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

№ 930
29.09.21-05.10.21 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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ТАКІ ГРОМАДЯНИ НЕ ПОТРІБНІ А НІ «ПОСТУПУ» , А НІ УКРАЇНІ!

ЧОМУ «ПОСТУП» ПРИЙДЕ ДО ВЛАДИ?

Максим Твердохліб
голова Ради  ГО «Поступ»
Доброго дня, Андріє!
Якщо доля України Вас турбує, то, можливо, це звер-

нення Вас стосується. А якщо ні - то ні. 
Пишу до Вас від імені нашої громадянської органі-

зації «Поступ». Ми хочемо побудувати Велику Україну. 
І працюємо в цьому напрямку. Вважаємо, для того, щоб 
ситуація в Україні змінилася на краще, потрібно змінити 
систему влади. Сьогоднішня демократична система 
працює за формулою: «гроші-вибори-прихід до влади-
повернення грошей із прибутком». Це неминуче при-
зводить до олігархічної влади. Наша мета - замінити в 
Україні демократичну систему влади на Громадянську 
республіку (республікансько-громадянський лад). Пра-
цюємо в цьому напрямку. Шукаємо однодумців. Яке 
Ваше ставлення до пропозиції, аби ми Вас ознайомили з 
нашим громадянським рухом?

 
Чехонадский Андрей
Вопрос цены.
 Максим Твердохліб
Не зрозумів Вашої відповіді. Є бажання з нами зна-

йомитись чи нема? До чого тут питання ціни? 

Ми пропонуємо знайомство з нами за трьома послі-
довними фазами. Перша: налагодження отримання по 
електронці щотижня нашої власної газети «Громадян-
ська республіка». Друга, після налагодження розсилки: 
ознайомлення із Доктриною «Громадянська респу-
бліка». І третя: відповіді на питання, які виникають в 
результаті знайомства із нашим громадянським рухом. 
Згодні із таким планом дій?

 
Максим Твердохліб
Андрію, Ви бачили моє запитання до Вас?
 
Чехонадский Андрей
А Вы - мой ответ?
 
Максим Твердохліб
Про яку Вашу відповідь ідеться? Про це: «Вопрос 

цены»? Я не зрозумів, про що це Ви. Я правильно розу-
мію, що Ви не бажаєте продовжувати розпочате знайом-
ство?

 
Чехонадский Андрей
Знакомство - чтобы что?
 

Максим Твердохліб
Прошу уважно перечитати моє перше повідомлення. 

Там написано: «Шукаємо однодумців. Яке Ваше став-
лення до пропозиції, аби ми Вас ознайомили з нашим 
громадянським рухом?»

Може сказати, що тут для Вас є незрозумілим?
 
Чехонадский Андрей
Я не занимаюсь благотворительностью.
Нужна бесплатная правовая помощь - в Украине дей-

ствует БПП.
Там есть грамотные адвокаты.
Похоже, Вам туда...
 
Максим Твердохліб
А що, ми десь від Вас хотіли якусь допомогу? Пане 

Андрію, Ви адекватна людина? Ми шукаємо ОДНОДУМ-
ЦІВ! І для цього пропонуємо знайомитись. А Ви що собі 
надумали? Чи Ви вважаєте, що ознайомитись із нашим 
рухом щодо побудови Великої України - це благодій-
ність? Я Вас вірно зрозумів? Ви так вважаєте?

 
Чехонадский Андрей
Поки я розумію, що Ви шукаєте лохів, а не однодум-

1) У світі очевидна криза демократії. 
Це означає, що зараз, демократична 
система влади вже не здатна бути 
ефективним способом управління 
країною. І чим далі - тим це 
очевидніше. 

2) «Поступ» має альтернативну систему 
влади - Громадянську республіку. Вона 
відповідає сучасному стану розвитку 
суспільства та є альтернативою 
демократичній системі. 

