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ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
Декого обурює те, що депутати хотіли просто так збільшити собі
зарплати. Мене теж це обурює, у такому формулюванні.
Я глибоко переконаний, що нам потрібно переймати досвід церкви
в цьому питанні. Якщо церква потужна, з позолоченими куполами, то й
священник в ній на дорогій автівці, рясі від "Бріоні" та моделлю в ліжку.
Якщо церква розвалена - йому залишається про це лише мріяти.
Так має бути і у владі. Якщо країна багата та потужна - багатими мають
бути і владні мужі. Якщо бідна, то й мужі мають сидіти на гречці з капустою.
Однак, якщо в бідній Україні громадяни, як пенсіонери в церкву,
добровільно понесуть владним мужам залишки грошей (прикриваючись
сплатою податків) - нехай беруть. Це буде означати, що українці позбулися
залежності від матеріального світу і пізнали Бога.
Я цьому буду дуже радий.

СЯ З 2003 РОКУ

Олександр Черниш
член Ради ГО «Поступ»
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АМНІСТІЯ КАПІТАЛУ
ЧИ НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ?
Людмила Ничай
член ГО «Поступ»

Поняття “амністія капіталу” сьогодні викликає певне
непорозуміння серед наших колег. Щоб у цьому питанні
розібратися, слід чітко розділити поняття АМНІСТІЯ
КАПІТАЛУ та АМНІСТІЯ ПЕРСОНАЛІЙ.
Зрозуміло, що недовіра до запропонованого бачення
економічного розвитку спровокована реаліями, в
яких перебуває Україна сьогодні - суцільна недовіра у
корумпованому та олігархічному перерозподілі того ж
капіталу.
У будь-якому випадку реформи будуть можливими
лише за повної ЛЮСТРАЦІЇ, яка є пріоритетом у політиці
“Поступу”. А також ніхто не відміняв КРИМІНАЛЬНУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, яка прийде до кожного, незалежно
від величини та спроможності його капіталу.
Амністією капіталу називають виведення з тіні грошей
без штрафних санкцій і введення їх у легальний обіг в
країні. З досвіду європейських країн найуспішнішим
вважають процес амністії в Італії 2001-2002-х років, де
поряд відбулася і податкова амністія. За перші 2 місяці
в легальний обіг повернулися активи вартістю 61 млрд.
євро, податкові збори зросли на 24 млрд. євро. Це
дозволило кабінету Сільвіо Берлусконі звільнити від
податку на доходи щорічний дохід, менш ніж 25 тис. євро
і скоротити для підприємців деякі інші податки. Така
позиція дозволить швидко влити у країну неіснуючий
на паперах капітал, а не займатися на державному рівні
бізнесом для його примноження.
Націоналізація, в свою чергу, - політика переведення
промисловості і сфери послуг країни в суспільну
власність. Націоналізація підприємств та бізнесу це
не найкращий спосіб примноження капіталу держави,
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погодьтеся. Адже вже є сформований століттями інтерес
лише до приватної власності та безвідповідальність до
державного та загального.
Інший мінус це сама процедура, що рідко відбувається
з доброї волі підприємців.
Не можу не згадати процес націоналізації 1918го року. Саме з тих часів Донбас став здобутком
радянського союзу і селян, а колишні власники бельгійці,
німці та англійці поїхали товарняком додому. Вони були
хорошими підприємцями і добре дбали про розвиток
нових технологій та привезли інвестиції для побудови
заводів і шахт, що дало робочі місця. З часу їх вигнання
на цих підприємствах не змінювалося нічого протягом
століття, хоча вже й знову підприємства 20-х років у
приватній власності.
Можна згадати і кризу в економіці між двома
революціями у Франції. Спочатку капітал розтягнула
буржуазія, що мала доступ до влади, а потім державні
виробничі майстерні спустошили казну остаточно.
Це загрожує банкрутством через незацікавленість
КОГОСЬ конкретного в отриманні прибутку. А за старими
звичками призначені управлінці матимуть спокусу
наслідувати своїх “попєредніків”. Державне - значить
нічиє. Та ще й управлінці швидко можуть змінюватися,
особливо в умовах ДЕЛЕГУВАННЯ, коли його незадовільна
робота може позбавити посади.
Амністія капіталів - це акт, який суперечить
справедливості. Але іноді такі акти треба робити
задля загальної вигоди суспільства. Тобто завжди при
вирішенні питання амністії капіталів на одній чаші
терезів справедливість, а на іншій - конкретна вигода
суспільства. І кожен раз це питання вирішується
важко. Але буває так, що іншого шляху, ніж амністія
капіталів, просто не існує.
________________________________________________

