
Саме людей останньої думки ми називаємо ГРОМАДЯ-
НИН з великої літери. Саме такі Громадяни виконують 
свій ГРОМАДЯНСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК. Саме на таких людях 
тримаються, розвиваються та стають могутніми топові 
держави Світу.

Отже, різниця між першими і другими в тому, що другі 
мають і виконують свій громадянський обов’язок .

А де ж його взяти чи як його набути цей громадян-
ський обов’язок. Тут однозначної відповіді нема. Думку 
про громадянський обов’язок треба вкладати ще з моло-
ком матері. Як кажуть в народі – виховувати треба, коли 
воно впоперек лавки, а не коли вже вздовж, бо то пізно.

Я б порівняв громадянський обов’язок із материн-
ським чи батьківським інстинктом. Тобто, є люди, які 
не хочуть і не будуть піклуватись про своїх дітей, а є 
люди, яким не треба пояснювати, що він просто ЗОБО-
ВЯЗАНИЙ піклуватись про своїх дітей. Хочеш ти чи 
ні, важко тобі чи ні, але ти зобов’язаний і все. Анало-

ознайомився з Доктриною і погодився з її положен-
нями. Ситуація схожа, як і з українофобом. Навіщо нам 
в організації людина, яка не згодна з нашою метою? 
Вона лише вноситиме деструктив у наші ряди.

Ну і третьою вимогою є те, щоб людина була адек-
ватною. Тут, звісно, вгадати можна не завжди. Але 
людей, в яких є очевидні ментальні проблеми, все ж 
відсіяти можна. Від таких членів організації, в кра-
щому випадку, «Поступу» не буде ніякої користі. А в 
гіршому - вони ще й нашкодити можуть.

Ось такі приблизні критерії використовуються під 
час пошуку потенційних членів «Поступу» в інтер-
неті. Звісно, у кожного члена команди по зовнішніх 
кадрах (Команди 14) можуть бути якісь свої додаткові 

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

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

№ 938
24.11.21-30.11.21 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.
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Люди поділяються на дві категорії:
Перша – недогромадяни (піддані).
Друга – громадяни.
Чим же перші відрізняються від других? Ну-мо, роз-

беремося.
Іноді ми чуємо такі думки від наших горе-громадян, 

що, мовляв, «я нікому нічого не винен», «а що Україна 
дала мені?», «я плачу податки, я ходжу на вибори і 
більше мене не чіпайте» і таке подібне.

Але паралельно існує ще й інша думка, що, мовляв, 
Громадянин має себе цілком і повністю віддати служінню 
Україні, тобто віддати свою енергію, свої знання, свій час, 
свої гроші, і (за потреби, але за дорого) своє життя.

 Інколи наc запитують: Чому «Поступ»  висуває 
такі жорсткі вимоги до людей при вступі?” Однак, 
відповідаючи на це питання, потрібно розібра-
тися, а чи справді наші вимоги є жорсткими? 

Шукаючи в інтернеті потенційних кандидатів у 
члени «Поступу», першою вимогою є відсутність укра-
їнофобних настроїв. Українофоб точно не буде буду-
вати Велику Україну, тому така людина нам не потрібна. 

Другою вимогою є те, щоб потенційний кандидат 

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК

ЧОМУ «ПОСТУП» ВИСУВАЄ ТАКІ ЖОРСТКІ ВИМОГИ ДО ЛЮДЕЙ 
ПРИ ВСТУПІ?

гічно діти зобов’язані піклуватись про своїх батьків, от 
зобов’язані і крапка.

Так само і з громадянським обов’язком. Ти грома-
дянин України, Україна твоя країна, і ти зобов’язаний 
працювати на розвиток України, на побудову ВЕЛИКОЇ 
УКРАЇНИ. Саме такий фанатичний підхід зробить Укра-
їну могутньою та процвітаючою державою Світу.

Тобто, ми не повинні у громадянина запитувати чи 
хоче він віддати всього себе для України і в ім’я України, 
ти просто зобов’язаний це зробити!!!

Підсумовуючи, хочу зауважити. Громадянський 
обов’язок передається комусь генетично, комусь з моло-
ком матері, а комусь вкладається в голову шляхом пра-
вильної пропаганди.

Не питай, що Україна зробила для тебе. Спитай, що ти 
особисто зробив для України.

