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ХТО З НОЖЕМ, ТОЙ І З М'ЯСОМ!

Петро Циганко
Голова Ліберальної партії України
член ГО «Поступ»

За останніми даними, які сьогодні
висвітлюються
ЗМІ,
більше
80%
населення України опинилися за межею
бідності. В першу чергу, це спричинили
високі ціни на продукти і промислові
Я З 2003 РОКУ
товари. І особливо дуже високий ріст цін
на енергоресурси. Для прикладу, щоб
оплатити однокімнатну «хрущовку»,
потрібно близько 1500 грн, а пенсія
бабусі 1300 грн. За що жити? Ось вам і
ВИДАЄТЬСЯ
відповідь. А нашу владу це абсолютно
З 2003 РОКУ
не цікавить, бо це влада олігархів, а не
Mockup: MediaLoot.com
влада народу.
Першочерговим завданням, яке стоїть перед «Поступом», прийшовши до влади, є зміна системи правління в державі. Не
сперечаюся, питань немає. Але ніяка система не змінить життя людей в України на краще, якщо не будуть націоналізовані стратегічні
об’єкти в державі, а це в першу чергу – всі енергоресурси. Я вже писав, що якась сотня олігархів приватизувала практично всю
країну. Для прикладу, питома вага енергоресурсів в собівартості майже будь-якого виду продукції близько 50% (де трохи більше,
де трохи менше), що означає, що ціна на будь-який вид товару на 50% залежить від енергоресурсів, ось вам і відповідь, від кого
все залежить. Великий капітал – це хвороба, і вони (олігархи) ніколи не зупиняться. Хворобу треба лікувати. Тому націоналізація
стратегічних об’єктів – першочергове завдання влади. Скажете – «неможливо», а націоналізація «Приватбанку», це що!?
Я не претендую на істину, але іншого шляху виходу із кризи я не бачу. Сьогодні наші олігархи живуть за системою – хто платить,
той і замовляє музику, а точніше, як висловлюється мій старий знайомий генерал: «Хто з ножем, той і з м’ясом».

ВЕЛИКА УКРАЇНА-РУСЬ
Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»
Доля України-Русі полягає в тому, що вона може бути або
великою країною, або нікчемним придатком до інших.
Якщо шлях, яким рухається наша країна, не веде до Великої
України-Русі, то вона неодмінно стане нікчемною Україною.
І це в кращому випадку! А так, звичайно, скочується до
придатку інших народів. Саме так! Або все, або нічого! Саме
таке гасло і є провідною зіркою до могутності. Не тільки для
нашої держави, це історичне правило для всіх країн.
З точки зору геополітичного становища, потенціалу
ресурсів, особливо кадрових, Україна-Русь має всі
потенційно необхідні складові, щоб знову стати Великою
Руссю, як це було тисячу років тому. Історія йде циклічно.
Але не сама собою. Історію треба творити.
Що необхідно для того, щоб зазначена мета не залишилась
мрією фантазерів, а стала реальністю? Багато, чого треба
змінити. Але найперше, це необхідно повернути той лад,
який привів Русь до великої Київської Русі. І лад цей
сьогодні називається Громадянська республіка. Все, ніяких
більше демократій.
Ось основні орієнтири, які мають бути вектором нашого
розвитку.
Суспільний лад – Громадянська республіка.
Економічна платформа – градієнтна економіка. Це
означає, що чим більший рівень капіталу, тим більше має
бути державного сектору чи державного регулювання.
Тобто, більше планової економіки. А чим менший рівень
підприємництва – тим, відповідно, більше лібералізму,