ДЕМОКРАТІЯ - ЦЕ МІФ!!!
Ігор Мотузка
член ГО «Поступ»

Як часто ми чуємо, що в Україні не справжня демократія, не така як треба. Пропоную розібратися разом.
Усі розуміють демократію як систему, котра включає
такі елементи:

- виборність органів влади,
- поділ державної влади на три гілки: законодавчу,
виконавчу та судову,
- наявність політичних прав і свобод,
- підпорядкування меншості більшості,
- захист прав меншості.
Проте, як відомо, практика є критерієм істини. Тож
поглянемо на Українські ознаки (елементи) Української
демократії, як-то кажуть, по факту.
Продовження на стор. 2

ЗАБЛУЖДЕНИЕ:

Введение ответственности у избирателей
повлечет за собой
террор и ограничение
прав и свобод человека
Андрей Хлыптун
член Исполкома ГО «Поступ»
Начнем с того, что мы не говорим, что нужно
вводить ответственность к избирателям за свой
выбор. Мы говорим, что ее отсутствие влечет за
собой безответственный выбор, а также халатное и
продажное отношение к выборам вообще.
И как следствие мы сейчас имеем: олигархическую
власть, войну на востоке страны, потерю Крыма,
высокую инфляцию, тотальную коррупцию и т.п. Мы
говорим, что это есть один из недостатков данной
системы управления государством, т.е. демократии.
Поэтому мы против демократической формы
управления
государством
(поскольку
это
благоприятная почва для расцвета и процветания
данного бардака), и предлагаем вместо нее такую
форму государственного управления, как Гражданская
Республика. При которой будут отменены "тайные"
безответственные выборы и будет внедрен механизм
делегирования полномочий открыто и напрямую
делегату (с механизмом их быстрого отзыва, в случе
необходимости). Благодаря этому граждане нашей
страны смогут непосредственно влиять на власть.
И ответственностью будет тогда именно открытость
данного процесса. На данный момент существует
достаточно механизмов по защите прав и свобод
человека, это: гласность, объединение людей в
общественные
организации,
территориальные
общины и др.
P.S. "... Йдеться про новий рівень
громадянського суспільства з високим статусом
громадянина. Особливо це важливо для України,
де багато її жителів дотримаються думки: щоб
стати громадянином, він повинен мати лише
паспорт. І більше нікому й нічого він не винен. Чи
не тому ми нині в країні маємо, те чого не повинно
бути: війну, злидні, тотальну корупцію, повне
розчарування у всіх і всьому."
З книги "ЕПОХА НЕОКАМЕРАЛІЗМА".
Ю.М. Канигін, В.І. Кушерець.
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Неимоверно задолбали растущие, как грибы после
дождя, неадекватные законы. Часть из них остаётся на
стадии обсуждения, но всё равно, открывая новости,
я каждый раз жду с откровенным ужасом. Ибо то,
что принимается, противоречит не только другим же
законам, но и банальной физической реальности. Скоро
поверю в лучших традициях «Секретных материалов»,
что нами правят замаскированные пришельцы.
Алексей Мкртчян
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Главная задача ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ состоит
не в том, чтобы штамповать законы и оправдать свое
существование, а в том, чтобы принимаемые законы
давали толчок для развития экономики, облегчили
жизнь граждан... А кроме этого законодательная
власть ещё и обязана проконтролировать, чтобы эти
законы претворялись в жизнь. А то у нас происходит
ситуация, когда они утвердили закон, похвалили себя
за то, что этот закон такой умный, прогрессивный, а
будет ли он работать или проконтролировать, чтоб он
работал - пасс. Это не их задача, не их компетенция...
Дмитрий Таций, член Исполкома ГО «Поступ»

