
Чи була колись Україна імперією?
Так. Була. І неодноразово. Ось, будь ласка, один із 

таких історичних епізодів. Сам факт того, що всі зараз 
знають про Русь, яку історики назвали «Київською 
Руссю», є підтвердженням величності держави. Але 
історія каже, що це була не просто велична країна, це була 
імперія. І кордони її приблизно збігалися із територією 
європейської частини СРСР, плюс територія частини 
країн колишнього соцтабору. У 969 році ця імперія мала 
такі кордони: на півночі вона сягала Балтійського й 
Білого морів, Східний кордон держави проходив Волгою 
до Уральських гір, спускався річкою Яїк до Каспійського 
моря й далі морським узбережжям – до гирла річки 
Терек і Кубань. Далі кордон перетинав Керченську 
протоку, йшов Причорноморським узбережжям 
Кримського півострова до Феодосійської затоки, потім 
передгір’ями Кримських гір до Каламітійської затоки. 
Далі – Причорноморським узбережжям до гирла 
Дунаю й потім вгору Дунаєм. Західний кордон ішов 
від впадіння ріки Прут до Дунаю, вгору до верхів’я 
річки Тиса, потім, перетинаючи Карпати, – до нижньої 
течії Північного Бугу і далі, перетинаючи річки Німан і 
Західну Двіну, – до Чудського озера.

Минуло рівно три роки з того моменту, як я вийшов 
із команди МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ. Можна сказати, 
що я побув у цій команді недовго – десь два місяці 
формально, поки проходив конкурсний відбір і 
співбесіду, й 15 днів офіційно, коли був позаштатним 
радником ІГОРЯ ЛИТВИНЮКА – голови Овідіопольської 
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Хто цю імперію створив і правив нею?
Святослав Великий. Він жив в 938 (приблизно) – 972 

роках. Саме він завоював ці території і правив ними. 
Для України Святослав Великий  має таке саме 

значення, як, наприклад, для Греції Олександр 
Македонський. Його синові – Володимиру довелося 
тільки утримувати те, що створив батько. Одним 
із засобів такого цементування держави й було 
впровадження християнства. Що Володимир і зробив.

Як Святослав Великий створив імперію?
Дуже просто створив – методом завоювання. 

Звичайною військовою силою та військовою доблестю. 
Саме так, як тоді створювались всі імперії в світі. 
Святослав проводив агресивну політику, тому й домігся 
великих результатів. В результаті його завоювань 
територія імперії настільки розрослася, що Київ, як 
столиця держави, яку він успадкував, опинився на 
окраїні країни. Довелося переносити столицю в інше 
місце. В місто Переяславець – історичне місто на 
території сучасної Румунії, в межах історичної області 
Добружда. Ось, що з цього приводу казав сам князь 
Святослав: «Не любо мені в Києві жити. Хочу жити я 
в Переяславці на Дунаї, бо там середина землі моєї. 
Адже там усі  багатства сходяться: з Візантії – паволоки, 
золото, вино й овочі різні, з Чехії й Угорщини – срібло й 
коні, з Києва – хутро, віск, мед і челядь». 

Висновок дуже простий. Якщо б не було Святослава, 
то, можливо, й не було б Великої Русі. Не було б, навіть, 

РДА, якого особисто нам у район «привів» МІХО.
Мої враження досі суперечливі. З одного боку МІХЕІЛ 

НІКОЛОЗОВИЧ – реформатор, який провів успішні 
реформи в себе на батьківщині – у Грузії, а з іншого, та 
людина, з якою мені довелось попрацювати ті 15 днів і яка 
була мені представлена, як людина МІХАІЛА СААКАШВІЛІ, 
виявився звичайним «пройдисвітом». Ніякі реформи його 
не цікавили, окрім реформи його власної «кішені» під час 
перебування на посаді голови району.

І невдовзі все стало на свої місця. Ще одна людина 
команди СААКАШВІЛІ-ЛИТВИНЮКА – МИКОЛА РУДИК, 

Великого Володимира, бо не було б необхідності 
терміново вводити християнство, як засіб утримання 
державності. Але іронія долі показує, що таку постать, 
як Святослав, намагались зробити легендарною. Тобто 
доводити, що такої історичної особи взагалі не було. Що 
все це вигадки – легенди. 

Із загибеллю Великого князя закінчився героїчний 
період формування Русі. Русь посіла гідне місце серед 
європейських держав. А династію Рюриковичів було 
визнано правлячою династією Європи. 

Даний матеріал підготовлений на основі праці 
професора Сергія Пєткова «Князь Святослав». Тим, хто 
хоче ближче розібратись із постаттю цього давнього 
руського (українського) князя радимо звернутися до 
зазначеної книги.

