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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Нещодавно ми дали іформаційний Спротив щодо 
корупції по Тимошенку.

А через пару днів Кирило Тимошенко написав заяву 
про звільнення з Офісу Президента!

Співпадіння? Так уже не раз бувало.
Думаємо, що наш Спротив читають різні знакові 

люди. І ми своїми Спротивами даємо їм ідеї, як почати 
піднімати якісь хвилі. І в Офісі Президента наші 
Спротиви читають і діють на випередження. Коли 
бачуть, що починається хвиля, то одразу намага-
ються реагувати. Так, доречі, якщо пам’ятаєте, було 
зовсім нещодавно і по реформах. Спочатку ми дали 
гостру критику Гетманцева, а потім він свою думку 
змінив на 180% і почав казати те, що й ми кажемо.

Не хочемо впевнено казати, що це саме наш вплив. 
Але, мабуть, ми входимо в певний інформаційний пул, 
по яких заміряють настрої в суспільстві.

ТЕКСТ СПРОТИВУ ЗА 22 СІЧНЯ 2023 РОКУ:
Нещодавно НАБУ і САП повідомили про підозру екс-

очільнику «Нафтогаз України» Коболєву, що його  під-
озрюють у заволодінні понад 229 млн грн.

НАБУ затримало в.о. міністра розвитку громад, терито-
рій та інфраструктури Лозинського за хабар. У міністерстві 

заявили, що вже готуються документи на його звільнення.
Почали боротись із корупцією?
НІ! НІЧОГО І НІХТО НЕ ПОЧИНАВ!
Боротьба із корупцією  це тоді, коли посадять СВОЇХ! 

Бо, як казав колись колишній лідер Сінгапуру Лі Куан Ю: 
«Почніть з того, що посадіть трьох своїх друзів. Ви точно 
знаєте, за що, і вони знають, за що.»

Під виглядом «боротьби із корупцією» відбувається 
щось інше.

Або наведення порядку у своїх рядах, щоб «слуха-
лись папу».

Або сакральна жертва, щоб продемонструвати: ось, 
вже почали боротись із корупцією.

Або це просто внутрішня політична боротьба. 
Це що завгодно, але точно не боротьба із корупцією.
Реальна боротьба із корупцією має цікавий ефект. 

Коли центр реально починає цю боротьбу, то всі це чітко 
розуміють. І більшість корупціонерів ОДНОЧАСНО пере-
стають корумпувати. Роблять паузу. Так було, напри-
клад, одразу після приходу Ющенка. Бо думали, що той 
бджололюб реально прийшов боротись із корупцією. 
А коли побачили, що крім бджол його більше нічого не 
турбує, то все знову почалося.

Якщо влада починає боротьбу із корупцією, то всі 

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ!?
знають, що будуть спеціально шукати жертв і робити 
провокації хабарів. Причому почнуть ЗВЕРХУ, а не 
знизу. Будь-яку корупцію можна подолати максимум за 
півроку. І то, це великий термін.

Яскравий приклад. Ще влітку одного з заступників 
Голови Офісу Президента Кирила Тимошенка помітили 
за кермом Porsche Taycan останньої моделі, який нале-
жить непублічному бізнесмену Веміру Давітяну і коштує 
близько $100 тисяч. Про це написали українські ЗМІ. 
Крім того, Тимошенко не лише їздив на дорогому авто, 
а й орендував особняк на майже 1200 кв. м. з власним 
виходом до водойми. Цікаво, що будинок належав влас-
нику великого будівельного бізнесу Ігорю Ніконову.

І що? Це одна з перших осіб держави!
Хтось бачив розслідування? Якщо влада реально 

бажала побороти корупцію, то цей пан не тільки б уже 
сидів за гратами, не тільки був би через годину після 
публікації звільнений з посади. Він би взагалі не доду-
мався їздити так нахабно перед камерами на корумпо-
ваному авто, щоб уся країна це бачила!

