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№ 961
04.05.22-10.05.22 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

11 
травня

РОБОТА
ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СПРОТИВУ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

У мене немає розчарування ні в нашому народові, бо він є 
такий, яким його зробили обставини, часом сильніші од нього, 
ні в його здатності до самостійного життя, бо ця здатність буде 
розвиватись і зміцняти його. 

Ситуація, в якій він опинився сьогодні, не є ні вічною, ні 
безнадійною. Змінити її до певної міри залежить і від напруження 
власних сил. Треба працювати над цим всім і кожному – в міру 
його сил і можливостей.

Уривок з книги «ВИБРАНІ ТВОРИ ТА ДОКУМЕНТИ»

Симон Петлюра
український державний, військовий та політичний діяч

1879-1926 рр.

МИ З УКРАЇНИ!

24 лютого 2022 року, на світанку, мене, як і багатьох 
українців розбудили дивні вибухи.  До останнього не 
хотілось вірити, що це початок війни, яку рф планувала, 
власне, вже давно. Як би мозок це не сприймав, але факт 
залишається фактом. Потрібно було швидко приймати 
рішення з приводу подальших своїх дій. Хочу зазначити, 

що декілька днів я була в роздумах над тим, чим буду 
займатись. За кордон їхати не планувала. Це питання 
навіть не розглядалось. Було прийнято рішення – пря-
мувати на Західну Україну та займатись волонтерством. 
Саме Західна Україна в перші дні війни стала стартовим 
майданчиком  для прийняття  і розподілу гуманітарної 
допомоги. Так як за освітою я провізор з багаторічним 
досвідом роботи завідувачкою аптеки, все вирішилось 
само собою і медична частина волонтерського центру 
стала моїм місцем роботи. Я отримала нові знайомства, 
колосальний практичний досвід з обігу лікарських засо-
бів і медичних виробів. По діючій речовині я навчилась 
швидко визначати препарат будь-якої країни світу і роз-
поділяти його за призначенням. Сформувалась команда 
фахівців, які добре знають свою справу.

 У нас, в українців, є надзвичайно важлива риса – в 
критичні моменти ми вміємо згуртуватись, об’єднатись 
і докласти максимум зусиль для вирішення складних 
питань. Я вперше в житті побачила, як працює волонтер-

Світлана Сауляк
член ГО «Поступ»

ський центр і вдячна кожному, з ким звела доля за таких 
обставин. Слід зазначити, що саме гуманітарна допомога 
європейських країн дала можливість уникнути кризи в 
забезпеченні лікарськими засобами та медичними виро-
бами громадян України, а також  формувати необхідні 
комплекти для наших захисників. Без вихідних, не помі-
чаючи плину часу, ми працювали швидко, злагоджено, 
зосереджено.

 Вже сьогодні я повернулась на своє постійне місце 
роботи та намагаюсь налагодити роботу аптеки в реаль-
них умовах. Але, часи волонтерства буду завжди згаду-
вати  з особливим теплом і любов’ю.

І на завершення. Я ще раз переконалась у тому, 
наскільки важливо знайти своє місце в житті, зрозуміти 
свою сутність і займатись чимось важливим. Кожен 
маленький крок – вклад у велику справу. Пам’ятайте це.

Все буде Україна! Перемога буде за нами! Будуємо 
Велику Україну разом!
 _____________________________________________________

ОЛІГАРХІЧНА СИСТЕМА - ЗАГРОЗА ДЛЯ УКРАЇНИ!

В новітній історії української державності чітко 
вимальовуються дві головні загрози: зовнішня - це мос-
ковський імперіалізм, бо РФ не може стати повноцінною 
імперією без України, і внутрішня загроза - олігархічна 
система влади, що становить монополістичний капітал, 
який обслуговується державним апаратом і репре-
сивно-каральним органами. Але щоб успішно вести 
боротьбу з зовнішніми ворогами, - маємо забезпечити 
надійний тил. Тому загострюю питання саме на внутріш-
ніх негараздах.

Ще в святому письмі було сказано, що неможливо 
служити «Богові і мамоні», або двом панам одночасно. 
Ця біблейська істина чітко прослідковується і в реаль-

ному житті. Для успішного функціонування державних 
інститутів потрібно максимально відділити політичну 
владу від бізнес інтересів кланів й окремих осіб. Інакше 
таке токсичне поєднання призведе до деградації, зане-
паду, і, зрештою, загибелі держави. Саме такому стану 
речей ми завдячуємо, що в даний момент Україна опи-
нилася на краю прірви, і тільки героїчний опір громадян 
та ЗСУ, міжнародна підтримка втримали ситуацію. Адже 
усі тридцять років незалежності олігархат, корумповане 
чиновництво, карально-репресивний апарат тільки гра-
бували надра країни, захоплювали за безцінь підпри-
ємства, визискували населення. Ніхто не переймався 
інтересами держави: реформуванням і розбудовою 
армії, правоохоронних структур, боротьбою з коруп-
цією, наведенням ладу в судочинстві, тощо. Правлячі 
кола цікавила тільки нажива, примноження особистих 
статків. Тому країна виявилася не готовою до зовніш-
ніх викликів які випали на долю України ні в 2014, ні 

