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Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 951
23.02.22-01.03.22 Громадянські середи відкриті для всіх і проходять 

щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  в  Фейсбуці.
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АНАЛІЗ ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ 
В КРАЇНІ ТА ФОРМУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СПРОТИВУ

СЛАВА УКРАЇНІ.

ГЕРОЯМ СЛАВА!

СЛАВА НАЦІЇ.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ!

3
Москалі повідомили через свого представ-

ника в ООН, коли буде припинення вогню 
- після того, як Україна буде готова до демілі-
тарізації.

Що це значить? Це значить, що вони до 
моменту підписання угоди про припинення 
вогню, будуть намагатись знищувати нашу 
військову інфраструктуру. Чим зараз і займа-
ються. Так як вони поспішають, то це теж свід-
чить, що їм також необхідне перемир’я. При-
чина проста - розгойдується маховик проти 
Росії по всіх позиціях. Якщо швидко не домо-
витись про зупинення вогню, то Росія може 
почати втрачати потенціал для задовільних 
для себе умов генеральної мирної угоди.

4
Україна терміново подала заявку на 

вступ в ЄС. 
Отримано інфу від ЄС, що вона почала 

терміново оброблятись. Західні ЗМІ повідо-
мили, що вирішення цього питання має бути 

Можливо, хтось не має доступу до 
інформації, або не може розібратися, 

що відбувається, бо багато фейків. 

Тому тезово.

1
Результат переговорів для України пози-

тивний. 
Бо москалі не сказали щось на зразок, що 

Україна не хоче домовлятись, чи вони нам 
дали якісь ультиматуми, чи ще якусь хєрь.

 Навпаки сказали, що є певне розу-
міння процесу і всі роз’їхались додому для 
консультацій та оперативних підготовчих 
дій, щоб продовжити переговори, і знову 
повернутися.

2
Наступна зустріч буде на польсько-біло-

руському кордоні, а не в Білорусі. 
Це теж ознака, що переговори йдуть НА 

РІВНИХ!

дуже скоро. Ця дія вважається встановлен-
ням гарантій для України щодо виконання 
мирної угоди, яку планується підписати із 
Росією.

5
Продовжується нагнітання ситуації проти 

Росії в світі. 
Західні ЗМІ повідомляють, що війна між 

Україною і Росією може привести до кон-
флікту між НАТО і Росією. А це нікому не 
потрібно. Це значить, що варто очікувати мож-
ливих великих переговорів і великої мирової 
угоди між НАТО і Росією. Українська війна тут 
може бути складовою цього процесу. 

Загальний висновок 
Те, що Росії не вдалося змусити підписати 

швидкий мир на їх умовах, свідчить, що в 
першій фазі війни ми вже ПЕРЕМОГЛИ! І це 
вже зафіксовано в історії!

ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!
_____________________________________________________

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!
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Максим Твердохліб
Доброго дня, Єгоре. Впевнені, що доля 

України Вас турбує і, можливо, це звернення 
Вас стосується. А якщо ні - то ні.

Пишу до Вас від імені нашої громадян-
ської організації «Поступ». Наша мета - 
побудувати Велику Україну. Працюємо в 
цьому напрямку. Вважаємо, для того, щоб 
ситуація в Україні змінилася до кращого, 
потрібно змінити систему влади. Сьогод-
нішня демократична система працює по 
формулі: «гроші-вибори-прихід до влади-
повернення грошей із прибутком». Це неми-
нуче призводить до олігархічної влади, яка 
переймається власним бізнесом, а не Укра-
їною. Наша мета - замінити в Україні демо-
кратичну систему влади на Громадянську 
республіку (республікансько-громадян-
ський лад). Працюємо в цьому напрямку. 
Шукаємо однодумців. Як Ви дивитеся на те, 
щоб ми Вас ознайомили з нашим громадян-
ським рухом?

Максим Твердохліб
Єгоре, Ви бачили моє запитання до Вас?

