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ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
Термін "справжня демократія" - це як "справжній
автомобіль". Мерседес - це справжній автомобіль?
Справжній. А запорожець справжній? Також
справжній. Один їде краще, а інший - гірше. Але вони
по своїй суті - однакові, тобто нічим не відрізняються
принципово: 4 колеса, двигун, фари, пальне... Так
і "справжня" та "несправжня" демократії. В обох
варіантах еліти(олігархи) визначають, яку пайку має
отримувати народ, що він має думати, курс держави,
кого милувати, а кого репресувати... Від народу
НІЧОГО НІКОЛИ не залежить.
Просто, на відміну від запорожця, в мерседесі "кузов"
кращий та "кондиціонер" в базовій комплектації.

Я З 2003 РОКУ

Олександр Черниш
член Ради ГО «Поступ»
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ДЛЯ ТЕХ, КТО УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ
НЕТ И НЕ БЫЛО
Максим Твердохлеб
глава Совета ГО «Поступ»

«Россия напала на Украину» или все-таки
«Россия не нападала на Украину»?
Несмотря на то, что для многих факт агрессии России
налицо, есть немало граждан Украины, которые считают
иначе.
Нам есть, что сказать по этому поводу!
Нужно понимать, что есть разница между сепаратизмом
и поддержкой агрессора.
Сепаратизм - это примерно следующее. Есть семья,
многонациональная семья. Но семья проблемная. И
вот некоторые члены семьи хотят уйти из такой семьи.
Чтобы создать свою или присоединиться к другой. Мы
им говорим в таком случае: не уходите! Давайте вместе
наведем порядок. Мы тоже хотим нормальную семью. И за
это боремся.
Агрессия, это когда чужая семья хочет уничтожить нашу
семью и оставшиеся от нас ошметки присоединить к своей.
Мы тогда говорим: стоп! Не проявляй свою агрессию!
Остановись! Ты хочешь нас уничтожить. Это значит, что
ты – враг!
Теперь о НЕ признании России агрессором.
НЕ признание России агрессором по отношению
к Украине есть непризнание факта. Факта настолько
очевидного, что не оставляет и даже маленькой
возможности сказать, что человек заблуждается! Можно
сказать, что ошибается, но точно не заблуждается! Кто

сейчас в Крыму? Кто поддерживает военный конфликт
на Донбассе? Марсиане? Или это украинские войска
обеспечили «демократический» референдум в Крыму?
Или это украинские войска и украинские добробаты
воюют сами с собою?
Совсем недавно вышел новый фильм одного из
известнейших режиссеров мира - Оливера Стоуна.
Называется "Украина в огне". Фильм исключительно
антиукраинский. Посмотрите его. Там В. Путин прямо
поясняет, что Россия вынуждена была защищаться. Это и
есть объяснение агрессии России. Да, совершенно верно
об этом в фильме говорится открыто! Аргумент очень
простой - если мы так не будем делать, то возле границ
России появятся ядерные ракеты, направленные на
Россию! Да, это объяснение агрессии, но агрессии! И если
находится тот, кто тоже считает, что можно адвокатировать
агрессора тем, что он "вынужден" был напасть, то он
становится пособником агрессора! А пособник агрессора
во все времена имеет одну суть – враг!
Далее, руководство России (и сегодняшнее и прошлое)
никогда не скрывало, что такого государства, как Украина,
нет! Это искусственное объединение, созданное Лениным
с немцами. То есть даже не допускается возможность,
что украинский народ может иметь свое собственное
государство! Вот это есть идеологическая основа всей
агрессивной российской политики по отношению к
украинскому народу еще с царских времен! Нужно
заметить, что даже царская Россия, как раз в то время, как
запрещала все украинское, признавала наличие в империи
более 20% украинского народа! По данным переписи 1897
года, в России было 25,3 млн. украинцев из 125 млн.,

