
ФОПи, які висувають власні економічні вимоги щодо збереження спроще-
ної системи підприємництва, самостійно, без підтримки народу, досягнути свої 
бажань не можуть. Підтримка ФОПів громадянами знаходиться на досить низь-
кому рівні. Панує в суспільстві думка, що ФОПи – це бариги і що нехай платять 
податки, а не протестують. Доречі, самі ФОПи, в своїй більшості, дійсно багато 
років демонструють громадянську пасивність. Тут вже «Поступ» має власний 
досвід протягом багатьох років. Тому таке відношення населення до підпри-
ємців не повинно дивувати.

З іншого боку спрощення ведення бізнесу для малих та середніх форм  – 
це необхідна умова реформи економіки. Яку олігархічна влада не збиралась 
ніколи робити і не збирається робити і зараз. Тобто це питання не тільки 
ФОПів, які ставлять економічні вимоги, але питання всього народу України. 

підуть геть, або вони стануть старими обличчями старої 
системи.

Підсумовуємо. Радикальні дії без зміни системи 
влади не дадуть очікуваного ефекту, або дадуть лише на 
дуже короткий період.

То що ж робити? Треба змінювати систему влади в 
Україні. В цьому і є радикалізм організації «ПОСТУП». 
Треба ліквідувати демократичну форму правління, як 
стару гнилу та не ефективну, та впровадити нову сис-
тему управління ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА. А перед 
цим треба провести радикальні першочергові реформи 
економіки, армії, правоохоронної та судової сфери.

В економіці пріоритет малому та середньому бізнесу, 
дозволити все і ліквідувати все контролююче та забо-
роняюче. Необхідно впровадження максимальної прос-
тоти ведення бізнесу.

Щодо реформи армії. Ввести принцип – кожен гро-
мадянин України є її захисником. В воюючій країні має 
бути тотальна мілітаризація, а це і все для фронту та 
перемоги, кожний громадянин повинен вміти володіти 
різними видами зброї та мати повне право її застосу-
вання, створення територіальної оборони і т.д.

В правоохоронній системі треба зробити так, щоб 
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№ 945
12.01.22-18.01.22 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

19 
січня

РОБОТА КАДРОВОГО НАПРЯМКУ. 
ПИТАННЯ ВІДЕОРОЛИКІВ.

В нашій роботі із зовнішніми людьми досить часто 
чуємо думку, що люди виступають за радикалізм. 
Мається на увазі радикалізм в діях, що направлені 
на наведення ладу в Україні. Тобто, хтось пропо-
нує ліквідувати фізично всю владну верхівку, щоб 
інші почали боятись, хтось пропонує саджати всіх 
владних мужів за грати, а хтось просто за повальне 
відсторонення всіх держслужбовців. Всі ці люди 
кажуть, що хтось має зробити радикальні зміни і 
лише тоді буде порядок.

Давайте розбиратись.
Дійсно, такі радикальні зміни призведуть до певних 

змін. Але яких змін і чи на довго ці зміни? Нові обличчя 
на короткий час дадуть нову свіжу «кров» в систему і 
певні зміни відбудуться. Але сама головна проблема в 
тому, що система управління не змінюється, а значить 
рано чи пізно всі зміни зійдуть нанівець. Тобто стара 
система все поверне на круги свої. А нові обличчя або 

РАДИКАЛІЗМ. ЦЕ ДОБРЕ ЧИ ПОГАНО?

ПРОТЕСТ ФОПІВ 
ЩОДО ВІДМІНИ ФІСКАЛІЗАЦІЇ ТА 

ЗБЕРЕЖЕННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Фото: Сергій Нужненко / RadioSvoboda.org (RFE/RL)

Проте не економічне питання, а ПОЛІТИЧНЕ. Тобто має бути політична вимога: 
або влада робить нарешті економічні реформи, або йде геть, як нікчемна. До 
цього часу всі ФОПівські рухи свідомо уникали будь-яких політичних вимог, 
висували лише економічні, мотивуючи це «не розгойдуванням човна».

До тих пір, поки ФОПи не почнуть висувати політичних вимог, то прийняття 
участі в акціях протесту представників «Поступу» недоречно, бо такі акції 
не вирішують питання проведення масштабних економічних реформ.  Також 
недоречно підтримувати акції щодо зміни влади, якщо замість діючої влади не 
буде видно іншої, яка має реальну програму реформи України та демонструє 
політичне бажання та можливість такі реформи здійснити.

_______________________________________________________________________________

правоохоронець став захисником громадян і гарантом 
їх прав та свобод. Також потрібна виборність шерифів, 
поліція на місцях має залежати від громадян і служити 
їм. А у разі втрати довіри має бути дієвий і швидкий 
механізм їх заміни.

В судовій системі треба забути про незалежність 
судей. Суддя має залежати від громадян, і має нести 
справедливість в суспільстві. Справедливість має стати 
Законом, а Закон має бути справедливим. Має відійти в 
минуле той факт, що суддя це якась вища недоторканна 
каста надгромадян. Оце і є радикалізм від «ПОСТУПА». 
Саме такий радикалізм мають підтримати громадяни.

А як показує досвід світової історії, фізична лікві-
дація не є ефективною. Тому це не наш шлях розвитку 
точно.

