
небайдужих мешканців будинку створює ініціативну групу 
і вигризає у бюрократичної системи свій власний будинок 
собі в управління. Приймає на себе повну відповідальність 
за його стан і обслуговування і робить з ним те, що вважає 
за краще. Ця робота на перших стадіях абсолютно волон-
терська і, крім головного болю і сварок з неадекватними 
сусідами, не приносить жодних дивідендів. Але, як тільки 
будинок взятий в управління, його долю цілком вирішують 
небайдужі мешканці – справжні Громадяни свого будинку. 
Такий варіант, хоча й не за формою, але по суті описує Гро-
мадянську Республіку, як принцип управління. І це абсо-
лютно не гарантує успішності цього проекту. З рештою є 
певний невеликий відсоток ОСББ, які вважаються про-
вальними. Але це і є справжня відповідальність госпо-
даря за свою справу. В більшості випадків ефективність 
роботи ОСББ значно переважає ЖЕК і виводить будинок 
на істотно вищий рівень комфорту, безпеки і фінансової 
економії. Робляться капітальні ремонти будинку, органі-
зовується відеоспостереження, регулюється внутрішнє і 
зовнішнє освітлення і т.д.

Якщо ж масштабувати порівняння ОСББ і ЖЕКу на 
рівень управління державою, то виходить, що ми всі поки 
те й робимо, що чекаємо від обраних нами посадовців якісь 
блага, а вони роблять вигляд, що дійсно опікуються нашими 
проблемами і час від часу змушують чиновників робити 
свою роботу. І всю цю схему називають – «представницька 
демократія», хоча, по суті, це роздутий до масштабів всієї 

Пишу до Вас від імені нашої громадянської організації 
«Поступ». Ми хочемо побудувати Велику Україну. І працю-
ємо в цьому напрямку. Вважаємо, для того, щоб ситуація 
в Україні змінилася до кращого, потрібно змінити сис-
тему влади. Сьогоднішня демократична система працює 
по формулі: «гроші-вибори-прихід до влади-повернення 
грошей із прибутком». Це неминуче призводить до олігар-
хічної влади. Наша мета - замінити в Україні демократичну 
систему влади на Громадянську республіку (республікан-
сько-громадянський лад). Працюємо в цьому напрямку. 
Шукаємо однодумців. Як Ви дивитеся на те, щоб ми Вас 
ознайомили з нашим громадянським рухом?

 Yurij Zubar
Дивно, що я нічого не чув про ваш рух. Зараз, на жаль, 

важко довіряти будь-кому з голосними гаслами чи най-
світлішими ідеями на словах. Я готовий вивчити питання 
детальніше, щоб зробити власні висновки.

Але відмовлятись від Демократії дивно. В нас її і не було 
толком ніколи. Олігархократія та суддівсько-прокурорське 
свавілля. Ось що поки є.
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Продовження на стор. 2

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

№ 937
17.11.21-23.11.21 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

24 
листопада

РОЗВИТОК ГАЗЕТИ 
«ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 
ПИТАННЯ ЯКОСТІ ГАЗЕТИ

За порушення Кодексу ГО «Поступ» з організації 
виключено Савченка І.В. 
Станом на 22.11.21 в організації «Поступ» 155 членів.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

Питання примусового вакцинування 
лежить в площині балансу між правами 
людини і суспільною необхідністю.
Цей баланс має визначати влада. 

Ідея Громадянської Республіки шириться народними 
масами дедалі швидше. І все частішими стали запитання  
«А де ж на практиці ця ваша Громадянська Республіка? 
Де її можна подивитись?». У відповідь на це питання в 
Доктрині Громадянської Республіки наведені багато істо-
ричних прикладів з різних територій світу і різних часів, 
але далеко не всі готові аналізувати історичні факти і 
проводити паралелі із сьогоденням. Тому прошу звер-
нути увагу на один приклад із нашого з вами побутового 
життя, який, сподіваюсь, дасть вичерпну відповідь на 
поставлене питання.

Багато з нас живуть у багатоквартирних будинках. Ці 
будинки по замовчанню обслуговуються державними 
керуючими компаніями або ЖЕКами. Слідкують за робо-
тою ЖЕКів районні і міські адміністрації, на які прямо 
впливають депутати міських рад. Тобто система абсо-
лютно демократична. Ми спочатку голосуємо на місцевих 
виборах, а потім бігаємо за депутатами і випрошуємо у 
них хоч якісь блага для наших будинків чи хоча б адек-
ватно налагодити роботу ЖЕКу. 

