
Нещодавно ми отримали коментар, що не дуже зрозу-
міло, що таке Велика Україна!? Адже в кожного асоціа-
ція на це своя (потужна економіка, комфортна держава 
для громадян тощо), а от чіткого визначення немає.

Ну, по-перше, Велика Україна - це мета. Це те, куди 
має рухатись наша Батьківщина. Так, кожний щось 
своє тут може думати. Нехай думає. Але все-таки є 
певні ознаки. Наприклад, якщо ми кажемо, що людина 
успішна, то навряд чи ми допукаємо, що вона бідна, чи 
закомплексована, чи не має авторитету, поваги, тощо. 
Так само і з державою.

Велика Україна – це, в першу чергу, УСПІШНА КРАЇНА. 
Але це не все. Багато успішних країн в світі. Велика 
Україна - це лідер. Це сила, це зразок, це найкраща 
країна в світі. Тому, якщо коротко, то ми пояснюємо, що 
Велика Україна - це лідер східної Європи!

А одним з основних орієнтирів, який має бути векто-
ром розвитку України, є прогресивна форма правління - 
Громадянська республіка.

Чому важливо Україні змінити форму правління? 
Тому що демократична форма правління, яка діє сьо-
годні, працює по формулі: «гроші-вибори-прихід до 
влади-повернення грошей із прибутком». А це неминуче 
призводить до олігархічної влади. І наслідки такого 
правління ми відчуваємо на власній «шкурі». Тотальна 
корупція, падіння економіки, постійно зростаюча емі-
грація українців за кращою долею і, як вишенька на 
торті, - війна. Адже при такій формі правління до влади 
приходять ті, кому гроші важливіші за долю України!
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Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 980
14.09.22-20.09.22 Громадянські середи відкриті для всіх і проходять 

щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  у  Фейсбуці.
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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Але треба розуміти, що Громадянська республіка не 
є гарантією, що не буде корупції. І що взагалі буде все 
гарно. Ні. І при демократіях все буває ОК. Наприклад, 
США - найбільш олігархічна країна в світі. Але ж це 
ВЕЛИКА КРАЇНА, потужна, сильна, багата. І демокра-
тична форма правління ніяк тут не завадила. НЕ тема 
цієї статті пояснювати, чому там олігархія не завадила 
і, прошу звернути увагу, поки не заважає розвитку. За 
будь-якої форми правління (монархія, демократична 
республіка, громадянська республіка, партійна респу-
бліка) може бути країна і успішною, і занедбаною. Тобто 
від форми правління ніяк не залежить те, яка країна: 
успішна чи ні. Це залежить від влади. А от якраз умови 
приходу до влади і, за необхідністю, швидка заміна 
влади на ефективну і більш прогресивну найбільш ком-
фортні при формі правління - Громадянська Республіка!

Наведемо основні елементи Громадянської респу-
бліки, які дозволять Україні стати Великою швидше:
1. В управлінні державою приймають участь виключно 

громадяни, не плутати з носіями паспорта. Досить 
продавати майбутнє України за гречку або ремонт в 
під’їзді ... 

2. Вибори відміняються. Замість цього громадяни свої 
повноваження делегують делегату. 

3. Громадяни при делегуванні своє повноваження не 
втрачають, як при голосуванні, а передають тимча-
сово на управління. 

4. У будь-який момент громадянин своє повноваження 
може відкликати і передати іншому або самому стати 

КУДИ РУХАТИСЬ УКРАЇНІ ТА ЩО ЗМІНЮВАТИ?

Найкраща гарантія безпеки України - 
це побудова Великої України!

делегатом. Не потрібно чекати 4-5 років, щоб змінити 
покидька, який «веде себе не так», як потрібно, на 
Ваш погляд..

5. Процес делегування і його результати відкриті, а не 
таємні, як при демократії. Будь-хто може дізнатися, 
хто саме вибрав того покидька, який розбазарює кра-
їну, а можливо й особисто пред’явити претензію за 
бездумний або зловмисний вибір.

6. Управління Громадянською республікою відбува-
ється через систему Рад, в руках у якої буде вся 
повнота влади, адже відміняється поділ влади на 
законодавчу, виконавчу та судову, як це є в демокра-
тичній системі. Це призводить до того, що громадяни 
будуть розуміти, хто конкретно відповідальний за те 
чи інше рішення. Це звісно не значить, що громадян-
ська рада буде заміняти собою законодавчу, вико-
навчу та судову владу. Ні, делегати в громадських 
радах будуть призначати відповідальних і разом 
нести відповідальність!