тобто, рівень втручання держави має зменшуватись і при
певному рівні взагалі має бути відсутнім.
Соціальні орієнтири – інтереси середніх прошарків
населення - в першу чергу. Досить дозволяти олігархії
зомбувати тупий люмпен і цим триматись при владі за
допомогою демократичної системи виборів. Люмпен має
знати своє місце – працювати, а не чекати, що його хтось
має нагодувати задарма. В першу чергу наша цінність – це
Громадянин, а не людина. Тобто, не жива істота, яка вміє
тільки ходити, говорити, їсти та розмножуватись. Як звичайна
тварина, тільки з язиком. Наша цінність – особистість, яка
усвідомлює своє буття, усвідомлює принципи побудови
світу та готова до великої праці задля піднесення себе, як
особистості та своєї Батьківщини!
Духовні та моральні орієнтири. Духовні та моральні
цінності сьогодні мають бути повернені до руслу розвитку
сімейних цінностей! Міцна сім’я – це необхідна умова
побудови здорового суспільства. Якщо буде міцна сім’я, то
буде й міцна Батьківщина.
Зовнішня політика. І головне – ніяких блоків чи
об’єднавчих союзів, ні з ким! Блокування із Заходом чи зі
Сходом неминуче призводить до того, що країна отримує
стелю в своєму розвитку, яка буде гальмувати, в кінці
кінців, рух до великої країни. Якщо країна хоче бути
великою, то вона має САМА пробитися через всі перешкоди
і досягти високого рівня. А після того, як Україна-Русь стане
високорозвиненою країною, то вона має стати центром
нової кристалізації навколо себе слов’янського світу.
Має стати лідером слов’янського світу. Позаблоковість не
означає замкненість. Це означає більше можливостей для
власних, самостійних рішень, які не будуть заборонятись
якимись штучними правилами будь яких блоків чи союзів.

Бо є залізне правило: якщо є блок, то завжди є правила, які
регламентують, що й як робити країні в такому блоці. А якщо
таких правил не існує, то й блоку немає. Але в будь-яких
блоках правила завжди нав’язують ті, хто більш сильніший.
І, ясна справа, сильніші учасники роблять такі правила, щоб
сильні ставали ще сильнішими, а не навпаки.
ВСЕ – АБО НІЧОГО! ОСЬ ШЛЯХ ДО ВЕЛИКИХ ПЕРЕМОГ!

Коментар Сергія Солодкого

Запитання, чому не Україна, а Україна-Русь?
Відповідь: Русь - це була історична назва нашої
теперішньої території і не тільки. Україна постійно
асоціюється з окраїною, тобто десь там на гальорці. Ми
повинні стати центром єднання слов’янського світу в
майбутньому.
_____________________________________________
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Михайло Марченко
Представник напрямку «Захист»
член ГО «Поступ»
В зв’язку зі значним зростанням кількості злочинів,
зокрема в місті Києві, напрямок «Захист» громадянського
об’єднання «Поступ» розпочинає нову ініціативу «Захисти

себе і близьких від злочину». На відміну від програми
«Фотоконтроль Києва», яка спрямована на піклування про
місто шляхом збору інформації про побутові негаразди,
нова ініціатива ставить на меті допомогти громадянам
запобігати ситуацій, у результаті яких вони можуть стати
жертвами злочинців. Якщо Ви знаєте подібні історії і хочете
поділитися досвідом їх вирішення, просимо звертатись
до автора цього матеріалу – це допоможе багатьом.

ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ І РЕЙДЕРСТВО
Віталій Дмитраш
член ГО «Поступ»
Що відбувається з приватною власністю у цивілізованих
країнах, наприклад у США? Форми приватної власності в
Америці дуже різноманітні. Історично правова система
США витікає з британського прецедентного права і зберігає
багато його принципів. Наприклад, для американського
юриста, так само, як і для англійського, норми законодавства
по-справжньому входять до системи права лише тоді,
коли вони були неодноразово використані и витлумачені
діючими судами. Тобто, коли можна буде посилатися не
на самі закони, а на прецеденти – судові рішення, де їх
використали.
Але в цілому у США склалася дуалістична система із
прецедентного права та судового конституційного контролю,
коли Верховний Суд США та верховні суди окремих штатів
можуть відміняти окремі рішення судів та навіть закони,
якщо вони не відповідають конституційним положенням.
Тобто, якщо придивитись уважніше, у США нема якогось
«магічного засобу» для дотримання права власності.
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Сполучені Штати політично і економічно дуже вільна
країна, але ця свобода підтримується чесністю судів та
щонайсуворішим дотриманням законів і бюрократичних
процедур у судах та правоохоронних органах.
Підсумовуючи, якщо ми прагнемо до вільної економіки,
що спирається на непорушний інститут приватної власності,
як це є у Сполучених Штатах, ми маємо зробити ряд
необхідних кроків.
Найпершим ділом викорінити корупцію в судах, щоб
слова «свій суддя» стали анахронізмом.
Також подолати злочинну бездіяльність і корупцію у
прокуратурі та правоохоронних органах, щоб вони самі
дотримуватися законних процедур та захищали права
власника, а не служили «адміністративним ресурсом» на
службі рейдера.
Далі зробити централізовані та відкриті реєстри
власності, куди не можна було б вносити зміни таємно та
заднім числом, і які було б просто контролювати.
І нарешті, унеможливити торгівлю приватною інформацією,
яка дозволяє рейдерам купувати податкові дані та комерційні
таємниці у державних контролюючих органів, а потім
використовувати їх проти законного власника.
_____________________________________________