Egor
Добрый день, Максим. Благодарю вас за 

предложение, но я пока вне политики. Идеи 
в эту сторону есть, но не в данный момент 
времени.

Максим Твердохліб
Дякую за відповідь. Але ми не займаємось 

політикою. Те, що ми робимо, має назву - 
ГРОМАДЯНСЬКА робота. Ок, спробую зайти 
до Вас з іншого боку. Скажіть, будь ласка, чи 
згодні Ви із тим, що написано нижче?

***
Кожен громадянин України має вибрати 

для себе один з чотирьох варіантів власної 
постійної життєвої стратегії:

1. Самостійно робити дії щодо розбудови 
України (що є неефективним).

2. Знайти організацію, яка діє в зазначе-
ному напрямку і приєднатись до неї.

3. Створити свою організацію і діяти.
4. Продовжувати залишатись соціальним 

дроном (мудаком) і нічого не робити.
П.С. якщо громадянин каже, що він якісно 

виконує свої професійні обов’язки і сплачує 
податки, тим самим розбудовує Україну, то 
це різновид пункту чотири.

Egor
Я бы воздержался от навешивается 

ярлыка «мудак» на людей, которые строят 
эту страну, по сути, любую страну. Не всем 
нужно менять систему и драться на полити-
ческой арене. Мне не близка такая позиция. 
Поэтому нам уже не по пути. 

Желаю вам удачи. 
__________________________________________________

Ми продовжуємо публікувати реальні діалоги із громадянами. Мета таких 
знайомств – пошук однодумців. Пошук тих, з ким ми разом можемо рухатись, 
щоб розбудовувати Україну. Звичайно, той, хто шукає, завжди знаходить. 
Проте, одночасно й ми знаходимо таких громадян, яких доля України не 
цікавить. Тобто вони живуть в нашій країні, користуються її можливостями і їм 
байдуже, звідки ці можливості беруться. Вони, навіть, не здатні зрозуміти, що 
кожен громадянин зобов’язаний здійснювати практичні дії щодо розбудови 
країни. Часто такі соціальні дрони кажуть, що вони поза політикою. 

Ось черговий  результат такої роботи. Соціальний дрон пан Єгор чи ні, то 
вже кожен сам вирішує. Доречі, цей товариш заніс пана Твердохліба в ЧС, 
щоб, мабуть, йому більше не дошкуляли незручними питаннями.

Ця публікація готувалась до друку ще до війни. Але війна 
почалася і поточна ситуація змушує всіх нас глянути на проблему 
соціальних дронів під іншим кутом...  може, якщо б не було таких 
соціальних дронів, то і Росія не наважилась би на нас напасти! 

Ми публікуємо цю довоєнну статтю без змін. Єдине, що ми 
зробили, так це прибрали прізвище людини з публікації. 

Одного разу навесні,
Гуляли з сином ми у лісі,
І там серед дубів сумних,
Зустріли ми маленьку пташку,
Вона чирікала про те 
Що йде до нас війна із рашки.
Ніхто подумати не міг, 
Що цю весну зустріне,
Він не з дівчиною удвох,
А у окопі з автоматом.
«Чому вони прийшли до нас?»,
«Чи усвідомлюють що 
роблять?»
Не варто думати про це, а 
краще ставити питання -
Готовий стати в ТРО пліч-о-пліч 
захищати мати, 
Свій дім, країну те що любиш...
Подумай, гарно обміркуй,
Не треба в цьому поспішати,
Чи вартий ти, твоє ім’я, щоби 
його могли згадати...
Тому не треба гаять час, 
потрібно мужність всю зібрати,
І звідси ворога так гнать, щоб 
до Китаю не здогнати!

За регулярну несплату членських внесків  виключити
з ГО «Поступ» Мельничука В.А.

Станом на 23.02.2022 р. в організації «Поступ» 151 член

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

Дмитро Каленюк
   член ГО «Поступ»
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