Але є також інший варіант – організувати ОСББ (орга-
нізація співвласників багатоквартирного будинку). Група 

Громадянська організація «Поступ» ставить за мету 
побудову Великої України, іншої мети не має і не може 
бути! Пропагуючи громадянську ідеологію, ми шука-
ємо однодумців, які готові робити реальні дії та разом 
змінювати Україну. Іноді нашу організацію сприйма-
ють, як секту, а нас, як фанатиків. І це вірно на 100%, 
бо що може бути значущим в житті, ніж бути причет-
ним до створення сильної, економічно розвиненої та 
процвітаючої України. Творити історію та знати, що ти 
живеш не марно, це саме те, що рухає наше життя. Тому 
ми нікого не вмовляємо, ми нікого не вербуємо, нікого 
не заохочуємо. Ми несемо нашу мрію і кожен може 
зробити свій вибір та разом будувати Велику країну – 
Україну! 

Наводимо один з діалогів під час роботи по зовніш-
нім кадрам.

Максим Твердохліб
Доброго дня, Юрію.
Якщо доля України Вас турбує, то, можливо, це звер-

нення Вас стосується. А якщо ні - то ні.

ОСББ «ВЕЛИКА УКРАЇНА»

«ПОСТУП» - ЦЕ СЕКТА, ЩО БУДУЄ ВЕЛИКУ УКРАЇНУ

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП» 
ЩОДО ПРИМУСОВОГО ВАКЦИНУВАННЯ ПРОТИ КОРОНОВІРУСУ

Фото з сайту angelyatko.com.ua

В Україні влада не має авторитету 
та довіри населення, тому 
питання доцільності і можливості 
обов’язкового вакцинування не може 
бути збалансованим, тобто вирішеним 
однозначно.

держави ЖЕК. Тому ГО Поступ закликає всіх справжніх 
Громадян, кому не байдужа доля України, вступити в нашу 
«ініціативну групу» і разом поміняти систему управління 
нашою рідною країною на Громадянську Республіку і взяти 
на себе відповідальність за наш з вами дім.

Коментар до статті
Максим Твердохліб
голова Ради  ГО «Поступ»

Кожен громадянин України приречений вибрати для 
себе один з чотирьох варіантів власної життєвої стратегії:

1. Самостійно робити дії щодо розбудови України (що є 
неефективним).

2. Знайти організацію, яка діє в зазначеному напрямку, 
і приєднатись до неї.

3. Створити свою організацію і діяти.
4. Продовжувати залишатись соціальним дроном (муда-

ком) і нічого не робити.
П.С. якщо громадянин каже, що він якісно виконує свої 

професійні обов’язки і тим самим розбудовує Україну, то 
це різновид пункту чотири. 

_____________________________________________________

 Максим Твердохліб
Дякую за відповідь. Ви абсолютно праві. Спочатку 

треба розібратись. Повністю розібратись. І все одно 
нікому не вірити. Вірити треба в церкві, а не в громадян-
ській діяльності. 

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

П.С.
Термін «демократія» має, як мінімум, два значення.
ПЕРШЕ - це система влади, тобто те, як організована 

влада (при демократії це: наявність парламенту, таємні 
періодичні вибори, поділ влади на три незалежні гілки, 
кожен депутат в парламенті має однакові повноваження 
тощо).

Даниїл Лемешко
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
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ДРУГЕ - це ідеологія побудови суспільства. Тобто цін-
ності, які визнаються суспільством. Під демократичними 
цінностями розуміються звичайні людські цивілізаційні 
цінності. Такі, як свобода совісті, слова, пересування, 
праці, місця життя, участі в політичному житті країни тощо.

Ми категорично виступаємо за демократичні цінності. 
Але проти демократичної системи влади. Більш докладно 
Ви зможете дізнатись пізніше, якщо ми підемо шляхом зна-
йомства, який Вам запропонував.

 
Yurij Zubar
Зрозуміло. Ну поки мені вистачить того, що вступлю у 

вашу спільноту у фб, подивлюсь за діяльністю організації. 
Мене насторожують особи, яких ви цитуєте, чи публікуєте. 
В політиці є «токсичні особистості», яких треба викидати з 
інформаційного простору і влади, а не тягти туди.

 
Максим Твердохліб
Ні, цього не вистачить. Наша спільнота в ФБ не дасть 

об’єктивного розуміння того, що робиться і як робиться. Ви 
хочете зробити щодо нас хибне розуміння? Якщо так, то це 
буде Ваш вибір. Але таким чином Ви можете нашкодити, в 
першу чергу, нашій країні, і, відповідно, не тільки нам, але 
і собі. То що. Будемо прощатись чи ні?

 
Yurij Zubar
Мені смішно читати в ультимативній формі вимоги неві-

домої мені особи, яка ще й цитує Колєснікова, публікує 
в своїх газетах продажну Савченко. Олігархи понаство-
рювали і купили багато різних ГО та рухів, щоб розділяти 
людей. От і ви пишете про об’єднання, але поводите себе, 
наче представник якоїсь секти. В такому разі мені це не 
цікаво!

