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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Бути українцем – це значить 
бути постійно 
в стані доказування свого 
права на існування

Володимир Винниченко
український політичний і громадський діяч, 

прозаїк, драматург і художник
1880-1951 рр.

ТРО АБО ОКРЕМИЙ РІД ВІЙСЬК…

Я неодноразово розповідав та писав про те, що мене 
та інших чоловіків та дівчат готують для захисту Батьків-
щини. Для нас проводили виїзні стрільби та навчання з 
тактики та військового злагодження.

І ось, 24 лютого 2022 року настав час, коли я та інші 
учасники прийшли до військкомату та взяли зброю до 
рук, для захисту свого дому та своєї Батьківщини.

Складнощів з тим, щоб потрапити в ТрО, в мене та 

інших не було. Хоча я неодноразово чув, що хтось, хто 
хотів потрапити до лав ЗСУ/ТрО, не зміг цього зробити. 
Особисто я потрапив без проблем, адже в мене був 
контракт резереву з 2019 року. А всім тим, хто казав, що 
«я готовий в будь-який час прийти і взяти до рук зброю» 
скажу: коли пройшов тиждень, другий нашої служби 
та життя в умовах, в яких, навіть, бомжі жити б не схо-
тіли, різниця почала дуже сильно проявлятись. Були 
скарги на кшталт: «Чому нас не забезпечують». «Чому 
ми живемо в таких умовах». «Я прийшов служити, а не 
тягати мішки з піском». Та інші.

Ті, хто з 2018 року приймали активну участь в ТрО, не 
задавали таких питань (набір розпочався в 2018 році), 
навпаки, це були люди, які своїм прикладом підтриму-
вали дисципліну та очолили підрозділи, де були люди, 
які прийшли вперше до армії.

Хочу сказати, що часто в мережі я читаю різні пости 
про те, як армія ворога «без проблем захопила пів кра-
їни», про те, що релігію (московський патріархат) чіпати 
не треба та багато іншого.

Для цих людей хочу сказати, що після спілкування з 

Дмитро Каленюк
   член ГО «Поступ»

цими диванними люмпенами, я готовий розмовляти на 
цю тему лише з людиною, яка хоч трохи розуміється на 
військовій стратегії, тактиці, а також трохи знає істо-
рію щодо важливості релігії під час ведення війн (або 
скільки було війн саме через релігію).

Це лише перша, так би мовити ввідна частина того, що 
я хочу розповісти про війну, в подальшому я розповім 
трохи більше про це, але хочу сказати всім, хто прочитає 
та побачить цю статтю:

Про те, що в країні є проблеми в армії та суспільстві, 
«ПОСТУП» казав неодноразово, про те, що потрібно 
готуватись до повноцінної війни, також. 

Однак, безліч скептиків казали, що ми говоримо 
дурню та нічого не потрібно.

Тому будьте уважні та обережні з інформацією, яку ви 
отримуєте з інформаційних джерел. І пам’ятайте: віра 
в нашу армію (ТрО також її складова), наших людей та 
наш народ, це найголовніша сила, з якою ми змусимо 
рахуватись увесь світ!

Слава Україні, Героям Слава!
 _____________________________________________________

ПРО ЛИЦЕМІРСТВО СВІТОВОГО РІВНЯ
Ось так виглядає лицемірство.
Недавно з’явилась така інформація. Генсек НАТО 

Столтенберг вважає, що якщо Фінляндія та Швеція пода-
ють заявки на приєднання до Альянсу, то цей процес 
швидко пройде, і держави блоку знайдуть шляхи забез-
печення безпеки до моменту офіційного приєднання, 
повідомляє CNN.

Одночасно той же самий пан каже і наступне:
«Існує велика ймовірність того, що ця війна затяг-

неться і продовжиться місяці і роки». Це він все сказав 
на саміті НАТО в Брюсселі. А ще додав, що НАТО готове 
підтримувати Україну у війні проти Росії протягом бага-
тьох років, включаючи допомогу Києву в переході від 
зброї радянських часів до сучасної західної зброї та 
систем.