3) В Україні є запит на альтернативу 
діючій олігархічній владі та на ідею, 
яка не ділить людей за ознаками 
мови й віри. А ділить лише за однією 

Громадянська організація «Поступ» має на меті побудову ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ. Це єдина мета і іншої нема. У нас є план досягнення мети і ми 
по ньому рухаємося та шукаємо однодумців. Пропонуємо Вам один із прикладів нашого спілкування, який яскраво змальовує людей, які нам 
точно не потрібні.

ознакою - тих, кому Україна потрібна, 
та тих, кому - ні. Ознаки цього 
факту були продемонстровані на 
президентських та парламентських 
виборах. У Зеленському бачили цю 
альтернативу. 

4) Теорія пропаганди нам каже, що 
для того, щоб всі люди захотіли 
втілення нашої ідеї Громадянської 
республіки, нам потрібно постійно її 
популяризувати всіма доступними 
засобами. І все! Ми цим і займаємося. 
І чим більше ми це робитимемо - тим 
швидше отримаємо підтримку загалу. 

5) З популяризацією ідеї Громадян-
ської республіки зростатиме й 
популярність «Поступу», що призведе 
до зростання кадрової чисельності. 
Тому, що простота залучення кадрів 
напряму пропорційна популярності 

організації. А кадрове зростання - це 
запорука перемоги.

6) Усі політичні сили, які рухалися 
подібним шляхом, як і ми - або 
отримали повноту влади в своїх 
країнах, або досягли дуже значних 
успіхів, ставши серйозними 
політичними гравцями.

7) «Поступ» - сила, яка перевірена часом. 
Це команда, яка планомірно прямує 
до мети і рано чи пізно її досягне. Бо 
практика показує, що кожна команда, 
яка концентрується на одному 
спільному завданні - врешті-решт, 
виконує його. Головне, щоб усі прагли 
одного й того ж.

8) «Поступ» має все, що потрібно для 
перемоги. Тому перемога неминуча!

Олександр Черниш
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/chehonadskiy
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
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НАС ЗАПИТУЮТЬ
В Доктрині «Громадянська республіка» написано: 
«Зовнішня політика. Ніяких блоків чи об’єднавчих 

союзів, ні з ким. Блокування із Заходом чи зі Сходом 
неминуче призводить до того, що країна потрапляє в 
глухий кут у своєму розвитку, котрий гальмуватиме 
рух до Великої України. Якщо країна хоче бути вели-
кою, то вона повинна САМА подолати всі перешкоди і 
досягнути високого рівня розвитку. А після того, як 
Україна стане високорозвиненою країною, вона має 
стати центром Східної Європи».

 
ЗАПИТАННЯ:
Це значить, що ви проти всіх об’єднань: економіч-

них, політичних, військових, медичних, екологічних?
Адже є ВООЗ, це теж об’єднання, і ЮНЕСКО теж?
 
ВІДПОВІДЬ:
Ми проти усіх союзів, які суперечать інтересам дер-

жави, тобто, якщо союз нав’язує нам не те, що гарно для 
нас, а те, що гарно для них (засновників), то на чорта 

нам такий союз? Якщо ЮНЕСКО скаже, що Асканію-Нову 
треба засіяти рапсом, щоб врятувати голодуючих дітей 
Африки? НАТО зі своїми умовами? Чи може Україні про-
понують вступити хоча б на рівних в «Тайожний союз». 
В усі союзи, які вже існують, можна вступити тільки на 
умовах засновників. Але якщо, наприклад, ми запропо-
нуємо Грузії створити союз проти Росії на вигідних для 
нас умовах, то чому б ні?

Коли Україна стане Великою, нам не потрібно буде 
нікуди вступати, бо ми самі будемо створювати нові 
союзи, які передусім будуть вигідні нам!

Перед вступом в будь-який союз ми повинні розібра-
тись - що ми хочемо від союзу, що союз хоче отримати 
від нас, на яких правах ми виступаємо. Лише зваживши ці 
три моменти, треба вирішувати: вступати чи ні. Але є одне 
універсальне правило - слабка країна нікому не потрібна, 
адже бути в союзах хочуть лише із сильними. Тож поки не 
станемо сильними і багатими, то жодних союзів.