Будуймо ВЕЛИКУ УКРАЇНУ разом.
_____________________________________________________

Ті, хто готовий пожертвувати 
нагальною свободою заради 
малої частки тимчасової 
безпеки, 
не варті ні свободи, ні 
безпеки.

Бенджамин Франклин, 
один із засновників США, політичний діяч

1706-1790рр.

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»

Олександр Черниш
  член Ради ГО «Поступ»

бачення потенційних кандидатів. Але вони принци-
пово не підвищують поріг входу до «Поступу». 

То чи є ці вимоги справді “жорсткими”? Ми вважа-
ємо, що ні. Це абсолютно логічні вимоги до людей, 
яких ми розглядаємо, як наших потенційних товари-
шів по руху. «Поступ» - це монолітна організація, яка 
має амбітну мету, а не «Клуб любителів літа». Хоча... 
Навіть у такого клубу, скоріш за все, є критерій - нелю-
бов до зими. 

Тому, критерії, які висуває до своїх потенційних чле-
нів «Поступ», є логічними і справедливими. Бо без них 
неможливо розширювати організацію однодумців, які 
будують Велику Україну.
_____________________________________________________

https://www.facebook.com/solodkiy.s
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
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Народ, який не бажає годувати власну армію, 
скоро буде вимушений годувати чужу.

Наполеон

У кінці не дуже далекого 1994-го року був підписаний 
славнозвісний Будапештський меморандум. У ньому 
йшла мова про те, що оскільки Україна приєднується 
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як 
держава, що не володіє ядерною зброєю, то Російська 
Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії 
та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки під-
тверджують свої зобов’язання, серед яких: поважати 
незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, 
а також утримуватись від погрози силою чи її застосу-
вання проти територіальної цілісності чи політичної 
незалежності України. Та як показали події 2014 року: 
«Обіцянки-цяцянки – дурню радість», навіть на такому 
високому рівні.

За останні сім років, армія України, стала значно 
потужнішою, ніж до цього. Але, як бачимо з останніх 
подій, цього недостатньо. Над нами постійно нависає 
загроза вторгнення на всю територію країни і не лише 

зі сторони одного спільного з агресором кордону. Як 
бачимо, набутої потужності недостатньо. Потрібно 
збільшувати фінансування армії, розвивати оборонну 
промисловість та ширити військову культуру. Під вій-
ськовою культурою, мається наувазі те, що, кожен гро-
мадянин, в разі загрози має готуватися діяти, як у складі 
регулярних військ, так і до партизанської боротьби та 
диверсійних дій на території ворога, а не перехову-
ватися від військкомату та купувати «справки». Для 
цього, потрібно створити виключно професійну та 
високотехнологічну армію, яка має ситуаційно брати 
участь у миротворчих операціях по всьому світі, за між-
народними та двосторонніми угодами держави. Також 
потрібно перейняти швейцарський досвід побудови 
армії, наприклад, зробити обов’язкове проходження 
військової підготовки, та багаторівневу систему резер-
вістів, що дозволить в разі агресії швидко мобілізувати 
значні, підготовленні військові резерви. Ці фактори 
зроблять військову службу престижною та високоо-
плачуваною професією, що найліпшим чином відобра-
зиться на професіоналізмі та потужності армії. Саме 
тому, ГО «ПОСТУП» вважає військову реформу, однією 
з першочергових та найважливіших. Лише з сильним 
та професійним військом ми зможемо захистити свою 
вітчизну та побудувати Велику Україну!

_____________________________________________________

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!

Матеріал підготовлено на підставі розбору
 Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

Витяг з Доктрини:
Розділ VII. ВЕЛИКА УКРАЇНА 

Після свого становлення Громадянська респу-
бліка перестає бути метою, а стає засобом. Саме 
тому слід чітко визначити, якій меті цей засіб слу-
гуватиме. 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 кадро-
вих, Україна має всі потенційні необхідні скла-
дові, щоб стати Великою державою, як це було 
тисячу років тому. Але для цього, в першу чергу, 
слід впровадити ті елементи державного ладу, що 
привели Русь до Великої Київської Русі. І сьогодні 
вони присутні в Громадянській Республіці.

Ось основні орієнтири, які мають бути вектором 
розвитку України:

1. ФОРМА ПРАВЛІННЯ — Громадянська респу-
бліка.