среди которых находились кроме того еще и Польша,
и Финляндия, и Средняя Азия, и Закавказье! Тогда что
получается, что целый народ российский истеблишмент
лишает права иметь свою страну? Да! Именно так и
получается. Именно в этом причина агрессии! А не в
ракетах. Но даже если взять и ракеты! России никто не
запрещает иметь рядом с границей Украины свои войска
и ядерные ракеты! Почему они тогда смеют нам это
запрещать делать?
Вывод простой – непризнание агрессии России в
настоящих условиях есть пособничество агрессору, т.е.
пособничество врагу. Необходимо заметить, что люди с
сепаратистскими взглядами не являются априори врагами
Украины. Это дела внутренние, семейные. И тут нужно
разбираться. Кто есть враг, а кто заблудший. Нужно
разбираться, почему человеку не хочется жить в его стране.
И нужно разбираться, кто в этом виноват и что делать? Но
это дела ВНУТРЕННИЕ! А вот пособничество агрессору,
осознанное или неосознанное – есть вражеские действия
против Украины и её народа. И если есть гражданин
Украины, который считает, что можно и нужно оправдывать
российскую агрессию, он должен быть последовательным
и дальше. Он должен выйти из украинского гражданства!
Тогда к нему не будет претензий, как к гражданинупредателю. Ведь предателями могут быть только граждане.
Неграждане предателями не бывают. Потому как любая
война рано или поздно заканчивается. И бывшие враги
неизбежно становятся друзьями. Это закон истории. Но
бывшие предатели предателями остаются навсегда! И это
тоже закон истории!
_____________________________________________

ЕКСПЕРИМЕНТ НАД НАРОДОМ
Петро Циганко
Голова Ліберальної партії України,
член ГО «Поступ»
Спостерігаючи за ситуацією щодо блокади Донбасу та
за вшануванням пам'яті третьої річниці Небесної Сотні;
бачачи похмурі обличчя наших людей, котрі вже й не
згадають, що таке щира посмішка, бо її стерли не просто
захмарні, а вже аж астрономічні суми виплат в платіжках
за комунальні послуги; чуючи звідусіль не просто прикре
зітхання, а ледве не стогін, викликаний мізерними
пенсіями та жебрацькими зарплатами - усвідомлюєш, що
ця ситуація є першим кроком до геноциду свого народу з
боку тих, кому народ довірив владу.

І це все при тому, що, володіючи такими природніми
багатствами та таким працелюбним народом, над цим
народом безсоромно знущаються.
Зараз в українському політикумі нема опозиції,
бо чинна влада, представлена Президентом країни,
Кабінетом Міністрів та Верховною Радою, працює
в унісон не з тим, щоб дбати за людей, а щоб один
одного похвалити. Бо Верховна Рада, страшачись
свого розпуску, ухвалює будь-які, навіть антинародні,
закони, Кабмін вносить на розгляд Верховної
Ради все, що йому заманеться, при тім і ті, й інші
наполегливо підтримують один одного та схвалюють
роботу Президента. А ось усі негаразди, прорахунки
та безтолковість в управлінні державою списують на
війну.

Тому насамперед не хтось, а Президент, як гарант
теперішнього "добробуту" наших людей, повинен
усвідомити, що така Верховна Рада і такий Уряд нашому
народу не потрібні з вини їхньої непрофесійності, яка
завдає величезної шкоди нашій країні.
Тому щось таки треба не просто змінювати, а змінювати
нагально. Бо тотальне зубожіння народу буде все важче
й важче списувати на війну, а будь-яке зло не триває
вічно. Адже йому обов'язково настане кінець.
Я далекий від думки, що в теперішній час, час високих
технологій, - Україну жде 1933 рік. Хтось, можливо,
цього й хоче. Але не діждеться. Та й терпець народу не
безкінечний. Експеримент над народом, міркую, скоро
ганебно закінчиться.
_____________________________________________
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ЧОМУ МИ ПРОТИ ДЕМОКРАТІЇ?

