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№ 948
02.02.22-08.02.22 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.
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РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

Народ, який не бажає 
годувати свою армію, 
незабаром буде 
змушений годувати 
чужу!

Наполеон I Бонапарт
французький державний діяч,

полководець, імператор Франції
1769-1821рр.

Скажи це голосно! Поширюй!

ДЕМОКРАТІЯ: 
діє формула

ГРОШІ
↓

ВИБОРИ
↓

ПРИХІД ДО ВЛАДИ
↓

ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ

надають таке житло, в основному, своїм проплаченим 
колегам (військовослужбовцям чи держслужбовцям). 
Військові пенсіонери мабуть вже ніколи не отримають 
свого житла. Компенсація військовим за оренду житла 
мізерна (менше 2 тис. гривень за місяць). 

Висновок: 1. Яка мотивація, її і бути не може при 
такому. 2. Кого захищати, високо оплачених чиновників 
(суддів чи прокурорів, членів наглядових рад чи інших 
високо оплачених правоохоронців та негідників) або 
інших депутатів-зрадників, які очолюють та покривають 
усі корупційні та зрадницькі діяння в державі? 3. Є фана-
тичні патріоти, які за мізер, не дивлячись на себе і на 
свої сім’ї, захищають нас сьогодні і готові захищати, поки 
живі… Нас, таких дуже мало, щоб вистояти і перемогти у 
сьогоднішній російсько-Українській війні. 4. Хто винен та 
відповідатиме за ситуацію, яка склалась сьогодні? 

 Ми маємо відновити традицію, де кожен Громадянин – 
захисник. Служба в такому війську буде привілеєм та кра-
щою школою національної еліти.  Принципи військової 
організації пропонуються з прикладів військ Сінгапуру, 
Швейцарії та  Ізраїлю

***********
Зазначений матеріал було розглянуто на Громадян-

ській Середі, де поступівцями було доповнено таке:
Поточну ситуацію в українському війську необхідно 

змінювати! Країна, яка не здатна прогодувати свою 
армію, буде змушена рано чи пізно годувати чужу армію!

В Україні необхідно ввести принцип забезпечення 
житлом військовослужбовців в першу чергу. Будь- який 
український військовий офіцер повинен мати заробітну 
плату вище, ніж чиновник або суддя чи будь-який держ-
службовець, що отримують гроші з бюджету держави. 

Ось тоді до армії будуть іти не тільки ті громадяни, які 
бажають захищати Батьківщину, бо це їх обов’язок, а й 
престижно. Тоді армію почнуть поважати і вона стане на 
шлях розбудови.

А ще краще не мати взагалі чиновників і суддів, аніж 
вони будуть жити краще, ніж будь-який наймолодший 
офіцер української армії.

_____________________________________________________

Кожен громадянин повинен бути готовий обороняти 
свою країну. У випадку агресії, вся країна стає армією, 
вся територія країни стає «театром» бойових дій чи/
та партизанської боротьби. До агресії слід готуватися 
постійно. Історична мудрість каже: “Хочеш жити в мирі 
— готуйся до війни”.  Тобто, військова підготовка повин- 
на проводитися завжди і усі громадяни в ній мають брати 
участь незалежно від соціального статусу чи посади. 
Мілітаризоване суспільство неможливо перемогти. Така 
наша мета!

Але, що маємо сьогодні, коли поруч знаходяться сильні 
та агресивні сусіди та 8-й рік триває війна? Яка мотивація 
у військових захищати свою країну?

Зарплатня молодого офіцера у збройних силах та 
інших військових формуваннях менше 13 тис. гривень, 
зарплатня командира батальйону (бойового підполков-
ника) менше 18 тис. гривень. За свої мізерні гроші (від 
держави) вони ще ремонтують бойову техніку, та інше 
військове майно, збирають кошти на папір, щоб напи-
сати чи надрукувати (якщо скинулися і купили принтер) 
рапорт, а також схему бойового застосування… 