2022 роках. Всі тягарі війни звалилися на плечі про-
стих людей, тоді як олігархія й номенклатура відбулися 
легким переляком. Особи які за тридцять років нагро-
мадили мільярдні статки, як виявилося, нічим країні не 
зобов’язані. Більшість із них продовжують розводити 
маси дешевим піаром, або пасивно-відсторонено спо-
стерігають, чим усе закінчиться. А платити за все буде 
українська нація.

Тому громадянам України треба серйозно замис-
литися: чи влаштовує їх теперішній стан речей, чи 
хочуть вони позитивних змін для себе й нащадків?! Усі 
відповіді на злободенні проблеми сучасності має ГО 
«Поступ», який пропагує ідею побудови Громадянської 
Республіки в Україні. Тільки вільні громадяни побуду-
ють Велику Україну!

 

 _____________________________________________________

Володимир Антонюк
          член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/svetlanasaulyak
https://www.facebook.com/marina.diyuk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005920991689
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А МОЖЕ ДОСИТЬ БІГАТИ І ПРОСИТИСЬ В РІЗНІ СОЮЗИ!?

ДЕЩО ПРО СИТУАЦІЮ В МАРІУПОЛІ

Нещодавно з’явилась інформація, що в Європей-
ському Союзі (ЄС) Україну не чекають.

Так, Австрія вважає «неможливим» прискорений 
вступ України в ЄС в найближчі 5-10 років, - заявила 
міністр у справах ЄС та конституційних питаннях Австрії 
Кароліна Едтштадлер, повідомляє Euractiv.

А може дійсно, досить нам бігати по різних союзах і 
проситися до них?

В НАТО стукались, стукались. Ніхто нас туди не прий-
няв, але війну ми отримали. І отримали постачання 
зброї, щоб воювали, скільки влізе. Бо саме НАТО із 
Росією воювати боїться.

В ЄС тепер стукаємось. Може вже потрібно почати 
самим себе поважати? Не хочуть нас туди брати? То 
і не треба. Нам необхідно розбудовувати самостійно 
потужну країну. І з тими мати справу, хто цього бажає. 
На сьогодні у нас є потенційна можливість створення 
нового економічно-політичного блоку з Польщею та 

Британією. Британія, доречи, не є членом ЄС і дуже 
непогано себе почуває. У Польщі також постійно вини-
кають питання щодо різних питань щодо діяльності ЄС. 
От коли станемо потужною країною, тоді самі всюди 
будуть нас просити. 

«Без ЄС, на жаль, ми не зможемо відбудувати само-
стійно країну...» - ось такий ми чуємо контраргумент. 
Але це не так. Розвиток країни, в першу чергу, зале-
жить від діяльності уряду і громадянської активності 
населення. ЄС можуть тільки ресурси давати. Нам за 
нас вони не будуть робити реформи. І ніхто не буде. А 
ресурси сьогодні отримати в зруйновану країну - це вза-
галі не є питанням. 

Світ капіталістичний. І головна проблема - це пошук 
ринків збуту. Вкладання в зруйновану країну ресурсів - 
це найвигідніший бізнес. Мало того, що можна отримати 
величезний прибуток тому, хто вкладає. Ще й політич-
ний вплив тут отримується. Яскравий приклад - План 

Редакція газети «Громадянська республіка» отримала 
повідомлення. Воно від нашої українки, яка постійно і 
давно живе в Італії. Розповідає вона про свою маму, що 
живе у Маріуполі. Мама - пенсіонерка. Більше місяця 
взагалі не було відомо, що з мамою. Потім, коли зв’язок 
якось налагодився, мама сказала, що в Україну (неоку-
повану) їй виїхати не вдалося. Ні в які ДНР вона їхати не 
захотіла, хоч і наполегливо пропонували. Залишилась 
на місці. Ось, що про маму пише її дочка. Які там події 
відбуваються.