Форма правління Громадська республіка - це є 
можливість впливати реально на владу постійно, а не 
через 4-5 років або, не дай боже, через Майдан тощо. 
Детально ознайомитися щодо форми правління Громад-
ська республіка можна за посиланням.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

https://postup.org.ua/doktrina#rozdil04
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Реформування економіки України - найбільш 
болюча, й кричущо важлива тема. Адже все почи-
нається з економіки, без якої неможливий успішний 
розвиток країни. Успішність країни вимірюється вели-
чиною й стабільністю ВВП, та рівнем доходу на душу 
населення. Тому завдання, яке стоїть перед рефор-
маторами, це насамперед створити передумови еко-
номічного зростання. Ці умови досягаються такими 
факторами:  лібералізацією економіки, створенням і 
реалізацією єдиної маркетингової стратегії, інституа-
лізацією власності.

Натомість представники олігархічно-кланової еко-
номіки, й тотально корумпований держапарат роблять 
все навпаки. Хоча наївно сподіватися, що вони добро-
вільно відмовляться від «схем», які приносять їм каз-
кові бариші. Тому їхні «прикормлені» економісти 24/7 
з усіх ЗМІ переконують населення в неможливості 
швидкого реформування галузей економіки, ба, навіть 
в їх шкідливості, що це призведе до втрати бюджету. 
Лякають скасуванням пільг, субсидій, допомог, тощо. 
Але автор грузинської економічної реформи Каха 
Бенукідзе зазначав: «Немає такої країни, яка на 
хорошу правову систему, низькі податки, прості 
регуляції, реагувала економічним спадом. Немає 
такого».

Але марно сподіватися на добру волю бюрокра-
тично - репресивної адміністрації й нуворишів від 
влади. Поки в їхніх руках важелі управління, ніяких 
позитивних змін в економіці не відбувається. Тому 
єдина можливість добитися реформ, це залучення 
широких мас громадян в активні політичні про-
цеси. Саме в цьому напрямку послідовно працює ГО 
«Поступ». Адже наша мета - це Громадянська Респу-
бліка, новий суспільний устрій, де все вирішує гро-
мадянин! Нам потрібна процвітаюча, успішна Велика 
Україна!

___________________________________________________ 

Голда Меїр
ізраїльська державна діячка, 

одна з засновників держави Ізраїль
1898-1978рр.

Четвертий прем’єр-міністр Ізраїлю і перша жінка, що 
обійняла цей пост, Голда Меїр, називала свій спосіб роз-
витку держави.

Так, щоб зробити будь-яку країну величною, полі-
тикиня радила зробити дві речі: запекло боротися з 
корупцією і зробити військових, вчителів та лікарів най-
більш високооплачуваними і шанованими професіями.

Наводимо цитату Голди Меїр дослівно:
«...Якщо ви хочете побудувати ту країну, куди 

будуть повертатися її сини і доньки, якщо ви хочете 
побудувати країну, звідки їхати будуть тільки в сезон 

відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, у якій 
не буде почуття страху за майбутнє, то зробіть всього 
лише два кроки:
1. Прирівняйте корупцію до зради батьківщини, 

а корупціонерів – до зрадників аж до сьомого 
коліна...

2. Зробіть три професії найбільш високооплачу-
ваними і шанованими. Це військові, вчителі і 
лікарі...
І найголовніше – працюйте, працюйте і пра-

цюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не 
нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна 
тільки вам і більше нікому. Коли це стане не просто 
словами і простим гаслом, а стане способом вашого 
життя, значить, ви домоглися свого...»
_____________________________________________________ 

ОСНОВНІ 
ПРИНЦИПИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ 
РЕФОРМИ

ЯК ЗРОБИТИ БУДЬ-ЯКУ КРАЇНУ ВЕЛИКОЮ? 5025

Приєднуйтесь до 
поступівського 

телеграм-каналу 
«За Велику Україну!»

Мета каналу - об’єднати однодумців, створити 
майданчик для людей, яким небайдужа країна! 

Учасники каналу - це люди, котрі прагнуть 
будувати Велику Україну! 

 https://t.me/zavelykuukrainu

Не забудьте натиснути на кнопку 
«ПРИЄДНАТИСЬ»!

