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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 
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.
2. ЕКОНОМІЧНА ПЛАТФОРМА — градієнтна еконо-

міка. Це означає, що чим більший рівень капіталу, 
тим більше має бути в ньому державного сектору чи 
державного регулювання. Тобто, державної відпо-
відальності та державного контролю. А чим менший 

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

рівень капіталу, тим, відповідно, більше лібералізму. 
Тобто рівень втручання має зменшуватися, і при пев-
ному рівні взагалі повинен бути відсутній.

3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНА ПЛАТФОРМА. Всі при-
родні багатства України (земля, надра, біоресурси) 
є власністю не лише громадян, які там проживають, 
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 роз-
множуватися.

5. ПРАВОВА ПЛАТФОРМА. Справедливість має бути 
законною, а закон справедливим. Вся система зако-
нодавства повинна підлаштовуватися під існуючі 
поняття справедливості. Самі ж поняття справедли-
вості 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 краї-

ною, 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.

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 5: 
Весь світ об’єднується, а ви хочете навпаки бути 

окремо. Ви будете вимушені з кимось об’єднатися.
Відповідь: Об’єднання необхідні для зростання 

міцності учасників об’єднань, для збільшення їх можли-
востей та захисту інтересів. І в таких об’єднаннях завжди 
є лідер, якому об’єднання дає більше можливостей, а є 
такі члени, які за великим рахунком отримують певний 
захист, при цьому жертвуючи ресурсами, правами. Укра-
їна має стати не другосортним членом чужих об’єднань на 
кабальних умовах в якостях придатку, а лідером, навколо 
якого об’єднаються інші. До певного моменту, поки Укра-
їна не зможе гарантувати собі вигідні умови в об’єднаннях 
- слід утримуватись від таких кроків, одночасно нарощу-
ючи власну потужність та позиції в регіоні, світі.

Ключовий момент - мова йде не про принцип відмови 
від об’єднань взагалі. А про необхідність працювати над 
власним розвитком для забезпечення власних міцних 
позицій у регіоні/світі. І тоді вже розглядати варіанти, 
вигідні в першу чергу Україні.

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП» 
СТОСОВНО ЗАКОНУ «ПРО ОЛІГАРХІВ»

У такому вигляді Закон немає нічого спільного з 
боротьбою з олігархією, оскільки він не підриває основ 
олігархії. Це є лише імітацією боротьби з олігархією та дає 
можливість одним олігархам контролювати інших! 

Олігархія - це поєднання бізнесу і влади, це природній 
наслідок дії демократичної системи влади. Ця система 

ЧИ БУДЕ ГАРАНТІЯ ТОГО, ЩО ЗА ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В 
УКРАЇНІ НАСТАНЕ РАЙСЬКЕ ЖИТТЯ?

Думаю, багато хто помітив з наших матеріалів, що всі 
наші статті пронизані головною ідеєю – Громадянська Рес-
публіка єдиний спосіб створення Великої України. Тобто, 
як тільки ми поборем демократію разом з олігархією та 
змінимо систему влади на Громадянську Республіку, так 
зразу до нас зійде благодать з кисільними берегами та 
горілкою з крану на кухні. А хтось із читачів просто скеп-
тично скаже про те, що «кожен кулик своє болото хвалить» 
і тому нічого не говориться про можливі недоліки. 

Що можливо на таке відповісти? Так, ми віримо в нашу 
ідею і вважаємо її найкращим шляхом для нашої країни, в 
якій самі і живемо. А ось чи прийде рай до України треба 
буде розібратись.

Якщо хтось не читав, то я коротко опишу сутність Гро-
мадянської Республіки. Вона ґрунтується на трьох посту-
латах, які говорять, що громадянин не тільки має право, 
а найголовніше, зобов’язаний брати участь в управлінні 
своєю державою. Саме ж управління державою здійсню-
ється через систему громадянських рад, куди делегати 
делегуються, а не обираються на виборах. Тобто, грома-
дянин постійно бере участь в управлінні, а не один раз 
в декілька років. Реалізувати це право/обов’язок, гро-
мадянин може або особисто, або делегуючи своє повно-
важення іншому громадянину. Чим більше делегату було 
делеговано повноважень, тим його «вага» більша.