________________________________________________

який у той час був керівником апарату Овідіопольської 
РДА, десь через півроку був взятий на хабарі в сумі 5 
тисяч доларів США і вже реально є засудженим за 
корупцію. Але ніхто з команди СААКАШВІЛІ не засудив 
його, а сам ЛИТВИНЮК навіть постійно захищав.

Хоча пізніш я все ж зрозумів, що ЛИТВИНЮКА 
самому МІХАЙЛУ НІКОЛОЗОВИЧУ тоді нав’язали з 
апарату президента, оскільки після його вигнання з 
Одеської області, ЛИТВИНЮК тихесенько перейшов 
до квартирно-експлуатаційного відділу МО України по 
місту Одеса й почав він там і далі тихесенько «набивати» 
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МІЙ ВЛАСНИЙ ДОСВІД РОБОТИ В КОМАНДІ 
МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН В УКРАЇНІ.
ГАЗОВІ ПОТРЕБИ

власні кишені в той час, коли МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ 
почали «мочити» з усіх сторін.

Тому мій висновок відносно СААКАШВІЛІ М.Н. – 
він людина, яка готова проводити радикальні зміни 
в країні, але яка не дуже самостійна. Є люди, які 
розпоряджаються його діями і коли ці люди вказали 
йому йти в команду ПОРОШЕНКА, він туди пішов, але 
саму команду ПЕТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА не торкав навіть в 
той час, коли були відверті корупційні скандали.

І найголовніше, він мене особисто надурив – коли 

В останні роки опалювальні сезони стають для 
України та її мешканців все більш складнішими. 
Громадян “радують” черговими підвищеннями газових 
тарифів, високими цінами на гарячу воду та новими 
схемами сплати теплопоставок. Не знижується також 
гострота питання з газовими закупками, та й рішення 
про початок та закінчення подачі тепла не завжди 
збігаються з погодними умовами.

Усе частіше виникає ситуація, коли ще до ввімкнення 
батарей, або після їх вимкнення, природа видає 
сюрприз у вигляді декількох холодних тижнів. 
Спробуєм розібратися, що чекає громадян України в 
опалювальному сезоні.

Яка ж ситуація на даний момент?
Скільки потрібно газу?
Згідно з підрахунками Міністерства енергетики й 

вугільної промисловості України щорічна потреба 
в блакитному паливі оцінюється приблизно в 25-
30 мільярдів кубометрів. Та в основному більшу 
частину газу приходиться закуповувати. Однак уряд 
не втрачає надії перейти на власне газозабезпечення. 
Так, наприклад, в парламенті говорять, що вже до 2020 
року можна налагодити видобуток власного газу, який 
повністю покриє потреби підприємств та громадян.

Варто зауважити, що тарифи, які встановлені 
для населення країни, мають пряму залежність від 
імпортних цін, а їх зріст завжди тягне за собою поетапне 
підвищення вартості багатьох видів послуг ЖКГ. Якщо 
країна зможе запасати власний газ у потрібній кількості, 
то тарифікація комуналки зразу ж зміниться в кращу 
сторону,- стверджують парламентарі.

Цікаво, що в часи СРСР Україна відносилась до 
категорії крупних газовидобувальників, видобуваючи 
по 50-60 млрд. кубів газу щорічно. Зараз практично 
всі відомі родовища виснажені на 80-85%. Тому ми 
вимушені закуповувати імпортний газ, витрачаючи 

я пішов із «команди» ЛИТВИНЮКА, я з СААКАШВІЛІ 
зустрівся під час його перебування в Білгород-
Дністровському і попросив аудієнції для доповіді 
по ситуації з ІГОРЕМ ЛИТВИНЮКОМ. СААКАШВІЛІ 
пообіцяв, але так і не запросив мене на цю зустріч, що 
показує – боротися з корупцією він готовий, але не до 
кінця і у нього є «недоторкані»…

ТОЖ «НА СААКАШВІЛІ НАДІЙСЯ, АЛЕ І САМ НЕ ЗІВАЙ».
________________________________________________

мільярди доларів кожен рік. Також потрібно шукати нові 
місця для буріння свердловин. Звісно, все це можна 
зробити лише за наявності інвестиційних вкладень.

Парламентарі з Комітету з питань паливно-
енергетичного комплексу кажуть, що ставку ренти 
потрібно зменшити хоча б до 12%, а також знизити 
ступінь бюрократії в даному сегменті. Зараз інвесторам 
для розробки нового родовища потрібно отримати 
більше чотирьох десятків дозвільних документів, що 
займає приблизно 2 роки. Для прикладу, у країнах 
Євросоюзу адміністративні процедури займають лише 
півроку.