Отже. Радикалізм має право на життя, але це має бути 
розумний радикалізм, який дає прогрес, а не регрес. 
«ПОСТУП» йде радикальним, але законним шляхом 
зміни системи влади на ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА та 
побудови ВЕЛИКА Україна.

Якщо ти розумний радикал, то приєднуйся до нас і 
будемо будувати ВЕЛИКУ УКРАЇНУ разом!!!
_____________________________________________________

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/solodkiy.s
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Психолог Абрахам Маслоу сказав: 
«У кожну мить у нас є дві можливості - зробити 

крок вперед до розвитку і зростання, або крок назад 
до безпеки».

Субтильна Європа обрала безпеку, а разом з нею - 
тиранію і деградацію. Безжалісною, твердою рукою 
уряди європейських держав на угоду ВООЗ зливають в 
каналізацію все, що досягла цивілізація за тисячі років 
виснажливої боротьби людини за свої права і свободи, 
за свій, хоч і маленький, проте вільний світ. По суті, ми 
є свідками насильницької смерті європейського лібера-
лізму та пологових мук нової та глибоко авторитарної 
епохи. Ми переживаємо страшну перебудову відносин 
між державою і людиною. При цьому держава, на шляху 

Усі ресурси країни, в тому числі політичні, людські, 
фінансові, духовні та культурні мають бути спрямовані 
на те, щоб ці галузі зайняли провідне місце у світовій 
економіці. Це автоматично призведе до розвитку прак-
тично всіх інших галузей економіки. Прикладом такої 
магістральної галузі може бути виробництво та пере-
робка сільсько-господарської продукції, в якій Україна 
стане беззаперечним лідером. Тобто українські товари 

Необхідно обрати мінімальну кількість найбільш пер-
спективних магістральних галузей економіки, а в ідеалі 
одну. Вони мають стати економічним локомотивом. 

ПРИМУСОВА ВАКЦИНАЦІЯ

З ЧОГО ПОЧАТИ ЕКОНОМІЧНУ РЕФОРМУ?5025

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 слугува-
тиме. А мета може бути лише одна — Велика Укра-
їна. Доля України полягає в тому, що вона може або 
стати Великою Україною-Руссю, або нікчемним при-
датком до інших. З точки зору геополітичного ста-
новища, потенціалу ресурсів, особливо кадрових, 
Україна має всі потенційні необхідні складові, 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 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 лібера-
лізму. Тобто рівень втручання має зменшуватися, 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 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 розмножуватися.

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 — розви-
ток 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 кра-
їною, 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 роз-
витку людства (монархія — демократія — Грома-
дянська Республіка). Чим швидше світом опанують 
принципи Громадянської Республіки — тим менше 
соціальних катаклізмів зазнає цивілізований світ.

Питання 15: 
Тобто ви проти всіх об’єднань, як економічних, 

політичних, військових, медичних, екологічних? А 
то ж є ВООЗ, це теж об’єднання, і ЮНЕСКО теж.

Відповідь 1: Ми проти усіх союзів, які суперечать 
інтересам держави, тобто якщо союз нав’язує нам не 
те, що гарно для нас, а те, що гарно для них (засновни-
ків), 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 пропонують вступити хоча б на рівних 
в «Таёжный союз». В усі союзи, які вже існують, можна 
вступити тільки на умовах засновників. Але якщо, напри-
клад, ми запропонуємо Грузії створити союз проти Росії 
на вигідних для нас умовах, то чому б ні?

Коли Україна стане Великою, нам не потрібно буде 
нікуди вступати, ми самі будемо створювати нові союзи, 
які, перш за все, 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, бути в союзах хочуть лише із сильними. Тож 
поки не станемо сильними і багатими, то ніяких союзів.

Мова йде, в першу чергу, про військові та економічні 
союзи.

досягнення досить сумнівних цілей, готова приректи на 
голодну смерть своїх, ні в чому не винних громадян.

Це означає кінець свободи, якою ми її знаємо. Якщо 
ми не володіємо суверенітетом над своїм розумом і 
своєю плоттю, то ми не вільні в жодному значущому від-
ношенні. І це буде трагедією не лише частини людей, які 
відчувають в собі гідність бути вільними від примусу і 
самим обирати свою долю, це буде кінець свободи кож-
ного, як щеплених, так і нещеплених.

Давно відомо, що «благими намірами вимощена 
дорога до пекла». І навіть, якщо за всім цим свавіл-
лям є бажання «врятувати» людину, це є недостатньою 
підставою для того, щоб втручатися в її душу чи тіло. 
«Сам Бог не врятує людей проти їхньої волі». Але 
там, де колись Бог зазнав невдачі, світові ляльководи 
сподіваються досягти успіху, нехтуючи Нюрнберзь-
кий кодекс, що наполягає на добровільній згоді на 
медичне втручання.

_____________________________________________________

сільського господарства мають стати найякіснішими у 
світі. Експорт сільсько-господарської сировини, замість 
готових високоякісних та високотехнологічних продук-
тів, буде прирівняний до державної зради. Наприклад, 
за вивіз лісу — кримінальна відповідальність.

_____________________________________________________

Володимир Воловодюк
              член ГО «Поступ»

Валерій Міщенко
член ГО «Поступ»
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