Тож чи прийде до нас рай? Так, прийде, якщо влада, яка 
буде створена на той момент, виявиться потужною, профе-
сійною та вольовою для проведення реформ у країні. Але 
сама по собі влада не зможе нічого зробити, якщо вона не 
буде мати підтримки громадян і якщо громадяни не будуть 
брати участь в проведенні реформ. Якщо ж така влада не 

буде викликати довіри в громадян, то не потрібно чекати 
наступних виборів, зміну влади можна зробити зразу, на 
відміну від демократичної системи, коли треба чекати 
наступних виборів. Тобто, якість влади, те якою вона буде, 
залежить від громадян. Зрозуміло, що можливий варіант, 
коли громадяни приведуть до влади бездарну групу, силу 
або партію, то раю вони не дочекаються і Громадянська 
Республіка тут ніяк не допоможе. Але, ще раз повторюю, 
змінити бездарну владу громадяни можуть швидко, не 
чекаючи поки спливе строк каденції і не прийдуть наступні 
вибори.

Ось такий нелегкий шлях до райського життя за Грома-
дянської Республіки але можна і далі нічого не робити і 
створювати рай на землі для чиновного кодла та олігархів, 
а самим тішити себе надією, що ось через п’ять років ми 
таки виберемо справжніх «професіоналів» або «крепких 
хозяйственніков».
_____________________________________________________

Михайло Сімаченко
      член ГО «Поступ»

працює за схемою: ГРОШІ > ВИБОРИ> ПРИХІД ДО 
ВЛАДИ > ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ ІЗ ПРИБУТКОМ. 

Для того, щоб прибрати олігархію, треба усунути причину 
її появи, тобто прибрати діючу систему влади і замінити 
на іншу. Всі інші дії, без зміни системи влади, не усувають 
олігархію!

https://www.facebook.com/andrey.khlyptun
https://www.facebook.com/miheevich.mihey
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РО
КУ ЧЕРГОВИЙ ПРИКЛАД СОЦІАЛЬНОГО ДРОНУ: ЗНАЙОМТЕСЬ - VOLO-

DYMYR MOTYKA

Максим Твердохліб
голова Ради  ГО «Поступ»
Добрий день, Володимере. 
Колись Ви та наша організація «Поступ» познайо-

мились. Ми почали Вам висилати нашу власну газету 
«Громадянська республіка» (раніше - «Поступінформ»). 
Але наше знайомство щодо діяльності нашого грома-
дянського руху не доведено до логічного завершення. 

Скажіть, будь ласка, у Вас є бажання продовжити 
наше знайомство, щоб довести його до логічного 
результату?

Volodymyr Motyka:
Добрий день! Не зрозумів про газету?
А згадав мову, але ту газету, на жаль, я не читав.

Максим Твердохліб:
Ми Вам газету нашу «Громадянська республіка» 

шлемо щотижня на Вашу адресу a047@i.ua Чи це не 
Ваша адреса?

Volodymyr Motyka:
Моя, але я років 7 туди не заходив.

Максим Твердохліб:
Ясно. Значить, якщо є бажання йти до логічного 

результату, то спочатку потрібно вирішити питання 
отримання Вами газети. Згодні?

Volodymyr Motyka:
А для чого? Чи не краще використовувати якісь 

сучасні форми донесення інформації? Ви ж розумієте, 
що час - то гроші? Назвіть, будь ласка, авторів? Хто саме 
там пише статті?

Максим Твердохліб:
Для того, щоб повністю розібратись із нашим шляхом. 

Процес знайомства з нами йде за трьома послідовними 
фазами. Перша: налагодження отримання по електронці 
щотижня нашої власної газети «Громадянська респу-
бліка. Друга, після налагодження розсилки - ознайом-
лення із Доктриною «Громадянська республіка». І третя 
- відповіді на питання, які виникають в результаті зна-

йомства із нашим громадянським рухом.

Volodymyr Motyka:
Яка саме мета вашого руху?
Вчіться чітко формулювати думки. Ніхто в ХХІ столітті 

не буде витрачати час на вичитування газет з невідо-
мими авторами.

Максим Твердохліб:
Наша мета - побудувати Велику Україну. Володимере, 

на всі питання Ви отримаєте відповіді. Але почнемо 
тільки після початку отримання газети.

Volodymyr Motyka:
Методи свідків Єгових)))))
А хто вас фінансує?
Джерело фінансування проекту - це основа знайом-

ства. Якщо інформація приховується, то порядні люди 
далі не йдуть.

Ви проти вступу до НАТО?))))
А яким чином оборонятись?
Можливо вас Медведчук фінансує?

Максим Твердохліб:
Метод перебору, а не вербовки. Цей метод викорис-

товують всі, а не тільки ми чи свідки Єгови. Тобто шука-
ємо тих, хто з нами згоден. І прощаємось із тими, хто 
не згоден. Джерело фінансування - членські внески. 
60 грн на місяць сплачує член організаці. В організації 
156 членів. По НАТО знайдете відповідь, коли ми добе-
ремось (якщо доберемось) в Доктрині. Про Медведчука 
навіть і коментувати не буду. 