З корупцією вони борються...
Переможемо.

ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!
_____________________________________________________

Почніть з того, що 
посадіть трьох своїх 
друзів. 

Ви точно знаєте, за 
що, і вони знають, за 
що.

Лі Куан Ю
сінгапурський державний діяч,

перший прем’єр-міністр Республіки 
Сінгапур,

один з творців сінгапурського 
«економічного дива»

1923-2015 рр.

Основна частина українців живе, як-то кажуть, «від 
зарплати до зарплати», тобто,  заробітна платня для 
більшльшої частини українців - запорука виживання.

Рівень безробіття під час війни склав 35%, додати до 
цього зниження рівня заробітної плати на 25-50 % та 
інфляцію на рівні 30 %-маємо катастрофічну ситуацію 
на ринку праці. Точніше кажучи, майже половина пра-
цездатних українців не має роботи, а ті щасливчики, які 
її мають, працюють за їжу та проїзд, щоб до цієї роботи 
дістатися. 

Наприкінці червня уряд начебто побачив цю про-
блему та впровадив (як каже Д. Шмигаль) реформу. 
«Реформа» полягає в тому, щоб залучити безробітних 
громадян, (які зареєстровані в службі зайності та про-

тягом 30 днів не отримали роботи) до роботи, пов‘язаної 
з розбиранням завалів, доріг, заготовкою дров тощо. Це, 
звісно, все гарно і правильно, але ж зовсім не вирішує 
даної проблеми. Її як під час війни, так і в подальшому 
мирному житті, може вирішити тільки одне - це комп-
лексні реформи насамперед економічні. Невже там, в 
уряді, ніхто досі не розуміє, що зараз вкрай необхідно 
вдихнути життя в малий та середній бізнес, дати нарешті 
йому те, що він просить вже протягом 30 років - лібера-
лізацію. Щоб підтримати бізнес, який дає робочі місця 
в ці складні часи, необхідно впровадити спочатку лише 
дві речі - максимальне спрощення ведення звітності (а 
для самозайнятих осіб її зовсім не повинно бути) та лік-
відацію всіх перевіряючих дармоїдів (під час війни це 
як мародерство).

Але уряд вперто не бажає нічого змінювати в системі, 
яка приносить збагачення лише малому колу державних 
діячів, олігархам та різним пройдисвітам, тісно з ними 
пов‘язаними. 

БЕЗРОБІТТЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ.
Ну гаразд, реформ не буде, це ми вже зрозуміли. 

Але чому не задіяний цей величезний трудовий ресурс 
на благо фронту? Невже неможливо організувати при-
скоренні безкоштовні курси вкрай необхідних на даний 
момент спеціальностей, наприклад, таких як електро-
монтажник, водій автовишки тощо.

Уряд постійно нам нагадує, що треба працювати, але 
не каже де. 

На жаль, система правління нашої держави побудо-
вана так, що не дає нам змогу впливати на уряд, та що 
там на уряд, навіть на свого сільського голову вплинути 
вкрай складно, або і зовсім неможливо. Але «Поступ» 
обов‘язково змінить цю нав’язану нам олігархами демо-
кратичну систему влади на громодянську республіку, де 
кожен грамадянин буде мати змогу в режимі «реального 
часу» впливати на владу.

_____________________________________________________

Андрій Чередніченко
член Виконкому ГО «Поступ»
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На політичному ландшафті України дуже багато різ-
них партій, громадських організацій, активістів, тощо. 
Всі вони періодично закликають до єдності, консолі-
дації, згуртованості, задля блага неньки - України. Як 
правило, під вибори чи референдуми, з гаслами: за все 
«хороше» (в їхньому розумінні) і проти всього «пога-
ного». Але з кожними черговими (чи позачерговими) 
виборами переважає останнє. Усі «благі» наміри пере-

Нарешті влада України озвучила ініціативу, яку мала 
озвучити ще в 2019 році.