РЕЗУЛЬТАТ ВИБОРІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ ДУЖЕ СИЛЬНО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
СЕРЕДНЬОГО КУЛЬТУРНОГО, ОСВІТНЬОГО РІВНЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО МАТЕРІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ!
Віталій Дмитраш
член ГО «Поступ»

Очевидним недоліком демократії є те, що часто вона
перетворюється на охлократію – владу натовпу. Та
насправді перетворюється на владу маніпуляторів, які
маніпулюють таким натовпом. І чим тупіший натовп, тим
легше ним маніпулювати. Ще в древніх Афінах демагоги
правили, спираючись на неосвічену чернь, якою було легко
маніпулювати. Причому правили досить деспотичними, а
зовсім не «демократичними», методами, хоча формально
це й продовжувало називатися демократією.
Який урок з цього ми можемо винести? Такий, що навіть
розвинуті суспільства у випадку загальнонаціональних
виборів чи референдумів не застраховані від перемоги
популістів і деструктивних ідей. Гітлер прийшов до
влади демократичним шляхом. Ліві правителі Венесуели
та Гаїті довели свої країни до повного економічного
краху, продовжуючи при цьому користуватися шаленою
популярністю серед малограмотного населення. Ще
багато диктаторів світу правили, «напряму звертаючись до
народу» через плебісцити і референдуми та спираючись
на сліпу любов соціальних низів.
Провести плебісцит чи вибори серед непідготовленого
населення – дуже зручний інструмент маніпуляції.
Особливо, коли рішення вимагає серйозних експертних
знань. Збільшити соціальну підтримку чи зменшити
податки? Обрати для держави парламентськопрезидентську
чи
президентсько-парламентську

республіку? Такі питання потребують не лише профільної
освіти, але й професійного розуміння, як прикласти ці
абстрактні теорії до конкретного випадку.
У політології є термін – «політичний пластилін». Це
коли замість активного суспільства, що усвідомлює свої
інтереси і може їх відстоювати, ми маємо «населення
даної території» – атомізоване, роздрібнене, погано
інформоване. Де кожен сам за себе і легко стає жертвою
тиску влади або маніпуляцій інформацією. При такому
стані суспільства дійсне народовладдя неможливе.
Влада може ліпити все, що завгодно з цього «пластиліну»,
спираючись при цьому на формально демократичні
процедури: вибори і референдуми. Абстрактна і анонімна
«більшість» завжди підтвердить волю диктатора.
То чим же відрізняється політична нація від населення?
Громадянське суспільство від «політичного пластиліну»?
Бути громадянином вільного суспільства, відстоювати свої
інтереси і загалом вирішувати долю власної держави – це
також наука, що потребує освіти і відповідальності.
У реальному соціумі немає «більшості»: суспільство
складається з меншин. Кожна група, громада і, нарешті,
людина – має власні інтереси. І завдання справедливої
політичної системи – республіки – поєднати ці інтереси
з мінімумом конфліктів. А не задавити освічену меншість,
що платить податки, за рахунок погано інформованої
більшості, яка живе на подачки від політиків-демагогів, і
якій «промивають мізки» олігархічні ЗМІ.
Я ПРОТИ ДЕМОКРАТІЇ!
Я ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!
_____________________________________________

СУД І ПРОКУРАТУРА БЛИЗНЮКИ ГНИЛОЇ СИСТЕМИ
Андрій Хлиптун
член Виконкому ГО «Поступ»
Напрямок Захист ГО «Поступ»
Журналістським розслідуванням встановлено, що
громадянин Киризлієв Олександр Федорович – голова
Чабанівської селищної ради Київської області - скоїв
у період часу від 2011 року до 08.07.2014 року кілька
тяжких злочинів за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення
чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи
перебувало в її віданні, скоєне в особливо великих
розмірах) та за ч. 4 ст. 364 КК України (зловживання
владою або службовим становищем). На той час Киризлієв
О.Ф. працював директором комунального підприємства у
підпорядкуванні цієї ж Чабанівської селищної ради.
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У порядку кримінального процесуального закону
16.01.2017 року я звернувся до прокуратури Київської
області і повідомив про вчинення злочину, надавши
прокуратурі беззаперечні докази, однак прокуратура
не виконала пряму норму закону і не внесла до Єдиного
реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) заяву про злочин
протягом 24 годин, як передбачено статтею 214 КПК
України.
Бездіяльність прокуратури і невнесення заяви про
злочин до ЄРДР мною оскаржено 23.01.2017 року у
Печерському районному суді м. Києва, який також,
порушуючи закон (ст. 306 КПК України) і скаргу на
бездіяльність прокурора, розглядається не протягом
сімдесяти двох годин з моменту надходження до суду,
а лише призначено до розгляду справу 757/4419/17-к,
на 16.03.2017 року о 14 год. 30 хв., суддею Печерського

