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28.12.22-03.01.23 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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РОЗГЛЯД 
ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Те, що всі українські влади були олігархічними, то 
про це всі давно знають і нічого нового я не сказав. А це 
значить, що малий та середній бізнес був просто дійною 
коровою для українського бюджету, а підконтрольні 
великі компанії «сильних» українських політиків прак-
тично нічого в бюджет не платили. А якщо і платили, то 
потім повертали собі легально через надані законом 
преференції. В принципі, така ситуація схожа і в бага-
тьох інших країнах.

Тобто, малий та середній бізнес «щимили» всі дер-
жавні контролюючі органи своїми перевірками, штра-
фами, заборонами, адмінресурсом. А «свій» великий 
бізнес податки наче і платив, але дякуючи мутним схе-
мам фіктивного повернення ПДВ, отримання дотацій 
з держбюджету, сірим схемам на митниці, заниженій 
рентній платі і т.д., вони повертали все сплачене, ще і 
з прибутком. Тобто використовуючи владу, великий біз-
нес заробляє.

Це все якраз і є реалії демократичної системи влади. 
Нагадаю шкідливу «демократичну» формулу:  ГРОШІ – 
ВИБОРИ – ПРИХІД ДО ВЛАДИ – ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ 
З ПРИБУТКОМ.

Але раптом прийшла ВІЙНА. І, здавалося б, ситуація в 
країні повинна змінитись, бо треба рятувати Україну, бо 
треба гроші в бюджет на війну, бо треба рятувати еконо-
міку. Та не так сталося, як гадалося.

Що маємо по факту.
1. Проблеми з реєстрацією ПДВ для бізнесу. Для тих, 

хто не в темі, пояснюю, якщо тобі не зареєстрували 
податкову накладну, то ти втрачаєш гроші, або втра-
чають гроші твої клієнти, і ти, відповідно, маєш про-
блеми з ними. А хочеш, щоб все було добре, то треба 
занести в податкову певну суму.

2. Перевірки та штрафи продовжуються. Бюджету 
треба гроші за будь-яку ціну. І ніхто не хоче думати, 
а чи виживеш ти після цього. Сьогодні і зараз, а далі 
хоч трава не рости.

3. Влада змушує бізнес платити штучно більше подат-
ків. Це вже ми проходили при азірові і кровосісях 
часів донецьких. Тобто податкова просто каже – ти 
повинен заплатити з обігу 4% і без варіантів, якщо 
хочеш працювати. Не згоден? Ну то ми йдемо до 
вас з усіма витікаючими. Ви ж розумієте, що при 
бажанні, накопати можна на кожного.

4. Із типу позитивного. Влада бере під ще більший 
контроль незаконні схеми перетворення безго-
тівкових грошей в готівку. Тобто в простонародді 
«обналки» на контролі. Але їх влада не ліквідовує, 
хоча мала це зробити вже давно. А просто бере 
жорстко під свій контроль і дозволяє  «обналом» 
займатись лише наближеним, а іншим зась. Але ж 
наших людей просто так нахрапом не візьмеш. Біз-
нес починає шукати варіанти, бо платити скажені 
податки ніхто не хоче.

5. Зростає дерибан бюджетних грошей. Відкати за все 
і всюди, і суми зростають, не дивлячись на війну. А 
за проведення «правильної» державної експертизи 
треба просто заплатити потрібним людям і висновок 
про відповідність буде. Є спеціальні ходоки, які за 
свій відсоток вирішують всі ці проблеми. Просто 
факт – в енергетиці відкат 25% готівкою, просто 
вдумайтесь в ці суми, але спочатку випийте корва-
лолу.

6. Хабарі ростуть, як на дріжджах. Що можна зробити 
за гроші? Багато. А за великі гроші? ВСЕ. Цікаво, а 
коли люди питають, чому зростає хабар, адже гро-
шей не більше стає, то відповідають: типу страшно і 
небезпечно брати.

7. До військових об’єктів не покращилось ставлення 
зі сторони усіляких там облгазів, водоканалів та 
ресів. Замість того, що спрямувати бюджетні гроші 
на військові потреби,  ці енергетичні монополісти  
витягують гроші на себе, розказуючи, що військовий 
об’єкт має щось там замінити, модернізувати, тощо. І 
саме головне, що цю роботу має виконати лише своя 

ЧИ Є ШАНС ВИЖИТИ УКРАЇНСЬКОМУ БІЗНЕСУ?
АБО ХТО ДОБ’Є УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС ШВИДШЕ – ПУТЛЕР ЧИ ГЕТМАНЦЕВ І КО?
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«прикормлена» фірма, бо інакше будуть проблеми. 
Тобто кому війна, а кому мати рідна. Аналогічна 
ситуація і з об’єктами цивільними, які монополістам 
продовжують платити за надуману ними дурню. 