ДЕМОКРАТІЯ - ЦЕ МІФ!!!
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Ігор Мотузка
член ГО «Поступ»
Хто вибрав владу, якій за результатами соціологічного
дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна,
народ не довіряє, і, зокрема, Верховній Раді довіряють
8,5%, не довіряють 87,6%, не визначилися з відповіддю
3,9%. І це станом на початок 2016 року.
Весь процес «виборності» можливо описати в
термінах договору купівлі–продажу: ми вам гроші
(гречку/концерти/обіцянки, тощо), ви нам голоси.
День виборів (реєстрація угоди). Оборудка закрита. І
після цього ніхто нікому нічого не винен.
Яскравий приклад: інформація на сайті ВРУ щодо
голосування «народних» ***ранців (чи «об» чи «зас» це вже кому як подобається). Отже, станом на 05 жовтня
2016 року понад 160 цих самих «демократичних»
***ранців прогуляли або проігнорували 50%
голосувань. Фактично саботували роботу Верховної
Ради. Так на який *** (ляд – адаптована версія) вони
потрібні.
І покажіть мені людину, яка скаже, що такий
***ранець його влаштовує. Але ж вони свою виборну
посаду оплатили?.... тож претензії не приймаються….
Отже, питання виборності знімається, як казала наша
політична еліта, «як дурне».
Щодо поділу влад, то питання носить характер
загальновідомого та такого, що навіть не потребує
окремого доведення в суді. За всю історію незалежності
України весь поділ починався та закінчувався на
вулиці Банковій. Крапка!
От що беззаперечно є, так це права та свободи. Та
ще стільки є, що навіть можемо постачати на експорт.
А от обов’язки необхідно імпортувати… оскільки
національний виробник (народ/піпл/громада/тощо)
цього не виробляє.
Що стосується підпорядкування меншості більшості
(тобто вирішує більшість), то і тут не зовсім склалося.
От яскравий приклад прямого народовладдя
та «врахування думки народу» - нажаль тільки в
лапках. Отже 16 квітня 2000 року в Україні відбувся
референдум, інформація про який і досі присутня на
сайті ЦВК.
Так от на референдумі, явка на якому склала 81,15
відсотка (!) від 36 629 926 виборців, було проголошено
всього чотири питання:
1. Надання Президенту права розпустити парламент,
якщо протягом трьох місяців не створено постійно
діючу парламентську більшість (тоді Президент не
мав такого права, а наразі Президент може це зробити
через 1 місяць – така еволюція демократизму), за

це було 25 177 984 виборців (84,69 % від кількості
громадян, які голосували).
2. Скасування депутатської недоторканності, за
це було 26 461 382 виборців. (89 % від кількості
громадян, які голосували).
3. Зменшення кількості депутатів з 450 до 300, за
це було 26 730 432 виборців. (89,91% від кількості
громадян, які голосували).
4. Формування двопалатного парламенту в Україні,
одна з палат якого представляла б інтереси регіонів
України і сприяла б їх реалізації (децентралізація, про
яку зараз говорять, як про якесь ноу-хау), за це було 24
284 220 виборців. (81,68 % від кількості громадян, які
голосували).
Понад 20 МІЛЬОНІВ (!!!) Українців висловили свою
думку.
А це до речі більше, ніж ВСЬОГО прийшли на вибори
до ВР у 2014 році (15 963 543- 44% від загальної
кількості виборців) та більше, ніж ВСЬОГО прийшли на
вибори до президента у 2014 році (18 019 504 – 49,9%
від загальної кількості виборців)).
І шо?
А нічого!
Звідси питання. Якщо в українських реаліях
демократії не враховується думка більшості (РЕАЛЬНОЇ
більшості), то хтось згадує про меншість???
Правильно, до моменту укладання «виборчої
оборудки» (див. вище) ніхто.
Ось це і є «Українська демократія». Так вона працює
останні 25 років.
То може й справді нам потрібна друга, справжня
демократія?

