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

№ 955
23.03.22-29.03.22 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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30 
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РОБОТА
ІНФОРМАЦІЙНОГО 
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Карикатура з сайту papik.pro

перетворитися на потужну імперську державу, 
яка поширюється в Європі та в Азії. Втрата неза-
лежності України матиме негайні наслідки для 
Центральної Європи, перетворюючи Польщу на гео-
політичний центр на східних кордонах об’єднаної 
Європи».

Тобто це означає, що втрата України перетворює 
Росію на азійську країну без будь-яких європейських 
перспектив. А Україну Росія після 2014 року втратила 
назавжди. А своєю сьогоднішньою агресію лише нама-
гається нанести максимальну шкоду нашій державі, яка 
назавжди відходить від оркостану після більше ніж 
трьохсотрічного процесу спроб поглинання. Фактично, 
сьогоднішня війна ставить жирну крапку у довгому пері-
оді відносин між Україною та Росією. Україна виборює 
справжню незалежність. Але тепер виникає питання 
розбудови країни. І без ліквідації олігархії (олігархія – 
це поєднання бізнесу і влади) процес розбудови країни 
буде неефективним. Нам треба принципово підійти до 
цього питання. Сподіваємось, що після війни ми вже не 
будемо бачити телепнів, які будуть казати, що «їх полі-
тика не цікавить»!

Для довідки. 
Збігнєв Бжезинський (1928-2017 рр.) — американ-

ський політолог, соціолог і державний діяч, колишній 
Радник з національної безпеки Президента Джиммі 
Картера, а також радник Центру стратегічних і міжна-
родних студій. Поряд з Генрі Кіссінджером та Самуелем 
Гантінгтоном він вважався одним з найвпливовіших гео-
стратегів США.
_____________________________________________________

Через Україну Росія назавжди має тільки один шлях 
– в дупу! Це не пропаганда під час війни. Це погляд, 
якому вже дуже багато років. І цей погляд повністю від-
повідає дійсності. Ось як це пояснює  Збігнєв Бзежин-
ський більше двадцяти років тому  в своїй книзі «Велика 
шахівниця».

«Україна, новий та важливий простір на Євра-
зійській шаховій дошці, є геополітичним центром, 
оскільки це саме існування, як незалежної держави, 
допомагає перетворити Росію. Без України Росія 
перестає бути Євразійською імперією. Без України 
Росія все ще може боротися за імперський статус, 
але тоді це буде в основному азіатський імперський 
стан, і, швидше за все, буде втягуватися у виснаж-
ливих конфліктах з Центральною Азією, яка підні-
має голову, і якщо таке трапиться, то вона буде 
ображена через втрату нещодавньої незалежності, 
та отримала б підтримку з південних ісламських 
держав. Китай, здається, був би проти будь-яким 
відновленням російського домінування над Серед-
ньою Азією, з урахуванням його зростаючого інтер-
есу до новонародженої незалежності до держав 
цього регіону. Однак, якщо Москва повертає до себе 
контроль над Україною з його 52 мільйонами людей 
та основних ресурсів, а також доступ до Чорного 
моря, то Росія автоматично отримає ресурси, щоб 

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
СПРОТИВ

Громадянська організація «Поступ» продов-
жує вести спротив в інформаційному полі. При 
підготовці нашого ІНФОРМАЦІЙНОГО СПРОТИВУ 
ми притримуємось двох основних принципів:

1. Ми даємо лише правдиву аналітику, і 
ніколи не кажемо брехні для того, щоб якось 
психологічно заспокоїти громадян. Ми вважа-
ємо, що будь-який громадянин має чітко розу-
міти стан справ, і саме це має бути підґрунтям 
спільної боротьби проти нашого ворога - Росії! 
Розуміти, що відбувається, - це вже важливо для 
перемоги!

2. Ми принципово не критикуємо наш укра-
їнський уряд ні по яким позиціям. Під час війни 
треба консолідація навколо уряду. Бо саме 
він несе повну відповідальність за всі резуль-
тати. Так, звичайно, при будь-яких діях завжди 
можуть бути помилки. Так завжди було і так 
завжди буде. До речі, на нашу думку, в умовах 
війни, з 24 лютого, наш уряд не зробив ніяких 
помилок до цього часу. Впевнені, так буде і 
надалі.