СПІЛКУВАННЯ З
НАРОДОМ
Олександр Черниш
член Ради ГО «Поступ»
Кожен день ми пропонуємо незнайомим українцям
приєднатися до нашого руху. Наводимо невеличкий діалог.
Черниш О.: Доброго дня. Я представляю громадську
організацію "Поступ". Ми вважаємо, що всі проблеми
України через демократію, яку варто ліквідувати, а замість
неї встановити Громадянську республіку:
(postup.org.ua/doktrina). Ось Наша сторінка на ФБ. Ми
шукаємо однодумців, які б могли долучитися до нашого
руху. Чи можу я Вам запропонувати познайомитися з
нашим рухом?
Михаил Калюжный: Основні засади?
Що вже зроблено, крім ідеології?
Як тактично і стратегічно втілювати будете?
Що мені, як громадянину, з цього?
Хто ініціатор руху?
Черниш О.: Основні засади - ліквідація демократії,
встановлення Громадянської республіки. Крім ідеології
є організація в 161 людину, що фінансується за рахунок
членських внесків. Є працюючі напрямки. Стратегія
і тактика описана в п. 6 Доктрини. Як Громадянину,
Вам з цього буде наступне: Вам доведеться сплачувати
щомісяця 50 грн. внесків; Вас будуть просити зробити
ту чи іншу роботу по одному з напрямків організації
(написання статті, робота з кадрами, організація
якогось процесу чи інша робота згідно напрямків); Вас
агітуватимуть до активної роботи в соціальних мережах
з питань організації. Перелік, звісно не вичерпний. Вам
пропонуватиметься залучатися на громадських засадах
до будь-якої роботи, що рухає організацію вперед.
Іншими словами, Ви отримаєте головний біль. Вільного
часу стане на годину-дві на тиждень менше. Але Ви
матимете змогу назвати себе Громадянином, якому
небайдужа доля країни, який не є кухонним критиканом.
Буде можливість реально приймати участь в діяльності
зі зміни країни - ліквідації демократії та встановленні
Громадянської Республіки.
Очільник руху Максим Твердохліб
Звісно, після приходу до влади Ви зможете стати її
(влади) частиною
Михаил Калюжный: Власть не может быть самоцелью
Что уже сделано?
Черниш О.: Ви повністю праві
Михаил Калюжный: Где реально воплощена модель в
миниатюре?
Село, город, что-нибудь?
5 статья конституции это позволяет уже и сейчас.
Черниш О.: Влада - це засіб для становлення
Громадянської республіки. Навіть Громадянська
республіка - це не мета. Після її досягнення вона також
стає інструментом. Над метою всього дійства ми наразі
працюємо. Це буде 7-й розділ Доктрини. Роздуми з цього
приводу вже є. Але це лише роздуми, навіть не проект.
postup.org.ua/node/2521
РОЗДУМИ ЩОДО 7-ГО РОЗДІЛУ ДОКТРИНИ
Після свого встановлення Громадянська Республіка
перестає бути метою, а стає засобом, і тому слід чітко
виокремити, якій цілі цей засіб слугуватиме. postup.org.ua
Частково принципи ГР діяли в Римській Республіці,
Київській Русі, Козацькій державі, Центральній раді.
ст. 5 конституції - це просто декларація. Сьогодні
ситуація з нею саме така
Михаил Калюжный: Я так не вважаю.
Бачу, що закони ви не опрацювали зовсім.
Черниш О.: Наразі законопроекти ми не розробляємо.
Це буде робитися на 2-му етапі - політичному
__________________________________________
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