Демократія скрізь однакова. Громадяни
ніде, ніколи і ніяк не впливають на
управління державою, а ні в США, а ні в
Європі.
НІ!!! Адже демократія скрізь однакова. Громадяни
ніде, ніколи і ніяк не впливають на управління
державою, а ні в США, а ні в Європі. Скрізь править
невелика кількість олігархів, а для людей роблять
яскраве шоу, що дає оманливе відчуття значущості та
впливу. І лише від розумності цих олігархів залежить
добробут їх громадян.
Так чи потрібна нам демократія? Мертва по факту
(та що не функціонує за своїм призначенням) форма
правління. Відповідь очевидна.
МИ ПРОТИ ДЕМОКРАТІЇ!
МИ ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!
МИ ЗА ДЕРЖАВУ ДЛЯ ГРОМАДЯН!

Закони пишуть загалом: до того, після того, або замість
того. У нашої влади є четвертий варіант, для себе. Ось
формула законів, якої навчають усіх юристів, іншого з
часів Хамураппі, ще не вигадали.
Артур Муляр, член Исполкома ГО «Поступ»

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
ИСПОЛНЕНИЕ
СОБЛЮДЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

VIRIBUS UNITIS СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ
Даниїл Лемешко
член Виконкому ГО «Поступ»
В інтернет-просторі останнім часом розвелось
багато так званих «незалежних» активістів. Людей,
що своїми власними зусиллями намагаються зробити
суспільство кращим, освіченішим, добрішим і тд...
Вони своїм прикладом показують, як треба сортувати
сміття, берегти довкілля, поважати літніх людей. Але чи
має це бодай якийсь ефект?! Очевидно, що ні. Такі дії
одиночних активістів не мають системного ефекту, а, в
кращому випадку, впливають на ситуацію тут і зараз.
Наприклад, візьмемо ініціативу про заборону паління в
приміщеннях. Доки цим займались окремі активісти, це
не мало бажаного ефекту – поодинокі заклади прибирали
попільнички зі столів. Коли ж була створена організація,
що об’єднала однодумців в потужну силу – вдалось на
законодавчому рівні примусити пасивну більшість
коритися волі активної меншості.
Зараз в Україні важко знайти заклад, де можна палити
в середині приміщення. Всі ми добре пам’ятаємо
народну приказку «один в полі - не воїн» і, певно, всі
доводили собі її мудрість протягом життя. Чому ж так
сталося, що навіть у світі інформаційних технологій
людина сама по собі не несе значної політичної,
соціальної, економічної потуги?! Звісно, ми можемо
бути великим начальником колективу або «мозком»
команди, але без вищезгаданих колективу і команди
ефективність керівних органів падає практично до нуля.
І звісно ж навпаки – без організованого керівництва,
будь-яка група виконавців буде робити безглузді речі,
як лебідь, рак і щука з відомої байки. Образ героя
одинака, який все успішно робить сам, нав’язаний нам
з екранів, сторінок, навушників чи аудіо-колонок. А в
реальному світі, будь-які значні звершення – результат
важкої роботи злагодженої команди однодумців, що
мають чіткий план і неухильно його дотримуються!
Найкраще, що може зробити активіст-одинак – це
сформулювати для себе своє бачення вищої мети і
шукати однодумців. Створивши організацію, активісти
певного напрямку матимуть значно більші шанси на
успіх, або подальший розвиток чисельності активістіводнодумців. В світі безліч прикладів, коли відносно
малочисельна організація міняла під себе цілі країни
та суспільства в той час, як максимально ефективна дія
активіста-одинака, яка спадає на думку – це прибиття
тестикул цвяхом до бруківки на Красній площі…
Громадська
організація
"Поступ"
закликає
однодумців до роботи і зміни держави в цілому для
себе, народу України та майбутніх поколінь.
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