Уряд на засіданні 13 січня створив міжвідомчу групу, 
яка у прискореному режимі займеться дерегуляцією 
бізнесу в Україні. Очікується перегляд усіх інструментів 
контролю та регулювання, повідомив прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль. Наразі в Україні налічується близько 
1000 інструментів державного регулювання для біз-
несу. 528 дозволів, 224 ліцензії, 157 погоджень, а ще 
десятки декларацій, висновків, посвідчень та свідоцтв. 
«У нас є політична воля та політичне рішення все 
це радикально скоротити», – додав прем’єр.

Що тут не так? 
А «не так» у тому, що провести радикальне змен-

шення всього перевіряючого і контролюючого хочуть 

Нещодавно Голову Ради громадянської організа-
ції «Поступ» запросили на відео інтерв’ю на канал 
Павла Себастьяновича, де були викладені наші осно-
вні поступівські позиції.  

Після ознайомлення з відео громадяни почали 
коментувати та задавати нам питання щодо іде-
ології Громадянської Республіки. Наводимо один з 
таких діалогів:

**********
С.П., професор, історик (автор ряда книжок по істо-

рії України), юрист, викладач
... не навів доказів, що олігархія виростає з демо-

кратії. 
Насправді олігархія може бути і при монархії і навіть 

при тиранії.

можців перетворюються в макулатуру. Новообрана 
влада продовжує заклики до єднання суспільства і 
влади заради подолання економічних і соціальних 
негараздів, а по суті, вся «боротьба» зводиться до 
банального розподілу «портфелів», «потоків», обслу-
говування олігархії. Бо демократичний устрій в Україні 
зводиться до дії демократичної схеми влади: гроші - 
вибори - прихід до влади - повернення грошей з при-
бутком. І уся їхня «ідеологія» - це особисте збагачення. 
Досягнувши омріяного «олімпу», розсадивши своїх 
«любих друзів» на «потоки», вони прагнуть консервації 
такого становища. Й усі їхні зусилля працюють тільки 
в цьому напрямку. Здається, що немає виходу з цього 

доручити самим перевіряючим та контролюючим. Тим, 
хто за рахунок корупційних доходів від перевірок і 
контролю жирує на Україні! Це так само, як зібрати зло-
діїв і доручити їм розглянути питання «радикального 
скорочення» їхніх крадіжок задля інтересів громадян!

Чомусь така дурниця зі злодіями в голову нікому не 
приходить.

Тож можна очікувати від таких анонсованих реформ 
приблизно те саме, що і від скорочення грабіжок від 
злодіїв.

Не треба бути Нострадамусом, щоб заздалегідь 
побачити, що будуть дійсно щось скорочувати, бо ж 
оголосили, що є «політична воля». Але це щось точно 
буде незначне. Яке можна прибрати, щоб відзвітувати. 
Контролюючі органи будуть зменшувати свої функції 
лише бутафорно.

Твердохліб Максим, Голова Ради ГО «Поступ»
Олігархія - це поєднання бізнесу і влади.
А олігарх - це поєднання в одній особі бізнесмена 

і чиновника. Але необхідно розуміти, що олігарх - це 
просто особа, яка сама по собі не є небезпекою. Якщо 
бізнесмен буде ефективно поєднувати свою посаду і 
посаду чиновника, наприклад, по дерегуляції бізнесу, 
то може ще й більшу користь принести, ніж, якщо б не 
був бізнесменом. Таке було в Грузії із Бендукідзе.  Про-
блема в системі, яка породжує олігархію. А ця система 
якраз і є демократичною системою влади. Бо працює за 
схемою: «гроші - вибори - прихід до влади - повернення 
грошей із прибутком». Тобто бізнес приходить до влади 
системно, всюди, тотально, а не в окремих випадках. 

