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

№ 962
11.05.22-17.05.22 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

18 
травня

РОБОТА
ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СПРОТИВУ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

У нашому столітті немає такого 
поняття, як «подалі від політики».

Всі питання – це політичні питання.

Джордж Орвелл
англійський письменник

1903-1950 рр.

СНАРЯД ТАКИ ПРИЛЕТІВ! ПРОРОЦТВО 
«ПОСТУПА» ЧИ ВИПАДКОВІСТЬ?

Протягом багатьох років організація «ПОСТУП» озву-
чувала досить шокуючу тезу для більшості, що якщо в 
квартиру чи будинок пасивного громадянина (недогро-
мадянина) колись прилетить снаряд і вб’є його, то це 
буде абсолютно справедливим. Не справедливим буде, 
якщо цей снаряд прилетить у вікно поступівця, бо в Укра-
їні лише організація «ПОСТУП» протягом багатьох років 
бореться та будує ВЕЛИКУ УКРАЇНУ. А це можливо лише 
після зміни системи влади, тобто ліквідації демокра-
тичної форми правління та встановлення нової системи 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. І ми це розказуємо, роз-
казуємо, пояснюємо, пояснюємо, кричимо, кричимо. Але 
поки переважна більшість наших громадян або просто 
насміхається над нашою роботою, або лише спостерігає 
і нічого не робить для побудови ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ. А тим 
часом Україну знищує і розграбовує олігархія, адже саме 
вона і є головною проблемою в Україні.

І от наврочили, скажете ви. Ні, скажемо ми, передба-
чили! Сьогодні снаряди російських окупантів вже влу-

чили в будинки українців та вбили тисячі громадян, і це 
є абсолютно закономірним, як би це цинічно не звучало. 
Це є гірка правда.

Війна з російською імперією - це є НАЙБІЛЬША траге-
дія українського народу з часів Другої Світової. Загинули 
вже десятки тисяч українців, знищена москальською 
ордою інфраструктура та економіка України.

Чи можна було цього уникнути і хто в цьому винен?
Точної відповіді на першу половину питання ніхто не 

знає, крім Бога. Але точно зрозуміло, що якби ми з часів 
набуття незалежності побудували потужну в економіч-
ному та військовому плані Україну, то сьогоднішню тра-
гедію можна було б мінімізувати, як мінімум. Адже б’ють 
лише слабких.

На другу половину питання є відповідь чітка. Зви-
чайно, винна росія і прості російські громадяни. Зауважу, 
винні ВСІ, без виключення, громадяни росії. Винен захід-
ний світ, який своєю політикою виплекав тирана путіна та 
дав йому карт-бланш на знищення України. АЛЕ! В першу 
чергу, винні в трагедії прості українці, які десятиліттями 
жили собі по принципу «моя хата скраю, хай за нас хтось 
все вирішить, політика це брудна справа, мені треба 
кормити дітей і нема коли займатись політикою, я плачу 
податки і відчепіться від мене, я проголосував на виборах 

Олександр Черниш
  член Ради 

ГО «Поступ»

і тепер винні обрані, і т.д.» Тобто, своєю пасивною гро-
мадянською позицією, відсутністю бажання розбиратись 
в причинах подій і думати головою, піддаючись впливу 
олігархічної злочинної пропаганди із зомбоящика, МИ 
з вами винні в цій величезній трагедії – війна з росією.

Коли в соцмережах показують фото знищених осель і 
просять про допомогу, то так і хочеться запитати – а що 
ти особисто зробив, щоб такого не було? Платив податки 
і ходив на вибори? Якщо ти дійсно в це віриш, то ти про-
сто дурень. Цього занадто мало!!! Кожен громадянин 
повинен все своє життя віддати для побудови ВЕЛИКОЇ 
УКРАЇНИ. Звичайно, мається на увазі розумно і дорого, а 
не просто викрикуючи патріотичне гасло стрибнути з 9 
поверху і загинути за Україну. Кожен з нас щодня пови-
нен щось зробити для побудови могутньої та великої дер-
жави нового типу, лідера Східної Європи.

Організація «ПОСТУП» виступає за зміну системи 
влади на ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ та будує ВЕЛИКУ 
УКРАЇНУ. Приєднуйся до нас! Лише всі разом ми досяг-
немо мети!