Тобто виходить, що коли Україна роками стукалась в 
НАТО, щоб отримати захист від Росії та її агресії, то це 
нормально! А коли фіни зі шведами захотіли знайти 

захист від тієї ж Росії, то для них процедура має пройти 
дуже швидко. 

І складається так, що для фінів із шведами НАТО може 
знайти шляхи забезпечення безпеки до моменту офі-
ційного приєднання. А для України - ні. Як вони казали 
раніше і кажуть зараз? Не хочуть в конфлікт із Росією 
вступати?

Проте, через два місяці, коли половину країни вже 
зруйновано, вони приймають рішення про масове 
озброєння. Ленд-ліз запровадили. 

Воюй - Україна! Ми всі тобою пишаємось. Бий всес-
вітнє зло. Ми всі тобі аплодуємо. Ми дамо тобі стільки 
зброї, що ти можеш бити ворога роками! Браво укра-
їнцям, яких вбивають на фронті, вони справжні герої! 
Сумуємо за українцями, яких вбивають в домівках при 
бомбардуванні! Знайте, українці, весь світ з вами! І те, 
що у вас не залишиться промисловості, не буде жодного 
моста, шляхів, будуть розбиті школи, лікарні, будинки 

будуть розбиті - то це дурня! Ми вам допоможемо все 
відбудувати! У нас є гроші і ми вам дамо багато деше-
вих кредитів! І на ці дешеві кредити ви зможете купити 
у нас багато нових товарів і побудувати все нове! Ми 
будемо піклуватись також і про ваших біженців, які 
заполонили Європу. Дамо їм роботу. Адже у нас дуже 
багато роботи, на якій самі європейці не хочуть працю-
вати! Ми пишаємось героїзмом України та її громадя-
нами! Воюйте, знищіть ворога повністю! Зітріть Росію з 
мапи світу! Ми вас підтримуємо! 

Погодьтесь, звучить зовсім не оптимістично! А що 
робити, щоб було інакше? Треба бути сильною, потуж-
ною країною – тоді і говоритимуть і поводитимуться 
з нами значно поважніше. Нам необхідні реформи. І 
починати ці реформи треба прямо зараз! Треба разом 
будувати Велику Україну! 

 _____________________________________________________

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004650271990
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ВАЖЛИВЕ ПРО ВОРОГА, ГЕОПОЛІТИКУ ТА ІНФОСПРОТИВ
Іноді кажуть, Росія стала нашим ворогом з 2014 року. 

Ні! Росія була ворогом завжди. Росія принципово не 
визнає і ніколи не визнавала, навіть, факту існування 
українського народу. Не кажучи вже про якусь україн-
ську державність. Їхня ідеологія розповідає про триє-
диний народ. А з 2014 року Росія просто перейшла в 
силову стадію проти України. Це має розуміти кожен. 
Також кожен має розуміти, Росія буде ворогом завжди. 
ЦЕ НАЗАВЖДИ! Це умова, в якій живе і розвивається 
Україна.

Проте йде війна. І тут ми маємо деякі позитивні зру-
шення в сторону її завершення.

Франція очікує прийняття в ЄС шостого пакету 
санкцій проти РФ, які стосуються постачання нафти, 
повідомляє МЗС Франції. Нагадаємо, що кардинальне 
зменшення залежності Європи від енергоносіїв Росії є 
принциповим в санкційній політиці. Це один з факторів 
щодо завершення війни.

Китай відкрито став на сторону Росії. Так, офіційний 
представник МЗС КНР Чжао Лицзянь заявив, що справ-
жніми сторонами конфлікту виявились не Москва і Київ, 
а Росія і США в особі НАТО. Тобто Китай таким чином 
виправдовує агресію Росії. Але це не все. Таким чином 
Китай вперше офіційно (але по-китайськи) повідомив 
про початок нового протистояння: США (НАТО, ЄС) - 
Китай (Росія). 

