
Організація «Поступ» щоденно готує випуск ІНФОРМАЦІЙНОГО СПРОТИВУ. Це робиться з першого дня війни.
Пропонуємо долучитись до боротьби.
Для цього ми пропонуємо:
1. Долучитись до телеграм каналу «За Велику Україну!».
2. Долучити до зазначеного каналу інші свої знайомі контакти.
3. Поширювати інформацію інформаційного спротиву через різні можливі інструменти.
4. Приймати участь в створенні контенту шляхом зворотнього зв’язку через внесення пропозицій та коментів.

Приєднуйтесь  за посиланнями:

1. У фейсбуці - https://www.facebook.com/PostupUA                                        2. У телеграмі -  https://t.me/zavelykuukrainu

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Продовження на стор. 2

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

№ 957
06.04.22-12.04.22 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.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

20 
квітня

РОБОТА
ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СПРОТИВУ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПРОТИВ

«Чи віддадуть вони Херсон? Чи відійдуть 
вони назад?».

Кожен має зрозуміти і висвітити у себе в 
голові неоновими літерами, що Росія НІКОЛИ 
не відступить, і НІКОЛИ нічого не поверне 
добровільно! Ніколи! Московія розуміє тільки 
силу! Інше ніколи не розуміла і ніколи не зро-
зуміє. Тому вони і орки, а не нормальні люди. 
Тому питання «чи віддадуть наші території?» 
має трансформуватись в інше - «коли відіб’ємо 
або змусимо віддати?».

Так, Кацапія має повністю відійти всюди 
до рубежів станом на 24 лютого 2022 року. 
А питання ЛДНР та Криму є питанням пере-
говорів. Але на кордони станом на 24 лютого 
відійдуть. Бо інакше не буде мирної угоди, бо 
інакше буде війна. Війна буде до тих пір, поки 
вони цього не зроблять. Якщо будь-який уряд 
України захоче підписати інший договір, при 
якому буде щось інше, то такий уряд проявить 
зраду і довго не буде при владі! 

Також треба розуміти, що війна проти Мор-

дора ведеться не тільки силами України. Весь 
цивілізований світ поступово затягує кільце 
блокади, санкцій навколо них. Ці процеси не 
йдуть швидко. Якщо говорити про саме вій-
ськову складову війни, то для успішної війни 
потрібні три речі: економічні ресурси, сучасна 
зброя та бойовий дух армії. А так як Україна 
зараз отримує необхідну зброю, а економіка 
світових лідерів підтримує нашу боєздатність, 
- ми можемо і довго, і успішно воювати. На 
відміну від Оркостану. Бо вони самі не знають, 
за що воюють. І економіка у них слабка, тим 
більше підсанкційна. А ми воюємо за вільну 
Україну. Ми - за нашу Україну! Бо має бути або 
вільна і потужна Україна, або не має бути нія-
кої. Основним фактором, який буде сприяти 
успішному завершенню війни - є перерозподіл 
енергетичного ринку. Який є головним факто-
ром зміни світового порядку. Так, тут від Укра-
їни мало що залежить. Тут тільки час має йти. 

Але цей процес не може бути дуже довгим. 
Бо світом править олігархія (олігархія - це 

поєднання бізнесу і влади), а це означає, що 
такий стан речей олігархії не вигідний. Про-
цес зміни світового порядку вже йде швидше, 
ніж хтось може подумати. Головним результа-
том такої зміни стане те, що світ стане двопо-
лярним. В якому будуть домінувати дві країни: 
Китай та США.

Але така ситуація, коли подальший розвиток 
подій в Україні залежить не від самої України, 
а від когось іншого, свідчить про слабкість 
нашої країни. І до цієї слабкості нас довели 
всі олігархічні уряди, які панували. Інших, не 
олігархічних, в Україні не було, крім, хіба що 
уряду Кравчука на початку незалежності. Від-
сутність реформ та розвитку країни довели до 
цього стану. А громадянська пасивність тих, 
хто казав «мене політика не цікавить» цьому 
напряму сприяла. Впевнені, що після пере-
моги це все має змінитись! І тому, хто знову 
буде казати, що він «далекий від політики» 
треба буде зразу нагадувати про Бучу, Госто-
мель, Ірпінь, Маріуполь, тощо.

ЄДИНА ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Є ПОБУДОВА ВЕЛИКОЇ 
УКРАЇНИ!

Єдиною гарантією безпеки України є виключно побу-
дова Великої України. Що таке «велика країна»? Це, в 

першу чергу, економічно розвинена країна, яка є ліде-
ром певного регіону. До прикладу: Китай, Німеччина, 
США, Ізраїль, Японія, Сінгапур, Британія, Швейцарія, 
Швеція. Не всі ці країни мають надпотужні і чисельні 
армії. Але, завдяки сильній економіці, вони є лідерами 
і здатні самостійно вирішувати як внутрішні питання, 
так і впливати на глобальну політику, а деякі, навіть, 

диктувати свої умови на міжнародній арені. Країни 
з потужною економікою мають і патріотичне насе-
лення, яке готове зі зброєю захищати кордони своєї 
держави, і, навіть, її інтереси за межами цих кордонів. 

