивності, держслужбовець стоїть на
захисті громадян, що і є основним пріоритетом держави
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НЕ МОЖУ ЗАЙМАТИСЯ ПОЛІТИКОЮ, АДЖЕ ПРАЦЮЮ НА
ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ!? ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1
і суспільства в цілому, а тому це і є однією із умов побудови Великої держави, незалежно від займаних посад,
роду зайняття та видів діяльності.
Відмова особою, на яку покладені обов’язки служити
народу України, та яка виконує функції держави, у небажанні, або в ухиленні від побудови Великої держави,

великої України, треба трактувати виключно в тому
розумінні, що такій особі не місце на державній службі
України! Оскільки це порушує основні засади державної
служби України, де одним із основних завдань є побудова Великої держави Україна, велич якої проявляється
тими громадянами, які достойно працюють, виконують

поставлені задачі, представляють та прославляють державу в межах та за її межами, відстоюючи її інтерес та
інтереси її громадян, незалежно від їх статусу та походження.
_____________________________________________________

ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ І НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ?

НОВИЙ БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК З 20 ЛЮТОГО 2021 РОКУ

Дмитро Тацій
член Ради ГО «Поступ»
Тому я стверджую, що недалекоглядно вважати
ту чи іншу країну незмінним союзником або
вічним ворогом Англії.
У нас немає незмінних союзників, у нас немає
вічних ворогів.
Лише наші інтереси незмінні і вічні, і наш
обов’язок - дотримуватися їх.
Генрі Джон Темпл, лорд Палмерстон,
англійський державний діяч
1784—1865рр..
Останнім часом в новинах на телебаченні та в інтернеті лунає мантра «Україна вимагає від США та Європи
гарантії безпеки, гарантії на 10-15 років стабільного газопостачання, надання зброї, тощо…». Наша
влада постійно чогось вимагає, погрожує, випрошує та
постійно на когось сподівається, як на спасителя.
Звісно, що геополітика - це інструмент впливу, і ним

Картина з сайту www.alamy.com

треба вміло користуватися в інтересах України. Але при
цьому не треба забувати, що нам допомагають виключно в
тих випадках, коли іншій стороні це вигідною. Не потрібно
себе обманювати, що ми комусь потрібні і нам за нас побудують потужну державу. Нами грають, нас використовують, і це факт. Ти або сильний, або слабкий, ти або правиш,
або підкоряєшся. Такі реалії життя в світі. І будь-які заяви
та гарантії великих гравців світу мають силу, доки це їм
вигідно. Приклади в історії не поодинокі. Друга світова
війна, Будапештський меморандум тощо.
Нам вже пора усвідомити, що Україна, як держава,
потрібна виключно українцям. Тільки ми з Вами зацікавлені побудувати Велику Україну – потужну, процвітаючу, безпечну та економічно-розвинену країну, яка
стане лідером Східної Європи.
Лише від нас залежить, чи буде Україна вільна і незалежна в прямому і переносному сенсі. Розвивати та захищати Україну від зазіхань інших держав лише в інтересах
українців. Головна надія України - це громадяни України,
які мають мрію та будують Велику Україну! Ми, громадянська організація «Поступ», таку мрію маємо та працюємо
над її здійсненням. Усе в наших руках!
_____________________________________________________

ЧОМУ МИ ПРОТИ ДЕМОКРАТІЇ?
Віталій Дмитраш
член ГО «Поступ»
Демократія, тобто демократична система влади, перестала бути прогресивною вже давно. І її треба змінювати.
Бо змінились умови життя людства.
У чому полягають вади демократії? Найперше те, що
народні обранці фактично безвідповідальні за свою
діяльність. Шляхи відізвати депутата, який погано виконує свої обов’язки і не відстоює інтереси свого виборця,
існують лише теоретично. Але на практиці це занадто
складно й жодного разу не застосовувалося за всі 30
років незалежності. Тому політики, начебто обрані народом, не відчувають відповідальності за свої дії та політичні рішення. Якщо людину вже обрали, то можна п’ять
років творити все, що заманеться, продаючи свій голос і

підтримуючи лобізм олігархів за гроші, а потім зробити
кілька популістичних жестів та грошових вливань перед
виборами – і переобратися на новий термін.
Крім того, влада, яку ми начебто обрали, не представляє більшість виборців. Якщо перерахувати відсоток
голосів, поданих за політичні сили, що пройшли у владу,
та при цьому згадати, що явка виборців ледь сягає половини, то виходить, що країною керують люди, яких підтримали менше третини від загального числа виборців. А
що робити тим людям чиї обранці не пройшли до влади?
А що робити тим, хто не побачив серед партій і політиківодноденок достойних кандидатів з дієвою програмою?
Ці вади демократії породжують систему безвідповідального правління державою. Але чи є вихід? Треба
міняти саму систему впливу народу на формування
влади!
Зараз Україна потребує значних реформ – найперше у
сферах економіки, армії, судової влади. Країні потрібне

усунення олігархів та монополістів від фінансових потоків держави. Але будь-яка реформа має спиратися на
законодавче підґрунтя – і тут важко переоцінити роль
депутатів Парламенту. Якщо вони не будуть відчувати
відповідальність за кожне своє голосування у Верховній
Раді, то нам буде важко змінити країну на користь усіх
громадян, а не лише купки олігархів, що заносять у парламент валізи доларів.
Закони і рішення, що зараз приймаються владою,
часто-густо спотворені поправками лобістів або повністю
викривлені так, що перекладають основний тягар на
плечі більшості громадян, роблячи при цьому виключення для олігархічної меншості. І робиться це від імені
нас з вами, бо ми все ще не маємо ефективних механізмів притягнення народних обранців до відповідальності
перед їхніми виборцями.
_____________________________________________________

Справжній патріотизм не той, який метушиться і чваниться в урочисті хвилини,
а той, який щодня і невтомно піклується про загальне благо Батьківщини і не
хвалиться цим.
Артуро Граф
Італійський поет, письменник
1848–1913рр.
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