Віримо в ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ та працюємо для 
нашої перемоги! Україна переможе!

 _____________________________________________________

МИ ВЖЕ ПЕРЕМОГЛИ!
Велику частину своєї історії Україна знаходилася під 

гнітом росії. І будь-які спроби звільнитися з-під ордин-
ської окупації завершувалися народною кров’ю.

Коли почалося вторгнення,  абсолютна більшість 
військових експертів світу не вірила, що Україна зможе 
протриматися, бодай, тиждень. Зброя, яку нам давали 
США, добре підходила для партизанської боротьби. Але 
аж ніяк не для стримування наступаючого з усіх боків 
ворога. В перший день війни керівництво держави, 
якось невпевнено, закликало чоловіків йти до військ-
коматів та записуватися до ТРО. Було схоже, що, навіть, 
наша влада, особливо не вірила в перемогу. Влада не 

вірила, але повірила Україна. І коли до військкоматів та 
ТРО вишикувалися черги, коли в перші ж дні всі штати 
були заповнені, коли на один автомат стало претенду-
вати 7 чоловік – ми вже перемогли. А особливо, наша 
перемога стала очевидною, коли до рук взяли зброю 
регіони, які завжди вважалися проросійськими! Вияви-
лося, що нема Сходу і Заходу, нема Півночі, Центру та 
Півдня, нема російськомовних та україномовних. А 
є єдина Україна, яка готова дати відсіч ворогу. Слава 
Україні! 

 _____________________________________________________

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
https://www.facebook.com/solodkiy.s
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ЯКУ ЦІНУ МИ ГОТОВІ ЗАПЛАТИТИ ЗА 
ПЕРЕМОГУ?

ПРО ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Нещодавно Президент України Володимир Зелен-
ський виступив перед студентами французького універ-
ситету Sciences.

Заявив, що бажання вести будь-які перемовини з 
Росією зникає з кожним містом, де фіксуються випадки 
звірств, вчинених окупантами. Однак українська сто-
рона все ще готова говорити. 

При цьому він додав, що хотів би відновити терито-
ріальну цілісність країни до того, як можна буде перед-
бачити закінчення війни. «Щойно ми повернемо все, що 
належить нам, ми це закінчимо», - резюмував Володи-
мир Зеленський.

Бачимо протиріччя. Або ми прямуємо до мирного 
договору. Або ми маємо спочатку все повернути і вже 
тоді завершимо.

То яким шляхом ідемо?
Якщо першим шляхом, то ясно. Ситуація підвисла до 

вирішення питання щодо ембарго по нафті. Це геопо-
літична умова для припинення війни. Тут від нас мало 
що залежить. Тільки чекати. І від Росії, може когось 
це заспокоїть, також мало залежить. Вони теж мають 
сидіти і чекати. 

Але другий шлях залежить від України. Повернути 
маємо все, і Крим також. На даному історичному етапі 
малоймовірно, щоб Росія сама добровільно віддала ці 
території. Отже, треба відвойовувати силою. Збройні 
сили України (ЗСУ) продемонстрували всьому світові 
свою здатність воювати. А враховуючи безлімітну під-

тримку Заходу, ми можемо воювати до самої перемоги. 
Дійсно, наша армія здатна перемогти Росію. Але ми 

всі маємо розуміти і ціну перемоги. Те, що це може 
коштувати мільйони життів українських солдат, то це, 
мабуть, усі усвідомлюють. Але може не всім зрозуміло, 
що Росія буде застосовувати ядерну зброю, якщо почне 
програвати. Якщо хтось вважає, що вони не наважаться 
на такий крок, то він погано розуміє внутрішні настрої 
Росії. Путін неодноразово повторював, що нема сенсу 
в існуванні світу, в якому не буде Росії. НАТО не буде 
робити ніяких превентивних ударів по Росії. Бо тоді 
Росія буде наносити удари по містах Заходу. 

У нас багато патріотів, які кажуть, що нам треба 
визволити всі території будь-якою ціною. Але треба 
розуміти, що за це ми маємо заплатити. Ціна буде біль-
шою, ніж Хіросіма та Нагасакі. Чи може хтось  скаже, які 
б українські міста він би приніс у жертву заради такої 
перемоги? Так, ядерну державу можна перемогти, але 
всі мають усвідомлювати і ціну.