У фейсбуці - https://www.facebook.com/PostupUA
У телеграмі -  https://t.me/zavelykuukrainu

Максим Твердохліб
  голова Ради  ГО «Поступ»

ЧЕРЕЗ УКРАЇНУ РОСІЯ НАЗАВЖДИ МАЄ ТІЛЬКИ ОДИН ШЛЯХ – 
В ДУПУ!

https://papik.pro/karikatury/8498-zhopa-karikatura-26-foto.html
https://www.facebook.com/PostupUA
https://t.me/zavelykuukrainu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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ЩО ПОЗИТИВНОГО МАЄ ДАТИ УКРАЇНІ ВІЙНА ПРИ ВСІХ СВОЇХ 
НЕГАТИВАХ?

СПРАВЕДЛИВІСТЬ!

ЛІКВІДАЦІЯ 90% ПЕРЕВІРЯЮЧИХ І КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

5025

5025

5025

І почнемо з простішого та поступово перейдемо до 
складнішого.
1. Часткове оновлення застарілого житлового фонду 

та ЖКГ в цілому. Досить багато міст було прак-
тично знищено війною, а тому відбудовувати їх 
вже будемо по новітнім, енергоефективним техно-
логіям. Що в майбутньому дасть суттєву економію 
енергоресурсів та коштів.

2. Часткове оновлення промисловості. Частина під-
приємств, в тому числі металургійних, харчових і 
інших були знищені або суттєво пошкоджені. Їх 
відбудова буде здійснюватись, що логічно, з вико-
ристанням самих сучасних виробничих технологій. 
Що в майбутньому дасть збільшення конкурентоз-
датності нашого промислового сектору економіки. 
А це і збільшення доходів в держбюджет, і вищі 
зарплатні, і покращення екології.

3. Перехід на рейки справжньої мілітаризації Укра-
їни. Про це давно говорить організація «ПОСТУП». 

Браття і сестри, українці! Наша Вітчизна, й усі ми 
переживаємо нелегкі часи, коли вирішується доля 
країни, наша доля. Але тяжке випробування вселяє 
впевненість, що ми вистоїмо, переможемо, і зможемо 
побудувати якісно нову, процвітаючу країну - Велику 
Україну!

Для цього необхідно позбутися усього, що тягне нас 
назад, заважає прогресу: це злодійсько-бидломусор-
ського режиму внутрішньої окупації України. Що я маю 

Після перемоги в нас буде стояти єдина мета - побу-
дувати Велику Україну, яка має потужну та розвинену 
економіку. А потужність економіки буде залежати від 
умов, які влада створить для ведення бізнесу. І тут є 
досить важливим питання ліквідації більшості переві-
ряючих і контролюючих органів, які ускладнюють або 
відверто паразитують на підприємцях. Громадянська 
організація «Поступ» постійно наголошує, що Укра-
їна потребує реформ. І одна з першочергових - це 
реформа економіки. А в одному із пунктів йдеться 
якраз про ліквідацію перевіряючих і контролюючих 
органів: 

Але тепер у нас нема іншого варіанту, поки маємо 
такого сусіда, як московія. Гасло ВСЕ ДЛЯ АРМІЇ має 
стати мемом. А вже потім велике будівництво доріг 
та аеропортів. Мілітаризація також має означати 
будівництво нових об’єктів ВПК, а це і нові робочі 
місця, і валютні доходи в бюджет від продажу зброї 
на світових ринках. Ми маємо достатній науковий 
і практичний потенціал, щоб виготовляти великий 
асортимент зброї, в тому числі далекого радіусу дії. 
Гасло КОЖЕН ГРОМАДЯНИН-ЗАХИСНИК УКРАЇНИ 
також має стати аксіомою. Ми повинні побудувати 
новітню українську армію за ізраїльським чи швей-
царським зразком.

4. Ми, нарешті, зрозуміли, хто для України є другом, 
а хто є ворогом. ДРУГ ПІЗНАЄТЬСЯ В БІДІ! Сказав 
мудрий народ. Тепер ми і весь Світ чітко розуміємо, 
що з себе представляють такі структури як НАТО, 
ОБСЄ, ЄС, ООН. Ми повинні стати засновником новіт-
ніх безпекових структур, які повинні реально допо-
магати підтримувати безпеку в Світі, а не просто 
висловлювати щирі занепокоєння.