Володимир Антонюк
          член ГО «Поступ»

Нещодавно з’явилась інформація, що Прем’єр Угор-
щини Орбан на закритій зустрічі перед своїми прихиль-
никами виголосив проросійську та антиєвропейську 
промову. 

Він спрогнозував розпад ЄС і пообіцяв блокувати 
антиросійські санкції. За його словами, війна РФ проти 
України «може тривати до 2030 року», а Україна може 
втратити «третину або половину своєї території».

Одночасно з’явилась інформація, що колишній 
міністр закордонних справ Румунії Марга заявив, що 
Україна повинна поступитися своїми територіями. 
Закарпаття мають віддати Угорщині, Польщі – Галичину, 
Румунії – Буковину, а Росії – Донбас і Крим. 

Наше посольство в Румунії вже відреагувало на цю 
хрінь. Засудили слова екс-міністра.

Майже у кожної країни в світі є взаємні територіальні 
претензії. Це всюди так. Бо це історична спадщина роз-
витку країн. Україна, наприклад, абсолютно обґрунто-
вано може претендувати на російську Кубань чи Білго-
родщину, і буде права.

Але це не означає, що всі через це між собою мають 
або збираються воювати. Це все сплячі можливі кон-

Відбулася довгоочікувана знакова подія, про яку 
говорять ще з березня поточного року. І без чого не 
може бути завершено війну – надання гарантій Україні!

Нещодавно Офіс Президента презентував рекомен-
дації для гарантій, які має отримати Україна від інших 
країн задля недопущення повторної агресії.

Цікаво, що ця презентація відбулася майже відразу 
(на п’ятий день) після візиту Держсекретаря США Блін-
кена в Україну. Який приїхав несподівано, тихо. І також 
тихо поїхав. Для чого він приїздив, ніхто не пояснив. 
Офіційний привід – надання чергових 2 млрд. дол. 
допомоги. Але раніше для такого спеціально ніхто не 
навідувався. Можна припустити, що його візит був якраз 
і пов’язаний із наданням гарантій. Це також співпало у 
часі із масовою втечею росіян з Харківщини.

Про гарантії відомо, що вони мають бути політично та 
юридично обов’язковими для виконання на основі дво-
сторонніх угод, об’єднаних в межах спільного документа 
під назвою «Київський безпековий договір». 

Планується, що ці гарантії мають надати США, Брита-
нія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австра-
лія, Туреччина, та інші країни Європи.

флікти. Які при певних обставинах можуть пробуджу-
ватись. 

Такі заяви необхідно сприймати, що Україну почали 
вважати слабкою країною. Не здатною себе захистити. 
Сама не здатна, бо всі бачать, що ми зараз повністю 
залежимо від західної зброї. Практично наша територі-
альна цілісність зараз залежить від США. І такі заяви 
політиків вигідні в першу чергу для США. Бо демонстру-
ють, що саме США є гарантом захисту суверенітету. 

Таке стало можливим через відсутність розвитку 
України майже протягом всього часу своєї незалеж-
ності. Причина очевидна – олігархія. Олігархія – це 
поєднання бізнесу і влади. Бізнес думає завжди лише 
про власні бізнесові інтереси, а не справи країни. 
Нам потрібно не просто робити економічні і соціальні 
реформи, але й змінювати систему влади, щоб бізнес не 
міг більше правити.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

Також відомо, що не передбачається отримання ней-
тралітету України та обмеження для України права мати 
необхідні збройні сили та право вступу в НАТО.

АЛЕ ВСЕ ЦЕ ДУРНЯ! 
Будь-які гарантії будуть і можуть діяти рівно 

стільки, скільки це буде вигідно для самих гарантів. 
Так, ці гарантії вкрай важливі для завершення війни 
зараз. Але ніяких гарантій на майбутнє не дають. Як 
не дають, і ніколи не давали, ніякі гарантії в світі ні 
для кого. 

Єдина гарантія – це потужність країни. Бо якщо 
буде вигідно країнам-гарантам відмовитись від 
гарантій, які вони дають, то вони завжди видумають 
політичні причини для цього.

Велика Україна, потужна країна в Східній Європі – 
ось те, що нам має дати гарантії. В цьому напрямку і 
маємо рухатись.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

СТАТИ ВЕЛИКОЮ УКРАЇНОЮ АБО 
ПІТИ В НЕБУТТЯ

ХТО МОЖЕ ГАРАНТУВАТИ БЕЗПЕКУ ДЛЯ 
УКРАЇНИ?
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