Тому при монархії можуть бути олігархи, але не може 
бути олігархії. Бо трансфер влади відбувається за монар-
хічними принципами. І олігархічна формула там не діє. 
А тиранія - це взагалі з іншої опери. Тиранія - це режим 
влади. Тиранія може бути і при монархії, і при   демократії  
(демократичній системі, як, наприклад гітлерівська Німеч-
чина), так і при Громадянській системі, яку ми пропонуємо. 
Тобто тиранія - це якість правління, а не система влади.

С.П.
Тобто олігархія може бути при слабкій системі демо-

кратичних інститутів,  при слабкій структурі монархії, 
при слабкій громадянській республіці, як приміром в 
добу козацтва.

Твердохліб Максим
Ні, все навпаки.

ПРИНЦИПИ ОБ’ЄДНАННЯ ПАРТІЙ, ОРГАНІЗАЦІЙ, АКТИВІСТІВ

ДОВГООЧІКУВАНІ ЗМІНИ ЧИ ЗНОВ ІМІТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ?

ВІДПОВІДЬ ЧИТАЧУ: ЩО ТАКЕ ОЛІГАРХІЯ І ХТО ТАКИЙ ОЛІГАРХ

порочного кола, адже зруйновано і знецінено усі дер-
жавні інститути. Але вихід є - це зміна суспільного ладу, 
який впровадить справжнє народовладдя. Адже, згідно 
чинної конституції в нашій країні, народ є «джерелом 
влади». Це є ідеологія Громадянської Республіки, яку 
послідовно сповідує ГО «Поступ» для розбудови Вели-
кої України. Тому, організація може об’єднатися з тими 
політичними силами, які поділяють ідеологію Громадян-
ської Республіки, підтримують Доктрину ГО «Поступ», 
направлену на розбудову Великої України! Але, навіть, 
з наявністю цих факторів, рішення може бути прийнято 
тільки на загальних зборах ГО «Поступ»!
_____________________________________________________

І самі себе точно не будуть скорочувати. Бо це їх жит-
тєві інтереси.

Є тільки один вірний шлях. Займатись скороченням 
контролю мають ті, кого контролюють. А вони, зрозу-
міло, дійсно, скоротять все радикально. Але від цього 
катастрофи точно не буде. Не стане гірше, ніж від росій-
ської агресії. Проте економіка почне стрімко зростати. 
А якщо щось зайве перескоротять, то це завжди можна 
швидко виправити. 

Якщо влада не йде таким шляхом, то вона або тупа, 
або просто не хоче нічого насправді робити.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

При сильній системі демократичних інститутів в 
демократичній республіці якраз і виникає олігархія. 
В США, Німеччині, Британії і всіх країнах демократії 
сильні демократичні інститути. І там діє класична олі-
гархія. 

Знову, звертаю увагу, що олігархія - це не гарно 
і не погано. Це -  поєднання бізнесу і влади. В таких 
випадках вся країна залежить від правління олігархії. А 
олігархія може правити і гарно, і погано. Все залежить 
від того, на чому вона заробляє. Але точно у олігархіч-
ної влади інтереси країни не на першому місці. У них 
два головних інтереси: власний бізнес і перемога на 
наступних виборах.

А от при слабких демократичних інститутах виникає 
не олігархія, а звичайна диктатура, яка тримає бізнес 
поза владою. І використовує демократичну систему як 
ширму, при якій діє авторитаризм.

При монархії і громадянській республіці олігархії не 
може бути. Бо там діє інша система влади. Так, бізнес-
мени можуть мати певну владу. Але не як результат дії 
системи, а як результат власного особистого просування 
у владу. І в таких випадках такі олігархи інтегруються 
в правлячий режим. Наприклад, призначений монархом 
міністр нафти може бути нафтовим магнатом одночасно. 
Але міністром він буде рівно стільки часу, скільки цього 
монарх захоче. Тобто його залишення при владі точно 
не залежить від демократичних виборів.

_____________________________________________________

Володимир Антонюк
          член ГО «Поступ»
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