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№ 953
09.03.22-15.03.22 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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РОБОТА
ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СПРОТИВУ

Цей номер ми присвячуємо 
розбудові України після 
перемоги.

Наша мета побудувати 
Велику Україну!

жавним секретарем США Джорджом Маршалом був 
запропонований «План відновлення Європи», який 
більше відомий, як «План Маршалла».

Суть цього плану полягала в тому, що США про-
тягом 4-х років надаватиме фінансову підтримку 
країнам Європи, щоб запустити їх економіку. Зага-
лом, підтримка сягнула 13 мільярдів доларів США 
(близько 123 мільярдів станом на 2013 рік). Гроші 
надавалися виключно під відновлення інфраструк-
тури, промисловості, а також придбання товарів пер-
шої необхідності. Тобто, «проїдати» їх було неможна. 
Оскільки, фактично, єдиною країною, яка повністю 
зберегла свою промисловість, була Америка – в неї 
все й закуповувалося. І виділені кошти знову повер-
талися в її економіку, чим розвивали промисловість 
та сільське господарство самих США. Звісно, у плану 
Маршалла було багато деталей. До прикладу, роз-
виток промисловості Європи мав відбуватися таким 
чином, щоб жодна країна не мала замкнутого циклу 
виробництва продукції, а мусила співпрацювати з 
іншими. Це мало унеможливити майбутні війни між 
європейськими країнами. Та справді цікавим фактом 
є те, що у допомоги була одна ключова умова – від-
сутність у владі комуністів.

Геніальність Плану Маршалла полягає не лише в 
тому, що завдяки ньому Європа швидко відновилася. 
Його реальні наслідки - створення передумов для 
формування блоку НАТО та Європейського Союзу, які 
протидіяли союзу країн Варшавського договору.

То ж яку головну умову Плану Маршалла для Укра-
їни будуть вимагати країни Заходу? Думаю, відповідь 
очевидна – відсутність проросійських сил у владі. А 
якщо не будуть - таку умову нам потрібно буде впи-
сати в План самим.

_____________________________________________________

В західних ЗМІ з’являється інформація, що 
після війни Україна отримає щось на зразок 
«Плана Маршалла». Що це таке? Розбираємось. 

Після другої світової війни Європа була в руїнах. 
Інфляція, знищені промислове та сільськогосподар-
ське виробництво, зруйнована інфраструктура… 
Чим бідніше живе народ, тим лівішим він стає. Тому 
всі ці кризові явища створювали чудові передумови 
для подальшого розвитку ліворадикальних соціаліс-
тичних рухів і перетворенню Європи на аналог СРСР. 
З цим потрібно було щось робити. І в 1947 році дер-
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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
СПРОТИВ

Зараз ми знаходимось в процесі переговорів. 
Мова йде не тільки про білоруський трек, а вза-
галі, по всіх гілках. Із залученням практично 
всіх провідних країн. Це само по собі гарний 
показник. Погано, що поки нема перемир’я. Але 
на перемир’я зараз скоріш за все не варто роз-
раховувати. Хоча й дуже хочемо тут помилитись. 
Продовження бойових дій - це один із основних 
інструментів тиску Росії. І особливо, коли під 
обстріли потрапляють цивільні об’єкти. В цьому 
проявляється вся сутність влади Кремля. Вони 
ніколи не цінували ані своїх громадян, ані, тим 
більше, не своїх. Колись Рональд Рейган назвав 
Росію - імперією зла. Він не помилився. 

Але попри все, ми все-таки рухаємось в 
позитивному напрямку. І до цих пір, з самого 
початку вторгнення так було кожен день, без 
виключення. Доказ цьому - реальні перего-
вори, які вже йдуть, в повному розпалі. І ці 
переговори почалися і продовжуються без 
того, щоб Росія досягла своїх військових цілей, 
які хотіла добитись дуже швидко. Це була її 
основна мета. Досягнути швидких військових 
успіхів і з позиції сили провести мирні пере-
мовини.

*******

Більше можна дізнатися за посиланням:
1. У фейсбуці - https://www.facebook.com/PostupUA
2. У телеграмі -  https://t.me/zavelykuukrainu

Організація «Поступ» пропонує долучитися до 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СПРОТИВУ. Боремось із розпо-
всюдженням ворожих «фейків», та формуємо розу-
міння процесів, щоб краще орієнтуватись в інфор-
маційному середовищі та вірно розуміти сутність 
поточних подій.

Олександр Черниш
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA
https://t.me/zavelykuukrainu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
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МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ. КИТ ДРУГИЙ!
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Вже зараз треба планувати відновлення еконо-
міки України. А це неможливо зробити без податкової 
реформи. 

В Україні достатньо людей, які вміють і хочуть вести 
бізнес. А це значить, що будуть створюватися нові 
робочі місця і все більше людей зможуть прогодувати 
себе та свою сім’ю. А ще бізнес - це податки державі, 
які, в свою чергу, будуть витрачені на армію, медицину, 
освіту та інше. І чим більше буде в нас малого та серед-
нього бізнесу (великий бізнес сам про себе потурбу-
ється), тим більше податків буде сплачено.