Прошу вирішити чи будемо знайомитись чи ні? Якщо 
будемо, то прошу нову Вашу електронну адресу, щоб 
ми її змінили в службі розсилці. Якщо не будемо, то на 
цьому і завершимо. Як скажете - так і буде.

Volodymyr Motyka:
Дайте посилання на фінансову звітність Вашої орга-

нізації за 2020 рік.

Максим Твердохліб:
У нас нема в інтернеті звітності по фінансах. І не буде. 

Ми не збираємось звітувати перед світом. Проте кожен 
член організації може, якщо захоче, то побачити розпо-
діл бюджету щомісяця. Але ніхто цим не цікавиться. Бо 
не цікаво людям знати, куди і як розподіляються аж 10 
тис грн. Бо навіть, наприклад, якщо я їх всіх собі брав би 
в кишеню, то це все одно було б разів в п’ять менше, ніж 
я фактично витрачаю власної праці в еквіваленті. Все, 
що робиться в організації - робиться БЕЗКОШТОВНО! 
Все! Якщо взяти еквівалент праці того, що робиться в 
«Поступі» і перевести в гроші, то цифра буде біля 400-
500 тисяч на місяць. Тому нема навіть і про що говорити.

Volodymyr Motyka:
Без грошей нічого не буде. Можете даремно не витра-

чати час.

Максим Твердохліб:
Це вкрай хибна і стереотипна думка. Ми знаємо що 

робимо. Якщо розберетесь із шляхом, то все зрозумієте. 
І не будете потім повторювати цю хибну думку іншим. 
Володимере, я Вас що, маю вмовляти знайомитись із 
нами? Ви точно впевнені, що Ви зараз не витрачаєте 
МІЙ час дарма? Якщо нема бажання знайомитись, то на 
цьому і завершимо. Ви будете не перший і не останній. 
Якщо є бажання - то давайте рухатись в зазначеному 
напрямку. Прошу Вашого рішення.

Volodymyr Motyka:
Не маю жодного бажання займатись з дурницями. 

Вибачте.

Максим Твердохліб:
Якщо Україна для Вас дурниця, то нехай так і буде. Ми 

працюємо для побудови Великої України, бо сама вона 
себе не побудує! Сподіваємось, Ви також із цим згодні. 
А якщо не згодні, то, сподіваємось, що через деякий час 
у Вас це розуміння все-таки з’явиться. Тоді ми зможемо 
продовжити розпочату з Вами роботу. Проте, це буде 
можливо, лише якщо Ви відповідальний громадянин, а 
не соціальний дрон. Ми впевнені, Ви не є соціальним 
дроном. І просто потрібен Вам якийсь час, щоб все це 
усвідомити. Тому - до побачення.
_____________________________________________________

Наша мета - побудувати Велику Україну і іншої в нас немає і не може бути. А для цього ми постійно шукаємо однодумців, щоб разом перетворити Україну на 
сильну, економічно розвинену і безпечну країну, де хочеться жити та виховувати дітей і онуків. І іноді стикаємося з людьми, яким це не цікаво. Для яких це 
дурниці. Наводимо приклад такого діалогу.

ЩО Ж НАСПРАВДІ УТРИМУЄ ЛЮДИНУ ВІД 
ПРИЄДНАННЯ ДО «ПОСТУПУ»?

Причина:
Не все ще до кінця зрозуміло по діяльності 

організації!

Коли людина хоче розібратися, то в неї є такі мож-
ливості:
• Зустрітися особисто і поставити питання, які виникли.
• Розібрати питання, що виникли, через месенджери у 

Фейсбуці або Вайбер.
• Запитувати на громадянських середах, які є відкри-

тими для непоступовців.

• Вступити в організацію і розбиратися з середини в 
процесі роботи по тим чи іншим напрямкам.
 
Враховуючи вищевикладене, можна сміливо конста-

тувати «Чому власне я вступив до «Поступу»? 
А саме: брати активну участь у розбудові організації, 

проявляючи свою громадянську активність, приносити 
користь, працюючи на одному з напрямків, і тим самим 
наближаючись разом з колегами та побратимами з 
Поступу до кінцевої мети: Побудувати Велику Україну! 

А якщо людина не використовує ні один із вищевка-
заних методів, то він нас дурить або соромиться сказати 
«Ні.»

Будуймо Велику Україну разом!!!
_____________________________________________________

Валерій Міщенко
член ГО «Поступ» ?
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