8. Митниця продовжує заробляти готівку на митниці і 
возити її в столицю великим босам. Волонтери везуть 
все для фронту, але на митниці свій фронт - еконо-
мічний.

І так всюди, куди не кинь. Тобто, війна нічого не 
змінила. Жодної потужної реформи, жодного лікві-
дованого контролюючого органу, жодного спрощення 
ведення бізнесу.

Але є потенційна одна велика проблема. У воїнів 
дуже завищене відчуття справедливості. І після нашої 
перемоги над Московією, а перемога буде без сумнівів, 
вся ця армія вояків повернеться додому і почне запи-
тувати - хто і що робив в тилу за їх спинами, поки вони 
там кров проливали. Бо хтось  спав в землі під обстрі-
лами, а хтось на новий Лексус собі заробив. Це ж явно 
несправедливо. І чи почнеться післявоєнна боротьба за 
справедливість, це поки риторичне питання, але воно 
явно постане.

Вся ця описана ситуація чітко показує проблема-
тику сучасної влади. Команда Зеленського (та і як всі 
попередники) вклала гроші у вибори, і Ви, громадяни, 
обрали цю владу. А тепер вони повертають вкладені 
гроші, незважаючи на війну. І так буде завжди, поки ми 
не змінимо систему влади.

Демократична система влади себе віджила, і тому її 
варто ліквідувати та замінити на більш прогресивну - 
громадянсько-республіканську систему (систему Гро-
мадянської республіки), де якраз буде ліквідована та 
сама «демократична» формула (див. вище). Рай зразу 
не настане, але громадяни реально почнуть керувати 
Україною, а значить зміни на краще будуть.

Україна ПЕРЕМОЖЕ!
Демократію ГЕТЬ! 

ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!
_____________________________________________________

ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ — ЦЕ:

1.	 Розуміти,	що	відбувається	в	Україні	і	світі.

2. Розуміти, чому Україна в багнюці.

3. Розуміти, що треба зробити, щоб вилізти 
з цієї багнюки.

4. Діяти в цьому напрямку!

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/solodkiy.s
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У України за весь час історії були принципові, зна-
кові роки. Які впливали на подальше життя україно-
слов’янсько-скіфського народу. 

Рік 2022-й має всі шанси стати найважливішим за 
всю нашу історію.

988 р. – Хрещення Русі, Русь (сучасна Україна) стає 
однією з могутніх країн Європи.

1240 р. – напад Батия на Київ та Русь. За версією Гру-
шевського, ніякого нападу не було, а був про-
хід монголо-татарських військ через Русь до 
Європи. Повертались назад вони вже іншим 
шляхом. Русь не стала ані улусом Золотої Орди, 
ані її данником. 

1569 р. – Люблінська унія, створено Річ Посполиту. Русь 
(Україна) у складі Великого князівства Литов-
ського об’єдналась із Польщею. Виникла одна з 
найпотужніших країн Європи.

1596 р. – Берестейська унія, спроба насадити католицизм 
в руських (українських) землях. Призвело до 

Російський «Левада-центр» опублікував результати 
опитування про ставлення населення РФ до війни проти 
України. 

Було таке запитання: «Як ви вважаєте, чи несуть такі 

громадянських війн, виходу частини Русі (Укра-
їни) зі складу Речі Посполитої і створення нової 
держави – Гетьманщини.

1654 р. – внаслідок Переяславської ради укладено вій-
ськово-політичний союз двох держав — Геть-
манщини та Московського царства. Почався 
процес поглинання України (Русі) Росією.

1795 р. – третій, остаточний, поділ Польщі. Припинилась 
державність польського та українського (русь-
кого) народу.

1917 р., 20 листопада – після Жовтневої революції 
засновано Українську Народну Республіку 
(УНР).

 
1918 р. – оголошено про незалежність Української 

Народної Республіки. 

1921 р. – Ризький договір між Польщею, з одного боку, 
та Радянською Росією й Українською СРР, з дру-
гого. Українські землі поділені між ними. Само-
стійність і державність України знову втрачено.