ПРОСТО ПРО
ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ

Якщо ви делегували комусь свої
повноваження керувати країною, то
після того, як той делегат, на вашу думку,
зкурвиться і стане покидьком, Ви зможете
вже наступного дня відкликати у нього
свої повноваження і передати іншому.
ХОЧЕТЕ МАТИ ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ
ВПЛИВУ НА ВЛАДУ?
ПІДТРИМАЙТЕ ІДЕЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

В суботу 25 лютого 2017 року відбулися
чергові, 24-ті, Загальні збори ГО «Поступ».
Станом на 25.02.17р. громадянська організація “Поступ”
налічує 158 членів.
На Загальних зборах були присутні: фактично – 94 (75 особисто та 19 по довіреностях), що складає 59,5% членів
організації.
Головною темою обговорення став сьомий розділ
Доктрини «Громадянська республіка», а саме
курс, куди має рухатись Україна під керівництвом
громадянського уряду.
Крім того, було прийнято рішення про перехід в
ГО «Поступ» до прийняття рішень на принципах
Громадянської республіки по будь-яких питаннях,
крім тих, рішення яких Статутом передбачено шляхом
проведення голосування на Загальних зборах.
районного суду м. Києва Гладун Х.А., тобто аж через 50
днів, напевно стільки часу потрібно суду і правоохоронним
органам, щоб «вирішити питання» з Киризлієвим.
Питання подолання корупції і договорняків зараз стоїть
до Генеральної прокуратури, НАБУ та інших органів, але
поки громадяни будуть безглуздо обирати собі владу в
особі Киризлієва, вони будуть отримувати і надалі для
себе корумпованих «пастухів», прокурорів і суддів, які
не будуть чинити жодних перешкод свавіллю чиновників,
тож обирайте Громадянську Республіку за її принципи
делегування свого голосу у владу і можливість відібрання
його зворотно у будь-який час, та не плодіть дармоїдів і
злодіїв в білих комірцях.
_____________________________________________

ФІНАНСОВА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Даниїл Лемешко
член Виконкому ГО «Поступ»

Всі ми знаємо приказку – «Хто платить, той і замовляє
музику». В політиці те саме – хто фінансує організацію,
той і впливає на її політичний курс. Причому, вплив росте
прямо пропорційно грошовим вливанням. І це, власне,
логічно! Хто більше уваги приділяє розвитку організації,
той і старається якомога збільшити її фінансову
потужність. В будь-якому випадку всі розуміють, що вхід
в організацію капіталу від сторонньої структури повністю
або частково робить залежною ГО від цієї структури. Але

це тільки одна сторона медалі…
Деякі люди впевнені, що можна брати гроші у кого
завгодно, а згодом, наплювавши на політичні обіцянки,
триматися власного курсу, фактично «кинувши» своїх
спонсорів. На перший погляд схема працює, але тут є
підводне каміння. Камінь перший – до хорошого дуже
швидко звикаєш і втрата частини фінансування вкрай
болісно б’є по апарату організації. Камінь другий –
репутація організації серед подібних інвесторів просто
вмирає і дуже малоймовірно, що хтось буде надалі
співпрацювати з подібною організацією. Камінь третій
– непослідовність дій дуже демотивує рядове членство
організації і може викликати політичний розкол
всередині.

Як тоді збільшити потужність організації і не
потрапити в політичну залежність? Дуже просто – треба
орієнтуватись виключно на внутрішнє фінансування.
Мова йде не про стандартні членські внески, а про
додаткові пожертви ідеологічної частини організації,
що найбільше зацікавлена у пришвидшенні досягнення
мети. Якщо порівняти ГО з човном, то всі члени організації
мають щонайменше гребти вперед, а найактивніші –
гребти швидше і спонукати інших пришвидшувати темп.
Тим паче, що на відміну від греблі, додаткові внески легко
контролюються і при «розподілі здобичі» неодмінно
будуть враховані.
_____________________________________________
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