І знову нам відверто згодовують лапшу. Власний 
видобуток газу, зниження ренти та ступеня 
бюрократії проблему підвищення тарифів не 
вирішують. 
1. Ступінь зниження бюрократичних дозвільних 

процедур при чинній системі влади не зміниться 
ніколи (якщо хтось має іншу думку, готові вислухати.) 

2. Інвестори для того й інвестують, щоб отримувати 
прибуток. Про які зміни тарифікації комуналки в 
кращу сторону йде мова?

3. І взагалі чому це вартість газу власного видобутку 
має бути нижчою, ніж імпортований?

Відповіді на питання є, а саме:
1. Зміна системи влади на Громадянську Республіку.
2. Інвестувати в розробку родовищ має держава, а 

не місцева чи імпортна олігархія. І прибутки від 
реалізації енергоносіїв мають йти на розвиток 
соціальної сфери, оборону, будівництво та ремонт 
доріг, розвиток держави в цілому.

3. Енергоносії не можуть бути дешевими. Низькі 
тарифи, субсидії і різного роду пільги спонукають до 
“розбазарювання” природних ресурсів, імпортованих 
чи власних. Лише 100% облік та можливість 
самостійного контролю та економії використаних 
енергоресурсів дасть можливість громадянам 
отримувати якісні комунальні послуги та енергоносії, 
а державі кошти на розвиток та покращення життя:)

________________________________________________

В організації «Поступ» було проведено опитування 
щодо сплати додаткових членських внесків. Було 
поставлене таке запитання: «Чому в організації ті, хто 
дають додаткові внески, їх дають, а ті, хто не дають, 
їх не дають?». Наводимо Вам приклад одного з таких 
«цікавих» відповідей:

«Не платять, 
бо не вірять в успіх».

КОММЕНТАР ДО ВІДПОВІДІ:

По-перше, нам не треба вірити! Вірити треба 
в Бога! А «Поступ» не секта і не релігія. Тому з 
нашим рухом та ідеологією треба розібратися.  
По-друге, коли так говорять, то як правило за цим 
стоїть або те, що людина не може зрозуміти нашу 
Доктрину «Громадянська республіка», або не хоче 
в ній розбиратися. Якщо не може розібратися, 
то хай або терміново підвищує свій рівень 
освіти, або чесно скаже, що він тупий і йому це 
не під силу! Але швидше за все людина просто 
не бажає відверто сказати, що не хоче з цим 
розбиратися. І тоді постає питання, а навіщо він 
в організації? Навіщо нам такі члени організації, 
які не поділяють нашу спільну мету - будівництво 
Великої  України?

Зі всього вищесказаного виходить, що і 
працюють разом і додаткові внески дають ті члени 
організації, які розібралися з нашою ідеологією, 
зрозуміли її і звісно підтримують наш рух.

Моя мрія це ВЕЛИКА УКРАЇНА, 
тому я задля цього щодня 
витрачаю свій час, здібності і 
гроші, бо розумію, що тільки 
так ми можемо досягнути мети – 
ВЕЛИКА УКРАЇНА.

ПРО ГРОШІ5025

ПРОДОВЖЕННЯ ЦИКЛУ 
ВІДПОВІДЕЙ ТА КОМЕНТАРІВ

Дмитро Тацій
      член Виконкому ГО «Поступ»

Наталя Троянова-Малош
   член Виконкому ГО «Поступ»

Три человека ворочали камни.
Одного из них спросили: – Что ты делаешь?
Он вытер пот со лба и ответил: – Горбачусь.
Подошли ко второму и спросили: – А ты что делаешь?
Он закатал рукава и деловито сказал: – Деньги зарабатываю.
Спросили у третьего: – А что делаешь ты?
Он посмотрел вверх и сказал: – Храм строю.
Мораль: жизнь наполнена смыслом только у того, кто преследует великую цель.

МЫ СТРОИМ ВЕЛИКУЮ УКРАИНУ! А ЧТО ДЕЛАЕШЬ ТЫ?

Подготовил материал Дмитрий Таций, 
член Исполкома ГО «Поступ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
№20, ЩО ВІДБУЛОСЯ 05.11.2018 р.

На засіданні Виконкому:
• Черговий по сплаті членських внесків на листопад 
Чубко Д. Г.
• Визначити на наступному засіданні Виконкому 
концепцію щодо відношення до колишніх членів 
організації і щодо порядку надання громадянської 
характеристики
Секретар наступного засідання – Соколов К. А. 
Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ» 
заплановано провести у понеділок 19.11.2018 року. 
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