люди, як ви, моральну відповідальність за загибель мир-
них жителів і руйнування в Україні?» 59% відповіли, що 
«безумовно не несуть», 10% - що «безумовно несуть» 
(24% - «якоюсь мірою несуть»).

Тобто у кремлівської влади відсутня громадянська 
опозиція бомбардуванню мирних цілей в Україні. Бом-
бардувати можуть продовжувати. Хоча саме громадян-
ський спротив може бути вирішальним в справі завер-
шення війни. Так було в США під час війни у В’єтнамі. 
Війна там завершилась через те, в першу чергу, що 
населення, особливо молодь, почала активно виступати 
проти війни.

Але головне в цьому опитуванню не те, що росіяни 
підтримують агресію. Бо це результат успішної пропа-
ганди. 

Головне інше. Така позиція свідчить про позицію 
соціального дрона. Тобто позицію, коли «мене політика 
не цікавить». Коли громадяни країни себе не ототож-
нюють з громадянами. А так – просто мешканцями. Які 
живуть, щось там копошаться по своєму житті і чогось 

ДАТИ В ІСТОРІЇ, КОЛИ УКРАЇНА 
ЗМІНЮВАЛАСЯ

ПОЛІТИКА МЕНЕ НЕ ЦІКАВИТЬ – НАСЛІДКИ

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»!

Ось ці люди принесли нам війну в Україну! 
Ті, які мріють про СРСР. Цими мрійниками ско-
ристався Путін, щоб здійснити свою агресію. 

Центр Разумкова провів опитування. 
87% українців не хочуть відновлення СРСР. 
«Хоча частка тих, хто не хотів би відновлення СРСР, 

на Півдні і Сході країни (відповідно 72% і 81%) дещо 
нижча, ніж на Заході (93%) і в Центрі (89%), у всіх регі-
онах супротивники відновлення СРСР становлять пере-
важну більшість», — зазначили соціологи.

Але ж є ті, хто мріє про СРСР! Навіть, і зараз! 
Люди дивились на багаторічне свавільне правління 

олігархії. На вакханалію постійних передвиборчих обі-
цянок. На тотальну корупцію. На те, що жоден україн-
ський уряд не переймався розвитком України. І почали 
вірити, що якщо поновити імперію (колишній СРСР), то 
все зміниться.

Якщо люди не бачать реальної перспективи, вони 
хапаються за мрії. Цим скористувався Кремль. Він ство-
рив ілюзію, що все буде «як колись». А «колись», дій-
сно, не було вакханалії олігархії. Але була диктатура і 
концтабір. Люди захотіли жити в мрійному концтаборі. 
Головне, щоб були стабільність і порядок, нехай і конц-
табірний. 

Ось така психологія і стала ідеологічною базою 
Москви. 

Тобто мрійники про рожеве марево привели на 
землю України реальну війну. Яка потім почала вбивати, 
в першу чергу, самих цих мрійників.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

гарного чекають від влади. Від того, як вона накерує. 
Але коли громадянам байдуже, влада точно діє не в 
інтересах громадян. І, дійсно, дуже часто веде війни. 
Коли економічні справи в країні кепські, війна – це гар-
ний фон для провальної влади. Саме це ми бачимо в РФ.

Якщо позиція соціального дрону досягає критичної 
маси населення, то така країна рухається до розвалу. 
Значить Росія рухається у вірному напрямку. Бажаємо 
їй тут успіху.

Але позиція соцільного дрона і в Україні теж була і у 
багатьох є зараз! Саме ця позиція призвела до того, що 
олігархічна влада робила, що завгодно, що заманеться. 
Що і призвело до того, що Україна стала слабкою. І, вре-
шті решт, – до війни.

Соціальний дрон – ось, хто завжди винний в тому, що 
країна паршива.
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ТУГА ЗА МИНУЛИМ - 
ЗАГРОЗА МАЙБУТНЬОМУ

1941 р. – напад нацистської Німеччини на СРСР. Статус 
України не змінився.

1945 р. – перемога СРСР над Німеччиною. Україна продо-
вжує бути під окупацією Росії.

1991 р. – розвал СРСР, Україна набуває незалежності. Але 
вплив Росії веде до поновлення інтеграції із 
нею.

2014 р. – захоплення Росією Криму та Донбасу, рух 
поглинання України Росією припиняється, почи-
нається зворотній процес.

2022 р. – напад Росії, Україна назавжди відходить від 
Росії. Створюються умови для побудови Великої 
України.
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