2. ЕКОНОМІЧНА ПЛАТФОРМА — градієнтна еко-
номіка. Це означає, що чим більший рівень капі-
талу, тим більше має бути в ньому державного сек-
тору чи державного регулювання. Тобто, державної 
відповідальності та державного контролю. А чим 
менший рівень капіталу, тим, відповідно, більше 
лібералізму. Тобто рівень втручання має зменшу-
ватися, і при певному рівні взагалі повинен бути 
відсутній.

3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНА ПЛАТФОРМА. Всі при-
родні багатства України (земля, надра, біоресурси) 
є власністю не лише громадян, які там прожива-
ють, але також і наступних поколінь. Це справжній 

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

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 розмножуватися.

5. ПРАВОВА ПЛАТФОРМА. Справедливість має 
бути законною, а закон справедливим. Вся система 
законодавства повинна підлаштовуватися під існу-
ючі поняття справедливості. Самі ж поняття спра-
ведливості формуються Громадянами.

6. ДУХОВНА ТА МОРАЛЬНА ПЛАТФОРМА — розви-
ток традиційних сімейних цінностей. Міцна сім’я 
— це необхідна умова побудови здорового суспіль-
ства. Якщо буде міцна сім’я, то буде й міцна Бать-
ківщина.

7. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА. Ніяких блоків чи 
об’єднавчих союзів, ні з ким. Блокування із Захо-
дом 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 високороз-
виненою країною, вона має стати лідером Східної 
Європи.

8. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СУСПІЛЬСТВІ. В Громадян-
ській 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 роз-
витку людства (монархія — демократія — Грома-
дянська Республіка). Чим швидше світом опанують 
принципи Громадянської Республіки — тим менше 
соціальних катаклізмів зазнає цивілізований світ.

Питання 10: 
«У сьомому розділі написано, що в першу чергу, 

слід впровадити ті елементи державного ладу, 
що привели Русь до Великої Київської Русі. Проте 
керманичі Київської Русі були князі. Влада переда-
валась у спадок. Може знання, навички і міцна воля 
князів того часу була запорукою розвитку Київ-
ської Русі? Чи може влада сьогоднішнього серед-
нього класу країни привести до розвитку держави? 
Може вони забажають миттєвих результатів та 
задля задоволення своїх почуттів будуть при-
ймати рішення, які знищать країну.

Відповідь: В Русі влада була монархічно-вічова. 
Це значить, що досить велику питому вагу мало Віче у 
владі. Саме Віче працювало на принципах Громадян-
ської республіки. Також Віче фактично було пред-
ставництвом середніх прошарків населення (серед-
нього класу), якого в будь-якій країні і в будь-які часи 
завжди біля 60-70%.

Питома вага влади Віче в Русі оцінюється біля 
25-35%. І цього було достатньо, щоб балансувати дер-
жавну владу на рівні монарх-народ. Якщо князь не 
користувався популярністю, то його дуже швидко змі-
нював інший князь-конкурент. Популярність народу 
в Русі визначалась саме інститутом Віче. Якщо Віче 
підтримує князя, то це означало, що і весь народ під-
тримував князя. Без схвалення Віче князь практично 
не міг ані війни оголосити, ані податки змінювати, 
вирішувати інші державні важливі питання. Тому роль 
Віче полягала в тому, що воно стимулювало державну 
владу (монарха) правити так, щоб враховувались 
інтереси народу. Самі ж інтереси народу представляло 
Віче. Після того, як роль Віче упала, то влада стала 
залежати виключно від волі монархів. Але ж монархи 
часто правили бездарно і не на користь ані своєї землі, 
ані, зрештою, самим собі. А так як Віче вже не було, то 
і вплинути на якість влади народ законно вже не міг. 
Замість вічового інструменту прийшли інструменти 
бунтів та палацових переворотів. Це було менш ефек-
тивним і часто призводило до соціальних потрясінь, 
які відкидували країну назад в розвитку.

ВІЙСЬКОВА РЕФОРМА

Воладимир Пелих
  член Виконкому ГО «Поступ»

Досить вже бути ресурним придатком! Україна 
повинна стати Великою! 

Велика Україна - це потужна економічна держава, 
яка є лідером Східної Європи. 

Побудова Великої України повинна стати справою 
кожного громадянина!

Або ти будуєш Велику Україну, або ти ПАРАЗИТ!

Тарас Доненко
  член Виконкому ГО «Поступ»

ВЕЛИКА УКРАЇНА
Скажи це голосно! Поширюй!
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