Ідеться, в першу чергу, про військові та економічні 
союзи.

 

ДОДАТКОВЕ ПИТАННЯ:
Ми часто наводимо приклад Сингапуру, як успішної 

країни. Але хочу звернути увагу, що країна має дві 
військові бази США у себе. 

 
ВІДПОВІДЬ:
Ідеться про створення блоків та об’єднань, а не про 

налагодження союзницьких взаємин. Розміщення будь-
якої війської бази може бути на основі як умови блоку, 
в який входить країна, так і на підставі созницьких від-
носин без створення жодних блоків. Тому тут не треба 
плутати ці речі. Це з одного боку. З іншого боку, ми не 
відмітаємо взагалі блоковість, як хтось може подумати. 
Ми говоримо, що не будемо вступати в такі блоки, де 
будуть нерівноправні відносини. На даному етапі Україна 
настільки розбалансована країна, що очікувати на якусь 
рівноправність в блоках не варто.

_____________________________________________________

ТАКІ ГРОМАДЯНИ НЕ ПОТРІБНІ А НІ «ПОСТУПУ» , А НІ УКРАЇНІ!
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

ців.
І розмовляєте не по суті, а гаслами!
Комунікація між нами можлива лише в рамках 

надання правової допомоги на договірних умовах.
 
Максим Твердохліб
Можете пояснити, чому наша пропозиція щодо зна-

йомства є пошуком лохів? Чи для того, щоб Ви це пояс-
нили, з Вами треба зробити договір і заплатити гро-
шима? 

 
Чехонадский Андрей
Ви неуважні. 
Я Вам уже казав, що благодійністю не займаюсь. І 

перш, ніж нав’язувати свій рух, визначте кінцевих бені-
фіціарів цього руху!

 
Максим Твердохліб
Ми вважаємо, що кожен громадянин має виконувати 

свій громадянський обов’язок. А саме робити так, щоб 
Україна стала Великою державою. Якщо громадянин 
каже, що виконання свого громадянського обов’язку 
- це є благодійність, то він соціальний дрон. А якщо 
соціальний дрон ще й каже, що для виконання свого 
громадянського обов’язку йому ще й платити треба, то 
він просто мудак, ворог.

Якщо б Ви не спитали про бенефіціарів, то я б саме 
такий висновок щодо Вас і зробив би. І ми на цьому б 
завершили. Але Ваше запитання про бенефіціарів мене 
наштовхнуло на іншу думку. Думку про те, що Ви все-
таки не соціальний дрон. Так, дійсно, абсолютна біль-
шість усіх громадянських організацій чи партій має 
якихось в собі певних власників, які прикриваючись 
громадянською діяльністю, насправді вирішують якісь 
свої проблеми, а не ті, питання, які декларують. У вся-
кому разі, ми за двадцять років інших не зустрічали. 
Тому досить логічно дивитись на цю справу так, що у 
будь-якої організації має бути власник із особистою 
вигодою. Саме так спочатку і ми дивимось на всіх. Але ж 
є «Поступ», який відрізняється від загального правила. 
Наша організація не має власника і ніколи не мала. Ми 
ніколи ніким не фінансувались, окрім членських вне-
сків у розмірі 60 грн. щомісяця. Зрозуміло, що ці гроші 
символічні. Зараз в організації 156 осіб. Тобто бюджет 
реально маленький, не більше 10 000 грн. Тому все, 