Від рівня розвитку економіки країни напряму залежить 
її соціальний, політичний розвиток і рівень військової 
боєздатності. Адже зараз перевага на полі бою залежить 

Михайло Крячек
  член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006426625518


Життя продовжується ! 
Днями ми з Ольгою Маліновською 
офіційно одружились !
Всім добра і найшвидшої перемоги України над ворогом!

Володимир Воловодюк
              член ГО «Поступ»

Вітаємо члена Володимира Воловодюка 
з одруженням.

Як бачимо, війна не може завадити створенню нових 
сімей, які в майбутньому будуть розвивати Велику Укра-
їну!

Слава Україні та її Громадянам!
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МІЙ ШЛЯХ ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ 

Мій шлях захищати Батьківщину від російської наво-
лочі був трішки затяжний. Ще з самого початку нападу 
окупантів на Україну, я вже 24 лютого 2022 року був у 
військоматі; доїхав до Білоцерківського сьомого вій-

ськового майданчику і там сказали: «не служив, значить 
поки не треба». Повернувся додому. Пішов сдав кров, 
щоб хоча б якось допомогти. Можливо, моя кров вряту-
вала життя якомусь бійцю. 

Потім побув вдома, лікував дітей. І ось бачу, що треба 
ще раз спробувати. І знову пішов записуватися до тери-
торіальної оборони. 

Так як я не служив, а в тероборону брали, перш за 
все, з досвідом, мені було запропоновано йти до добро-
вольчого батальйону Білоцерківської територіальної 
громади номер 1. Саме так я і зробив. І ось вже з 24 
березня 2022 року я несу службу добровольцем у 
добровольчому батальйоні Білоцерківської територі-
альної громади номер 1. 

Потрапив я до роти забезпечення, видали зброю, 
виїзжали на полігон на навчання стрільбі. 

Сама служба в роті забезпечення пов’язана з робо-

тою на складах, куди завозиться дуже багато продуктів, 
гуманітарки та боєприпасів для забезпечення потреб 
війська нашої громади, а також звідти формуються про-
дуктові набори та речі для цивільного населення, яке 
найбільше постраждало внаслідок кацапської агресії. 

Контракт підписаний з 24 березня 2022 року на три 
роки. І певно, якщо скажуть треба йти на передову, то 
буду йти. 

Я патріот своєї країни Україна і буду діяти! Назад 
дороги немає! Поки ми не виженемо останнього кацапа 
з нашої України, ми не здамось! 

Все буде Україна! 
Слава Україні! 
Героям слава! 
Разом збудуємо Велику Україну!

_____________________________________________________

Значить так!!! 

Любі мої дівчатка, хто «дуже близько сприймає все до серця», ночами не спить і не їсть. 
В кожному місті, селі є команда людей, що плетуть маскувальні сітки, готують хлопцям їжу 
і купа всього. Знайшли собі діло і займаємось. Хто переїхав, там теж все є. В кого малі діти, 
молимось, теж вкрай важливо. І не робимо своїми нервами дітям мам психопаток. Що Ви не 

можете нічим допомогти ЗСУ. Я мовчу про волонтерів, кожного дня потреби. 
Не випита чашка кави творить чудеса, перевірено. Все буде Україна!!! 

Марина Стоян
член ГО «Поступ»

Валерій Міщенко
член Виконкому 

ГО «Поступ»

ЄДИНА ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Є ПОБУДОВА ВЕЛИКОЇ 
УКРАЇНИ! ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

вже не від кількості техніки і чисельності військових, а 
від того, наскільки новітня, сучасна техніка використову-
ється в бою, наскільки вміло і правильно вона викорис-
товуються. А також важливо, наскільки сучасним є екі-
пірування солдата, технологічність і ефективність його 
зброї. До прикладу, армії Швейцарії, Ізраїлю, Японії, 
Південної Кореї. Завдяки розвинутим економікам ці кра-
їни мають ефективні, сучасні високотехнологічні армії 
та патріотичне населення, здатне в будь-який момент 
стати на захист своєї країни. Німеччина, наприклад, після 
Другої світової війни не мала своєї армії. Також її еко-
номіка була повністю знищена. Але, завдяки правильній 

розбудові економіки, розвитку високотехнологічного 
виробництва, правильно вибраному вектору розвитку 
промисловості, Німеччина стала однією з найпотужніших 
економік світу і першою в Європі та має великий вплив 
на міжнародній арені та практично вирішальне слово у 
внутрішньо європейських питаннях.  А армія цієї країни 
в рейтингу найсильніших армій світу займає 9 місце. 

На прикладі війни росії з Україною видно, наскільки 
важлива потужна економіка для безпеки держави. Адже 
наші воїни мають високий патріотизм, нескінченну моти-
вацію для захисту України, та без збройної допомоги 
наших партнерів українській армії важко протистояти 

російським окупантам. Економічно потужна країна сама 
свою армію забезпечує висококласною зброєю і має 
вагомий вплив в своєму регіоні та на міжнародній арені. 

Україна зараз виборює справжню незалежність від 
московії. І, без сумніву, переможе в цій війні. Але, після 
перемоги буде дуже багато роботи по відбудові еконо-
міки країни. Основна задача перед урядом буде – про-
ведення реальних, ефективних реформ, розвиток, зміц-
нення та побудова потужної економіки, модернізація 
армії. Тоді Україна стане Великою, стане лідером Східної 
Європи і впливовим суб’єктом міжнародної політики.
   _____________________________________________________
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