«Вчера с мамочкой разговаривала, такая злая была. 
Пришла её очередь снова (раз в месяц) гуманитарку 
получать, так не дают уже 2 дня! Заканчивается. 
Стоят там бедные люди в очередях километровых 
на пустыре и ждут, когда им эти подачки дадут. 
Хорошо хоть рынок есть, с сёл и ДНР приезжают, 
мама хоть может себе чего-то вкусного купить. Гово-
рит, купила четвертинку бройлера, не стала варить, 
костёр уже потух. Сварила на следующий день. Сердце 
разрывается на части. Она держится, но какая-то 
другая стала... Война всех морально покалечила. Им 

Маршалла після Другої Світової війни. Тоді США вклали 
надзвичайно багато ресурсів в економіки зруйнованих 
країн Європи. Економіка європейських країн зросла, як 
на дріжджах! А самі Штати отримали на багато-багато 
років (це і досі триває) вирішальний вплив на всю 
політику ЄС. Тому для того, щоб надати ресурси, країни-
інвестори будуть ще й битися між собою. 

Проте, є умови! Головні умови (і дуже принципові) 
політична стабільність та прогресивні реформи. Якщо 
не буде політичної стабільності і не буде реформ (а 
їх досі так і не було за всі останні 30 років), то ніхто 
інвестувати не буде. І навіть, якщо така країна і буде 
в ЄС рахуватись, то й тоді не будуть в неї інвестувати. 
Її будуть просто використовувати, як ресурсну базу, 
як ресурс дешевих працівників, наприклад. Чи просто 
сировини! 

Переможемо. Побудуємо Велику Україну разом!
_____________________________________________________

сказали, что Мариуполь будет Ростовская область. 
Дали маме талон на фильтрацию, она 16 387 по 
номеру... Без неё не будут выпускать из города, да и 
по городу без справки не походишь, капец, лагерь.»

***********
А ось після прочитання цього повідомлення тепер 

пропонуємо прочитати, як пишуть в російській пресі про 
їхній контроль над Маріуполем та ставлення до цивіль-
них людей.

«Формирование административных, финансовых 
и правоохранительных структур, выплата пенсий 
и зарплат бюджетникам, налаживание работы 
СМИ – наиболее существенные признаки того, что 
Россия пришла на освобожденные территории Дон-
басса и юга Украины всерьез – и готова взять на 
себя ответственность за то, чтобы люди могли 
жить и работать без опасений за свое будущее».

То кому ми маємо вірити? Українці, яка ділиться своєю 
історією, чи російським ЗМІ? Відповідь очевидна.
_____________________________________________________

ПАРАЛЕЛІ

Події в Бучі нагадали мені про далеку битву в міс-
течку Буша, що на Вінничині. Назви співзвучні.

В 1654 році, після багатьох невдалих спроб до цього, 
40-тисячне військо підійшло до Буші. Захисники відмо-
вились відчиняти браму, розпочався штурм. Сили були 
дуже нерівні, захищало Бушу кілька сотень козаків. 
Кілька днів тривав кривавий бій, загинули всі чоловіки. 
Дружина сотника Мар’яна Завісна, розуміючи безви-
хідне становище, зробила вигляд, що відступає в поро-
ховий погреб і там, коли вороги кинулись на неї, піді-
рвала всіх разом.

Частина містян заховалися в печері напроти замку. 
Вони відмовились виходити, і тоді загарбники загатили 
річку і пустили воду в печеру. Всі загинули, ніхто не 
вийшов з печери. 

Пожежа в замку тривала ще кілька днів. Буша була 
знищена на ціле століття. Замок так і не відбудували, 

на місці розвинутого городища залишилось невеличке 
село. Село, якому щонайменше 20 тисяч років. Хто не 
був, дуже рекомендую відвідати, там є, на що подиви-
тись.

Минуло 358 років. Такий сучасний, розвинутий світ, 
проте війна триває без зупинки. Інші вороги, інша 
зброя, а жорстокість така сама, навіть, гірше. І знову 
українська земля стає ареною бойових дій, і знову 
страждає український народ.

Тому дуже хочу, щоб ми після перемоги зробили пра-
вильні висновки. І створили такий рівень обороноз-
датності, таку систему безпеки і гарантій, щоб не одне 
#уйло навіть подумати не могло з нами воювати, обхо-
дило десятою дорогою. Це можливо, в світі є достатньо 
прикладів. Особливо мені подобається Швейцарія. 
Маленька така держава, не є членом НАТО, живе собі 
спокійно, без війни вже сотні років.

А ще, рецепт є козацький:
Жити треба з любов’ю, міцно тримаючи шаблю в 

руках.
_____________________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
СПРОТИВ

Долучайтесь до інформаційного 
спротиву разом з громадянською 

організацією «Поступ»!
Головний принцип цієї роботи - ні в якому 

разі не викривляти інформацію, навіть, для 
підвищення 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

Володимир Воловодюк
              член ГО «Поступ»

Фото: Pavel Klimov (Reuters)
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