У військових частинах (в ППД - пунктах постійної 
дислокації) в основному особовий склад несе службу в 
нарядах, тобто охоронники та прибиральники. Бойова 
підготовка практично відсутня, фізична підготовка (як 
кажуть старі командири, що немає чим зайнятися) теж 
відсутня, а про бойові мистецтва навіть і не мріється, 
побут поглинає усе… Бажання служити у більшої час-
тини військових немає, усі чекають закінчення контракту, 
тобто наші військові формування зовсім далекі від натів-
ських і сучасних стандартів.  Результатом сьогодні є тра-
гедія у Дніпрі, де через доведення до відчаю розстріляно 
п’ять і поранено п’ятеро військових…                                                    

Більше 20 тисяч військовослужбовців (діючих та від-
ставних) перебувають на квартирних чергах і не мають 
житла. Військовослужбовці керівники (корупціонери) 
придумали так зване службове житло, і через свій інтерес 

Кращий воїн той, хто ніколи не був в армії і який 
втратив усіх або когось зі своїх близьких. Якби цинічно 
б це не звучало. Військова підготовка без зброї у віль-
ному користуванні нуль. Яка різниця, яких полонених 
чи рабів мати, навчених чи не навчених. Щодо мотива-
ції то це внутрішній стан особи, зарплата на нього не 
впливає. В 2014 військовим платили гроші і давали 
квартири, але попри це було повно зрадників. З двох 
тисяч працівників СБУ не зрадниками виявились 200 
осіб з декретними (жінками в декретній відпустці), 
тобто ще менше вірних присязі. Все починається з 
виховання. Все починається з дітей. Питання престиж-
ності військової спеціальності дійсно залежить від 
зарплати. Вибачте, що рубленої і жорстко.

МІЛІТАРІЗАЦІЯ УКРАЇНИ!

Сергій Чабан
полковник ЗСУ, учасник  Українсько- російської війни, 

член ГО «Поступ»

Юрій Єременко
 Доброволець, учасник АТО, 

член ГО "Поступ"

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА: 

ця формула ліквідується.

https://www.facebook.com/jura.eremenko
https://www.facebook.com/jura.eremenko
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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 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 прожива-
ють, 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 
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 сві-
тові подальший шлях політичного та соціального 
прогресу. Вона повинна стати наступною ланкою 
розвитку людства (монархія — демократія — Гро-
мадянська Республіка). Чим швидше світом опа-
нують принципи Громадянської Республіки — тим 
менше соціальних катаклізмів зазнає цивілізова-
ний світ.

Питання 20: 
Як держава буде формувати духовні та моральні 

принципи? Як держава може зміцнити сім’ю? І вза-
галі, хіба це є функцією держави?

Відповідь: В останньому розділі Доктрини «Гро-
мадянська республіка», який називається «Велика Укра-
їна», є такий останній (восьмий) пункт. Ось він:

«Роль держави у суспільстві. В Громадянській респу-
бліці держава є не “надбудовою”, а основою усіх видів 
суспільних відносин. І якість цієї основи цілковито зале-
жить від громадян.»

Тобто це означає, що держава нами сприймається не 
як щось окреме, а громадяни інше щось окреме, а ЄДИНЕ 
ЦІЛЕ! Тобто держава - це сукупність громадян. І все, що 
відбувається в суспільстві, є компетенцією держави. 
Людина - суспільна істота. І тому її життя, відокремлене 
від суспільства, неможливе. Таким створений світ. Це 
значить, що держава (суспільство) має стромляти свого 
носа всюди, де є суспільні відносини. Звичайно, при-
ватне життя громадян має існувати і його приватність 
має гарантуватись. Але духовні і моральні принципи - 
це суспільні відносини, а не приватне життя. Тому вони 
однозначно мають контролюватись суспільством, а зна-
чить і державою. Слово «контролюватись» має більш 
широке значення, ніж «дозволяти» чи «нав’язувати», 
як іноді намагаються його представити. Мова йде не 
про нав’язування, а про РЕГУЛЮВАННЯ цих процесів. 
Інструментів регулювання дуже багато. Це і відповідна 
пропаганда, це і стимулювання певних течій в куль-
турі, і робота із ЛОМами, і державне регламентування і 
навчання, і багато чого іншого. Але точно має бути всім 
зрозуміло, що всі ці процеси ніколи не саморегулюються. 
В світі завжди є ті, хто веде суспільство по певних векто-
рах розвитку. І якщо це не буде робити держава (уряд), 
то це будуть робити інші, недержавні, тобто позаурядові 
елементи. А позаурядові елементи не завжди діють на 
користь розвитку суспільства і держави. Так само, як і 
влада не завжди діє в інтересах суспільства (держави), 
так і дії такої недолугої влади також треба корегувати.