 Максим Твердохліб
Ми ні про яке об’єднання не пишемо. Це Ви щось наплу-

тали. Я не тільки Колєснікова цитую, а ще й Путіна, Гіт-
лєра, Порошенка, Лі Куан Ю, Рузвельта, Саакашвілі, Тетчер, 
Махатму Ганді, Махна, Кропоткіна, Платона, Макіавеллі і 
т.п.. Можу дуже довго писати перелік. Проте для Вас про-
цитую Вольтера: швидкі висновки - результат загальмова-
ного розуму.

Ок. 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 змо-
жемо 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.

Наш діалог виявився цікавим. Тому я запропоную нашій 
секті, щоб ми його опублікували в нашій газеті, яку Ви все 
одно відмовились отримувати. Яку Вашу фотку взяти? Ту, 
що головна в профілі?

 
Yurij Zubar
Не треба брати ніяких моїх фоток. Я не даю згоду 

на публікацію своїх коментарів чи дописів. Це не було 
інтерв’ю, якщо що! Слова для статті задають в іншому 
форматі. А так вести діалог не можна журналісту. В 
мене в цій сфері є досвід, повірте!

 
Максим Твердохліб
Я не журналіст, а Ви не респондент. Ми працюємо 

відкрито. І не боїмось друкувати нашу переписку. Наша 
з Вами переписка не є особистою справою. А ні Вашою, 

а ні моєю. Публікувати чи не публікувати - вирішувати 
не Вам, і не мені. А нашій організації. Ви ж казали те, що 
думали, то чому Вам соромитися публікації? Ок. Успіхів 
Вам. До побачення.

 
Yurij Zubar
Можете публікувати на власній сторінці. Ваша 

справа, але для публікації має бути якась фахова роз-
мова, а не така, яка у нас тут вийшла. Тим більше перед 
розмовою варто запитувати, чи не проти респондент, 
щоб ця розмова була опублікована на загал.

 
Максим Твердохліб
Ок. Ваші ці дописи ми також опублікуємо. Щоб всі 

бачили, що ми не боїмось правди. Повторюю. Де, що 
і як публікувати - це справа НАШОЇ організації. Якщо 
вона вирішить, що така публікація буде корисна для 
нашої діяльності, то її буде опубліковано в нашій газеті, 
викладено на нашому сайті і потім на сторінці «Поступ» 
в ФБ. На цьому завершуємо нашу розмову. Досить наго-
ворились. Ви не захотіли з нами знайомитись - це Ваша 
справа. Але наша справа - це побудова Великої України. 
Не захотіли - так і буде. Все. До побачення.

P.S.: не сподобалось yurij.zubar наша пропози-
ція опублікувати цей діалог і він вирішив зіграти на 
випередження та опублікував у себе на сторінці в фб 
пост про «каравул, вербують в секту» та тому поді-
бне та ще й друзів долучив до захисту. Але ані він, ані 
його друзі так і не зробили головне - розібратися! Але 
це їх вибір. Ну а ми продовжуємо шукати однодумців 
та будувати Велику Україну. Кожному своє... 
_____________________________________________________

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 
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 
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-

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

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 9: 
Чому ви вважаєте, що у прихильників «Поступу» 

буде більшість у Вищій Громадянській Раді і ви змо-
жете провести ті реформи, як у Доктрині?

Відповідь: Вища Громадянська Рада - це майбут-
ній вищий орган майбутньої Громадянської республіки. 
Для того, щоб він був запроваджений, необхідно змі-
нити Конституцію України. Для зміни Конституції необ-
хідно мати в діючій Верховній Раді України більше 300 
власних депутатів. Таку кількість можна отримати при 
умові великої популярності уряду і тієї ідеології, яку 
цей уряд буде впроваджувати. А велику популярність 
в першу чергу уряд має отримати після проведення 
успішних першочергових реформ. Тобто проведення 
успішних першочергових реформ є передумовою зрос-
тання популярності до рівня, необхідного для зміни 
конституційного ладу України.

Це значить, що провести всі необхідні реформи ми 
маємо в умовах діючої системи влади. Це означає, що для 
проведення успішних реформ команда реформаторів має 
мати більшість в Верховній Раді України, мати власного 
Президента, мати лояльний до першочергових реформ 
Верховний Суд України та Конституційний Суд України. 
Тобто це означає, що має мати всю повноту влади.

Звідки у нас впевненість в тому, що це можливо 
досягти? Ця впевненість ґрунтується саме на тому, що 
саме середні прошарки населення (середній клас), 
якого біля 60-70%, сприйме поступівську громадянську 
ідеологію і почне її підтримувати. Тому в першу чергу 
пропаганда системи Громадянської Республіки дасть 
зростання популярності «Поступу». Вдасться це нам і 
коли це вдасться - на це питання відповідь знає лише 
історія, яку потім буде написано. Після нашої перемоги.

«ПОСТУП» - ЦЕ СЕКТА, ЩО БУДУЄ ВЕЛИКУ УКРАЇНУ
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1
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