5. Війна в Україні дала старт трансформації євро-азій-
ського енергетичного ринку. Багато споживачів 
видобувних вуглеводнів зрозуміли, що вони були 

на увазі: це кланово-олігархічна економіка, коли всі 
галузі народного господарства в монопольній влас-
ності декількох десятків сімей; карально-репресив-
ний апарат, який обслуговує олігархію, «заробляє» 
на корупції чи «боротьбі» з нею, тримає в покорі 
населення; несправедлива фіскальна й контролююча 
система; тотально корумпований чиновницький апа-
рат, починаючи від міністерств і відомств, закінчуючи 
рівнем сільради й старостату.

Все це прикривається формально народовладдям, 
через представників громад в Радах і Конституцією. 
Закони приймаються ніби в інтересах народу. Та на 
ділі носять формальний характер, й «маленькому укра-
їнцеві» дуже важко добитися правосуддя. Усі рівні 

«КИТ ПЕРШИЙ. ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ.
Ліквідація усіх перевіряючих та контролюючих 

органів. Залишаються лише ті, без яких не можна 
обійтися. Бізнесмен має займатися своєю справою, а 
не «відбиватися» від перевірок!»

Дізнатися більше можна за посиланням.
Головним принципом при ліквідації перевіряючих і 

контролюючих органів повинна стати життєва необхід-
ність такого органу. Вони повинні довести, що без них 
ніяк не обійтися.

Наприклад, пожежна інспекція після перевірки і 
підписання акту про задовільний стан вже через «5 
хвилин» не несе відповідальності за пожежний стан 
об’єкта, бо хто знає, що там за цей час сталося. От і вини-
кає логічне запитання: а в чому сенс їх контролю? Адже 
адекватний власник і так буде забезпечувати безпеку на 
своєму підприємстві чи закладі. Ну а поганого нічого не 

спонсорами вбивства та світового зла. І настав, 
нарешті, час приймати нові рішення стосовно енер-
гетичного ринку. Це і диверсифікація енергопото-
ків, і нові правила закупівлі, і нові принципи ціно-
утворення.

6. Війна України та росії стала каталізатором геополі-
тичних змін. Яких конкретно - ми побачимо згодом, 
бо сьогодні намальовуються поки певні вектори, 
але ці зміни точно будуть. Нажаль, за ці зміни 
тисячі українців вже заплатили і ще заплатять своїм 
життям та здоров’ям. Україна останнє десятиліття 
була об’єктом, а маємо стати суб’єктом світової 
геополітики. Ми маємо побудувати і ми побудуємо 
ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!!!

Якщо всіх цих позитивних змін не відбудеться, то 
влада має бути українським народом похована в бага-
тостраждальну українську землю. Такий історичний 
шанс дається раз в сто років і наш український народ 
не має права його втратити.

Будь-яка війна вимагає зробити вибір між ЗЛЕТОМ 
ВВЕРХ або ПАДІННЯМ В ПРІРВУ. Ми обираємо ЗЛІТ 
ВВЕРХ!!!

_____________________________________________________

перед законом, але є значно «рівніші».
Тому ключовим моментом має стати СПРАВЕДЛИ-

ВІСТЬ, в усіх сферах суспільного життя. Без забезпе-
чення цього ми не можемо підняти економіку, рівень 
життя населення, стати успішною країною.

Докладні напрацювання в цьому питанні має ГО 
«Поступ», які викладені в Доктрині «Громадянська рес-
публіка», де чітко намічені першочергові заходи для 
забезпечення високих темпів зростання економіки, й 
реформування суспільного устрою України.

Слава Великій Україні!

_____________________________________________________

спасе. Він прогорить швидше, аніж згорить.
А, як наприклад, санепідемстанція може повпливати 

на якість їжі в закладах ресторанного господарства? 
Там, де смачно готують, завжди будуть приходити люди і 
рекомендувати друзям і знайомим. І навпаки. Це і буде 
найкращим контролем.

Нагадуємо, що після проведення будь-якої реформи 
повинно відбуватися спрощення, полегшення ведення 
бізнесу чи життя громадян!

Ми не повинні кормити армію чиновників, особливо, 
якщо вони паразитують на нас, а не допомагають. Дер-
жавний службовець повинен рухати економіку України, 
а не гальмувати її. А влада, яка не робить реформи, 
повинна розглядатися як ворог України і терміново змі-
нюватися.

Будуймо Велику Україну разом!
_____________________________________________________

Дмитро Тацій
  член Ради ГО «Поступ»

Володимир Антонюк
          член ГО «Поступ»

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»
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