В той же час, за даними російських ЗМІ Росія про-
веде 6 травня неформальне засідання Ради Безпеки 
ООН стосовно ситуації в Україні. Це означає, що можуть 
відбутись перші реальні переговори на найвищому сві-
товому рівні щодо тієї світової кризи, яка зараз настала 
через вторгнення Росії в Україну. Це вже мають бути не 
просто перемовини, а вже із чітким протистоянням двох 
наддержав: США і Китаю. Щось на зразок владнання 
Карибської кризи між США та СРСР в 1962 році. Зазна-
чені фактори можна сприймати як такі, які наближають 
до укладання масштабного договору гарантій, що і може 
привести до закінчення війни.

Тепер дещо про ІНФОСПРОТИВ, який щоденно готує 
організація «Поступ».

Наш інфоспротив принципово відрізняється від того, 
що говорять різні блогери. «Поступ» не є і не має ста-
вати колективним блогером. В чому різниця?

Блогер пише так, щоб у нього було більше підписни-
ків. Це йому потрібно для того, щоб потім монетизувати 
свою аудиторію. Тобто, або гроші брати за рекламу, 
або гроші брати за певні пропагандистські вставки. 
Або замість грошей брати натурою: посадами, місцями 
в партійних списках, тощо. Це означає, що блогери 
пишуть тільки те, що має подобатись піплу. Так, у них 
може бути спеціалізація в певний ідеологічний бік. 
Але все одно пишуть виключно так, щоб не втратити 
аудиторію. Тобто вони залежні від своїх підписників. 
З «Поступом» зовсім інакше. Наше завдання - не кіль-
кість підписників наростити, а кількість однодумців. Бо 
головна наша мета - змінити країну. Побудувати Велику 
Україну. А для цього потрібна команда, яка знає, що 
робити, і однодумці, які будуть допомагати це робити. 
Тому ми маємо себе вести так, щоб не пристосовуватись 
до побажань публіки. А йти своїм курсом. Але громадя-
нам розповідати і про курс. І про те, що чим більше нас 
буде, тим скоріше ми всі разом досягнемо мети. Тобто, 
думки громадян ніяк не впливають на курс «Поступу» 
щодо розбудови Великої України.

На цьому шляху ми точно не маємо хвилюватись, 
скільки у нас підписників. Бо кількість не означає 
якість. Тому ми і намагаємось давати таку інформацію, 
яка чітко дає розуміння громадянам, в чому проблеми 
занедбаності країни. І що треба робити для того, щоб 
це подолати. І дати розуміння громадянам, що якщо 
громадянин просто знайомиться і нічого не робить в 
цьому напрямку, то він не робить свого внеску в роз-
виток країни. 

Завдання ІНФОСПРОТИВУ - не просто інформувати, 
ми не є інформаційним джерелом. Також нашим завдан-
ням не є давати аналітику. Головним завданням є - про-
будження громадянської свідомості. Першим кроком до 
цього є розуміння процесів, що відбуваються в самій 
Україні. І розуміння зовнішніх процесів, які пов’язані 
із Україною. Тут позиція організації «Поступ» залізо-

бетонна. Ми не збираємось на біле казати чорне тільки 
для того, щоб комусь сподобатись. Так, ми хочемо, щоб 
наш ІНФОСПРОТИВ був цікавішим. Бо тоді легше вхо-
дить в голови. Але в пріоритеті не зацікавленість, а 
інше - ОБОВ’ЯЗОК! Кожен громадянин має не просто 
цікавитись подіями, а зобов’язаний їх розуміти. І якщо 
хтось, наприклад, каже, що довгі тексти ІНФОСПРОТИВУ 
не дуже хочеться читати, то нехай не читає. Нам потрібні 
ті, хто не просто має силу волі і розум, щоб читати довгі 
тексти, а ще й силу волі самому собі сказати, що має 
діяти. Тобто проявляти свою активну громадянську 
позицію. Засобів, як це робити, дуже багато. Але ці 
питання вже виходять за рамки ІНФОСПРОТИВУ.