що робиться в «Поступі» - робиться виключно безко-
штовно, і виключно добровільно. Для чого це робиться? 
Для того, щоб побудувати потужну і сильну країну, 
яка стане лідером Східної Європи. В чиїх інтересах це 
робиться, тобто хто бенефіціар? Як не дивно, але саме 
в інтересах усього українського народу. Якщо ми дося-
гаємо нашої мети, то користь від нашої перемоги отри-
мають не тільки члени організації «Поступ» та їх сім’ї, а 
й усі інші. Включно з соціальними дронами і всякими 
телепнями також. Не для них ми працюємо, зрозуміло. 
Але так виходить, що вони також стануть бенефіціарами 
разом із нами. Сподіваюсь, я тепер доступно пояснив, 
що ми за явище таке? Тому пропоную Вам ще раз пере-
глянути Ваше ставлення до нашої пропозиції щодо зна-
йомства. Якщо Ви знову почнете щось говорити про 
благодійництво, то будемо вважати, що я дебіл і не 
годен НЕдебілу зрозуміло пояснити, про що йдеться. 
Або Ви просто звичайний соціальний дрон, який моро-
чить голову. То що робимо?

 
Чехонадский Андрей
Вы опять невнимательность проявили.
Это Вы ко мне обратились, а не я к Вам.
Я Вас просил мне что-то объяснять?
Украину можно построить сильной и мощной, только 

если каждый на своем месте будет профессионально 
относится к своему делу.

И для этого организации, вроде Вашей, не нужны.
А если ее строить так же, как «строили» все эти годы 

- распевая гимн, напяливая вышиванки и навязывая 
украинский язык, то никакой Великой Украины не 
построить.

У нас мало тех, кто умеет профессионально делать 
свою работу.

Власти они не нужны.
 
Максим Твердохліб
Ок. Все ясно. Адже Ви навіть і розуміння не маєте, 

що таке громадянський обов’язок. Іноземці, які «про-
фесійно ставляться до своєї справи» також виконують 
свій громадянський обов’язок перед Україною? Ні, вони 
просто заробляють гроші. Тому заробляння грошей - це 
не реалізація свого громадянського обов’язку. Ті, які 
зарозумно говорять речі щодо виконання своїх профе-
сійних обов’язків, як от Ви написали, не розуміють ще 

одного. Для того, щоб було де професійно ставитись до 
своєї справи, щоб було де заробляти гроші і не їздити 
для цього за кордон, треба, щоб хтось зробив так, аби 
в країні це взагалі було можливо. Самі собою не ство-
рюються умови для бізнесу, не створюються умови для 
робочих місць, не створюється потужна армія. Все це 
необхідно створювати. І участь у цьому мають брати всі 
громадяни. БЕЗКОШТОВНО! І це має бути обов’язковою 
умовою громадянства. Так, я розумію, що соціальному 
дрону такі слова або незрозумілі, або викликають алер-
гію. На то вони і соціальні дрони.

Но цьому завершимо. Ви свою місію виконали. Ми 
зможемо оприлюднити наш діалог у нашій газеті «Гро-
мадянська республіка», а потім, розмістивши на сайті, 
і розповсюдити в мережах. Бо цей діалог містить від-
повіді на питання: хто такий соціальний дрон, що таке 
виконання громадянського обов’язку і яких людей ми 
шукаємо. Дякуємо Вам, що витратили на нас свій доро-
гоцінний час. До побачення.

На цьому і завершимо наш діалог.
 
Чехонадский Андрей
Ясно.
Социальный дрон по Вашему - это тот, кто не хочет 

работать бесплатно.
Я Вам бесплатно работать мешаю?
Работайте себе бесплатно, но без меня.
Или хотите,чтобы я поехал за кордон работать вместо 

Вас? 
Мы завершаем диалог, потому что мне он изначально 

был неинтересен.
Прежде чем заниматься пропагандой и развеши-

ванием ярлыков на других людей, попробуйте найти 
работу, а не тратить время на попытки найти людей, 
которые будут на Вас БЕЗКОШТОВНО работать.

P.S.Не забудьте мне сбросить ссылку на источник, где 
можно купить газету с рассказом обо мне!

Я же не могу жить в неведении...
 
Максим Твердохліб
До побачення.

_____________________________________________________
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