Тому влада, яка буде розбудовувати Україну після 

Вже майже місяць ворог нищить наші домівки, інф-
раструктуру та економіку. Сумнівів в тому, що ми пере-
можемо, вже ні в кого немає. Але нас очікує процес від-
будови, котрий буде достатньо важкий та тривалий в часі. 
Він буде вимагати чималих зусиль та самовіддачі. Але ми 
справимось! Тож час вже зараз поміркувати про страте-
гію відновлення та розбудови в нових світових реаліях. 
Дуже умовно національну стратегію можна розділити на 
строкові перспективи, в рамках цієї статті, ми поговоримо 

перемоги, має зробити максимально просту і зрозумілу 
податкову систему. 

Геть систему касових апаратів, геть усілякі звіти та 
звітності. Підприємці повинні займатися виключно 
бізнесом. Підвищувати якість своїх послуг та продукції, 
а також свою конкурентоспроможність на світовому 
ринку!

А тому податкова реформа має грунтуватися на таких 
принципах:

1. Принцип простоти. Податкова система має бути 
настільки простою, щоб у ній зміг розібратися навіть 
випускник школи не більше, ніж за годину. Прикладом 
такої простоти може слугувати пропозиція Всеукраїн-
ської спілки вчених-економістів України щодо ліквіда-
ції всіх податків та впровадження єдиного податку на 
покупку 5%.

2. Принцип стабільності. Будь-які зміни в податко-

про середньострокову перспективу.
Одним із найлогічніших рішень буде за основні 

напрямки розвитку взяти галузі промисловості, продук-
ція котрих конче необхідна не тільки Європі, а й усьому 
світу. Серед таких хочу виділити наступні: аграрна та 
гірничодобувна промисловість. Давайте коротко помір-
куємо, чому саме ці дві галузі мають стати локомотивом 
нашої економіки, та усі наявні ресурси країни, мають бути 
спрямовані на їх розвиток.

Одна із найбільш важливих промислових галузей в 
світі - це аграрна, значне зменшення її обсягу призведе 
до глобальної дестабілізації та світової кризи. А наразі, 
це досить ймовірний сценарій. Саме тому аграрна про-
дукція буде досить бажаною на світовому ринку. А аграр-

ний розвиток дозволить збільшити долю Української 
продукції на світовому ринку, а отже і надходження до 
бюджету. Також це дасть змогу поставляти нашу про-
дукцію не лише до густонаселених країн Північної й 
Середньої Африки, Близького Сходу та Південної Азії, але 
і значно збільшити долю присутності на ринках захід-
них сусідів. Хочу нагадати, що в довоєнний час Україна 
займала – 11% експортного ринку пшениці, 18% кукуру-
дзи, 19% ячменю, 30% світового виробництва соняшни-
кової олії.

Другою, не менш важливою, галуззю може стати гір-
ничодобувна промисловість. В сучасних реаліях корисні 
копалини, котрі знаходяться на території України, конче 
необхідні світовій промисловості. Дуже важливий фак-
тор при розвитку цієї галузі - не стати сировинним при-
датком світу, тобто експортувати не сировину, а вже 
оброблений продукт. То чим саме ми можемо насичувати 
світовий ринок? Насамперед, це вугілля та металургічна 
продукція, попри це ми маємо більш дорогі ресурси, котрі 
потребує сучасна промисловість. Я маю на увазі титан та 
літій, перший необхідний в значній кількості для аеро-
космічної промисловості, а другий для створення акуму-
ляторних батарей.

Лише спільними зусиллями ми зможемо побудувати 
Велику Україну!
_____________________________________________________

Дмитро Тацій
  член Ради ГО «Поступ»

Воладимир Пелих
  член Виконкому ГО «Поступ»

вому законодавстві мають сприйматися, як надзвичайна 
ситуація. Найкращий податок — це старий податок, до 
якого всі звикли. Найгірший податок — це новий пода-
ток, який заважає справі, бо до нього ще не звикли.

3. Принцип збалансованості.
Загальне податкове навантаження по країні має 

наближатися до 30%.
4. Принцип прозорості. Кожен громадянин повинен 

мати можливість легко дізнатися, куди пішла кожна 
гривня особисто його податків.

5. Принцип справедливості. Розмір податків має 
залежати від рівня статків Громадян. Чим вищі статки — 
тим більші податки.

І на останок, пропонуємо вважати владу, яка такого 
не зробить, антиукраїнською та зрадниками!

Нам потрібна Велика Україна!
_____________________________________________________

Успішний бізнесмен ніколи 
не стане хорошим державним 
діячем. Його єдиний інтерес - 
кишеня, а не народ. 

Франклін Делано Рузвельт
32-й президент США, 

очолював США під час великої депресії та Другої 
світової війни.
1882–1945 рр.

БОРОТЬБА З ОЛІГАРХІЄЮ 

Законодавчо заборонити бізнесменам обіймати дер-
жавні посади. 

Чому ж саме олігархія є поганою? Тому що бізнесмен 
думає про власні інтереси, а не про інтереси країни. Олі-
гарх - це поєднання бізнесу і влади. 

Одним із дієвих механізмів боротьби з олігархією, як 
явищем, є розмежування бізнесу і влади. Тобто вважа-
ємо, що необхідно заборонити бізнесменам обиратися 
у представницькі органи та обіймати будь-які державні 
посади. 

Оце і є боротьба з олігархією. 
Збудуємо Велику Україну разом!

_____________________________________________________

Валерій Міщенко
член Виконкому ГО «Поступ»

mailto:gazeta%40postup.org.ua?subject=
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