Переможемо! ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!
_____________________________________________________

ВОЛОНТЕРСТВО

24.02.2022 о другій годині ночі наш літак прибув в 
Бориспіль з Занзібару, де проходив наш бізнес-семі-
нар. Мене та дружину зустрів в аеропорту син, підігнав 
нашу машину. Поки довезли його до сватів в Ревне (біля 
Борисполя), добралися до дому вже біля четвертої 
ранку. Хотілося виспатися. Але в 04.30 син оголомшив 
нас нічним страшним дзвінком – Бориспіль обстрілюють 
з ракет. Так для нас почалася віна. 

Майже цілий день простояв у військкоматі – послали 
подалі, вік не той. 25.02 провів в черзі на запис в теро-
борону. Записали в резерв, сказали: «Чекайте, ми вас 
покличемо». Чого чекати?  Подався до офісу своєї ком-
панії.  Там вже купа народу, всі чогось пропонують, всім 
ясно тільки одне – треба щось робити. Шо ми можемо? 
Ми МЛМ компанія, яка займається страхуванням життя. 
Але в Starlife понад 7000 співробітників.  У нас понад 
200 офісів та осередків по всій Україні.  Серед нас дуже 
багато є лідерів, що вибудували великі структури і зна-
йомі з величезною кількістю людей. Що ми вміємо? 
Домовлятися по телефону, вести переговори, проводити 
презентації, мотивувати, схиляти людей до прийняття 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
СПРОТИВ

Пропонуємо долучитись до телеграм-каналу 
«За Велику Україну!», створеного організацією 
«Поступ» для інформаційного спротиву. Наш 
Інформаційний спротив базується на багато-
річному досвіді «Поступу» в аналітичній і про-
пагандистській роботі. 

Чим зараз і користуємось задля перемоги. 
Головний принцип цієї роботи - ні в якому разі 
не викривляти інформацію, навіть, для підви-
щення оптимізму. 

Головна зброя інфоспротиву - громадянин, 
який розуміє те, що відбувається, і розуміє, що 
треба робити, щоб перемогти!

Посилання до приєднання 
до Телеграм-каналу:

https://t.me/zavelykuukrainu

рішення, організовувати бізнес процеси і ланцюжки про-
дажів. Якось саме собою визначилися місцеві лідери по 
значних обласних центрах. Я очолив Київський волон-
терський центр. 27.02 розвантажили перший бус з гума-
нітаркой. 28.02 розвантажили перший вагон.  Навели 
зв’язки з теробороною та підрозділами. Процес пішов. 

Спочатку займалися всім: їжа, гігієна, одяг, тех-
нічні засоби, мілітарка. Поступово викресталізувався 
наш основний напрямок – мілітарка.  Зараз основний 
центр зусиль перенесено на Запоріжжя. Робота не 
вщухає. За ці два місяці багато чого зроблено в цілому 
по всіх офісах. Залучено біля 14 млн. гривень на обо-
рону, закуплено понад півсотні автівок, десятки дронів, 
теплоприцілів, понад сотню тепліків, декілька тисяч 
бронежилетів, касок, комплектів одягу, взуття тощо. Все 
передається хлопцям. Беспосередньо на 0.  

Держава тільки набирає обертів і переходить на воєнні 
рейки. Союзники тільки почали роздуплятися. А перший 
період, самий напружений, найважчий хлопцям треба було 
протриматись. І без волонтерів тут ніяк не можна обійтись. 
Так кажуть наші хлопці з передової. І це так. В перші два 
місяці у мене було враження, що волонтерили всі – хто не 
виїхав і не на передовій. Такий у нас народ – українці.

Віримо в ЗСУ! Знаємо, що перемога за нами!
Слава Україні!

_____________________________________________________

Виталий Мельник
     член ГО «Поступ»

mailto:gazeta%40postup.org.ua?subject=
https://t.me/zavelykuukrainu
https://www.facebook.com/vitaly.melnik.925