Такої ж «невідкритої» думки дотримується Шостий Апеляційний адміністративний 
суд.

Але ж вони (СБУ та Держпродспоживслужба) вважають, що праві. Чого вони так не 
хочуть відритого розгляду? Чого не хочуть поставити в суді всі питання?

Напевно тому, що їм самим доведеться надати відповідь на дуже прямі та дуже 
прості запитання.

А от відповіді саме на прості запитання проявлять усю безглуздість їх дій та рішень.
Адже ніхто не заважав співробітникам СБУ звернутися до «ПОСТУПУ» з вимогою 

про надання пояснень щодо можливих дій, направлених на зміну конституційного 
ладу в Україні. І це при тому, що в своїх документах Департамент контррозвідуваль-
ного захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки Укра-
їни говорить про двозначність.

Проте свій формалізм та бездіяльність не  дуже хочеться визнавати в судовому 
засіданні. Оскільки за таких обставин рішення суду буде очевидним. А це в свою 
чергу «пахне» перевищенням повноважень, замахом на свободу слова тощо. 

Також ніхто не заважав працівникам Держпродспоживслужби діяти виключно 
по Закону. Але ж ні. І тепер у відкритому судовому засіданні їм би довелося прямо 
визнавати недбале ставлення до своїх службових обов’язків (ст. 367 КК України). А 
встановлення таких фактів у судовому засіданні беззаперечно матиме наслідки для 
конкретних посадових осіб.

Саме небажання нести відповідальність за свої дії та рішення призводить до 
«таємного правосуддя».

_________________________________________________________________________________

Єдина спільна мета кожного 
українського громадянина має 
бути – побудова Великої України. 
Відповідно і мета громадянської 
організації «Поступ» є такою ж – 

Велика Україна. Але поки при владі олігархія (поєднання бізнесу і влади), то побу-
дова Великої України неможлива.

Олігархія є наслідком діючої демократичної системи влади: ГРОШІ >> ВИБОРИ >> 
ПРИХІД ДО ВЛАДИ >> ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ ІЗ ПРИБУТКОМ! Висновок простий, 
треба цю систе- му прибрати. Тобто – «Демократію ГЕТЬ!».

Тож ще 2020 року нами було розміщено борд з гаслом «ГЕТЬ ДЕМОКРАТІЮ».
Однак підрозділи СБУ у Київській області чомусь запідозрили в наших діях замах 

на заміну конституційного ладу в Україні. 
Але СБУ лише перекинуло це питання на Дежпродспоживслужбу в рамках недобро-

совісної реклами. А Дежпродспоживслужба прийняла неправомірне на нашу думку 
рішення про накладання на ГО «ПОСТУП» штрафу за недобросовісну рекламу.

Тож ми подали позов до суду на Держпродспожив службу та оскаржили рішення 
Держпродспоживслужби. 

При цьому ми ВИМАГАЛИ та ВИМАГАЄМО, щоб судовий розгляд був відкритим з 
викликом сторін. 

Проте, Голова Окружного адміністративного суду м. Києва пан Вовк (той самий, щодо 
якого якось мляво йде кримінальне провадження щодо захоплення влади) приймає 
рішення про відмову у відкритому розгляді. 

А СБУ та Держпродспоживслужба також активно заперечують проти відкритого 
розгляду:

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ТА СБУ БОЯТЬСЯ ВІДКРИТОГО 
РОЗГЛЯДУ В СУДІ ПОЗОВУ «ПОСТУПУ»

Ігор Мотузка
     член ГО «Поступ»

фрагмент скан копії відзиву Держпродспоживслужби на позовну заяву ГО «Поступ»

фрагмент скан копії відзиву Служби Безпеки України на позовну заяву ГО «Поступ»
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