Яким шляхом ми підемо – невідомо. Президент 
прямо про це не каже. Своїх людей в Офісі Президента 
«Поступ» не має. Можемо тільки робити припущення. 
Проте ми вважаємо, що Україна має зберегти свою тери-
торіальну цілісність у межах кордонів, визнаних всім 
цивілізованим світом, але при цьому не довести країну 
до ядерної катастрофи.

_____________________________________________________

10 травня 2022 року пішов із життя перший прези-
дент України Леонід Кравчук. 

В народі є така приказка - про померлу людину гово-
рять тільки добре або нічого. 

Так, таке відношення підійшло б для звичайної 
людини. Але Леонід Кравчук - не звичайна людина. 
Він був лідером країни і нації. Таких людей оцінюють 
ЗАВЖДИ після їх смерті. Це має бути історична оцінка. 
При житті критикувати старого діда, колишнього прези-

дента, – не етично з різних сторін. Бо нічого не дасть, 
крім того, що укоротить віку людині. Але питання кри-
тики має бути не помстою, а саме ОЦІНКОЮ його діяль-
ності.

З іншого боку, а що обговорювати? Історію? То чому 
ми не обговорюємо постать Богдана Хмельницького чи 
інших видатних українців?

А відповідь проста. Історія завжди обслуговувала 
потреби поточної політики. Так завжди було і завжди 
буде. Піддавати ревізії наших минулих історичних 
героїв (Бандеру, Хмельницького, Петлюру, Грушев-
ського і багато інших) можна з точки зору додавання 
позитиву. Додавати негатив - це завдання ворогів. 
Вони зараз цим і займаються. Нам потрібні історичні 
герої. І багато. Але, звичайно, не надумані. Якщо нема 
реальних історичних героїв, то іноді доводиться їх 
взагалі видумувати. Як це росіяни роблять, і не тільки 
вони. А от оцінка Кравчука - це не копання в історії. 
Це поточна політична діяльність. Всі зараз є свідками 
його дій. Навіть, ті, кому зараз біля 20 років, також 
можуть вважатись живими свідками подій становлення 
України. І якщо ми зараз будемо хвалити ворога Укра-
їни (Кравчука), то тоді не буде зрозуміло, а за що? І не 
буде зрозумілим, а хто ж тоді, реально патріот і герой 
України. В’ячеслав Чорновіл 37-го року народження, 
а Леонід Кравчук - 34-го. Вони однолітки майже. Але 
доля різна. Той, хто боровся за УКРАЇНУ, сидів в тюрмі, 
а потім його вбили. А систему (антиукраїнську), яка 
репресувала Чорновола, очолював в Україні саме Крав-
чук. А потім став Президентом. То тоді логічне питання: 
хто з них герой, а хто ворог?

Наводимо один з постів у фейсбуці щодо результа-
тів правління Леоніда Макаровича Кравчука та деякі 
коментарі до нього.

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

Фото: Sergei Chuzavkov

Володимир Воловодюк
Нагадаю лише три важливих «проекти» дер-

жавного значення, які реалізував Леонід Кравчук:
- розпочав ваучерну приватизацію, в результаті 

якої кожного українця пограбували в особливо 
великих розмірах. В 1991 році українська еко-
номіка мала найкращий потенціал в Європі;

- розбазарив найбільше в Європі та друге в світі 
Чорноморське морське пароплавство;

- допустив російський флот і військовий кон-
тингент москалів в Крим.

Не забудьте подякувати Макаричу, він того 
заслужив.

Коментарі до посту

Тина Шевченко
Я вже подякувала.. Мабуть, вперше в житті не 

змогла побажати небіжчику Царства Небесного і 
вічної пам’яті.. От не можу себе примусити і все...

Олег Кривонос
Дякуємо вам, Леоніде Макаровичу, за мудру дер-

жавну політику, яка нам зараз гикається через 30 
років.

Зеновій Пеньонжик
Зате підтримував гордона, суркісів, інших... дбав, 

як за рідних... шельмував Чорновола, Рух, інше...

Олег Броварський Покляцький
Земля йому залізо бетоном.

_____________________________________________________
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