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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Працюємо в умовах війни

Пройшло три місяці повномасштабної війни з рф і гро-
мадяни вже зрозуміли, що ця війна буде довготривалою. 
Також про це днями заявив міністр оборони Олексій Рез-
ніков. Тож актуальним наразі є питання: «А як жити далі 
в умовах війни?». Відповідь можемо знайти у зверненні 
Ігоря Терехова, міського голови Харкова - він закликав 
підприємців повертатися до міста та працювати, також 

він веде перемовини з міжнародними інституціями щодо 
залучення інвестицій. 

Слова «якщо ми прагнемо миру, то маємо готуватись 
до війни» - наразі не актуальні. Задля миру та перемоги 
ми маємо працювати в умовах війни. Війна змінила наше 
життя і маємо пристосовуватись до нових умов: життя, 
роботи та ведення бізнесу. Ми маємо усвідомити, що 
війна - надовго. Війна несе розруху та втрату людських 
життів, але ми маємо знаходити нові можливості. Серед 
таких можливостей може бути створення умов для 
побудови власних, українських кремнієвих долин в цен-
тральних та західних областях країни. Для цього мають 

запрацювати урядові програми з залучення інвестицій, 
безподаткові зони, або взагалі може бути відсутнє опо-
даткування для малого та середнього підприємництва 
тощо. 

Під час війни мають бути такі привабливі умови для 
залучення інвестицій, щоб вони переважали ризики мож-
ливих втрат через війну. 

Найголовніше в цьому - щоб розпочались реальні 
реформи. Без них не тільки неможливо побудувати 
Велику Україну, а й важко буде вибороти перемогу! 

Все буде Україна!
 _____________________________________________________

Максим Кравченя
член ГО «Поступ»

ГЕОПОЛІТИКА ТА ВІЙНА В УКРАЇНІ
Одна з геополітичних умов для припинення війни - це 

введення ембарго на нафту. І сенс цього питання не в 
тому, щоб покласти край доходам Росії по енергоносіям, 
як нам розповідають. А в позбавленні залежності ЄС від 
російських енергоносіїв. Доходи Росії від нафти та газу 
через ембарго не впадуть із двох причин: 

- йде постійне зростання ціни на енергоносії,
- Росія має величезний ринок збуту в Азії. 
А от повернення домінування США в Європі ця опера-

ція зможе вирішити.
Як відомо, поки що це питання не вирішується. 
Ще місяць тому голова євродипломатії Жозеп Бор-

рель казав, що згоди по нафті навряд чи буде досягнуто 
до саміту ЄС, який призначено на 30-31 травня. 

Можна очікувати, що якесь рішення по нафті тоді і 
буде прийнято. Бо вічно воно бути в повітрі не може. 
Якщо Угорщину не передавлять, то мають прийняти 
якесь компромісне рішення. Тоді і буде завершене 
питання по одній з найважливіших умов, щоб США 
пішли на припинення війни.

Україна стала заручницею тектонічних змін в гло-
бальній політиці. США перестають бути одноосібним 
гегемоном. На сцену виходить другий центр світу - 
Китай. Китай нещодавно оголосив про необхідність 

розширення блоку БРІКС. Назва «БРІКС» (BRICS) похо-
дить від назв країн-засновників: Brazil, Russia, India, 
China, South Africa. Саме те, що про це оголосив Китай і 
саме в цей час - є свідченням того, що ми приходимо до 
моменту, коли основні питання світу будуть вирішувати 
дві країни: США і Китай.

А Німеччина з Францією поки так і залишаються «під 
ковпаком» США. У цих умовах в України є шанс для ство-
рення свого блоку із Польщею. А потім за допомогою 
Британії - початку створення європейського центру 
впливу, який буде конкурувати із Німеччиною та Фран-
цією за гегемонію в Європі. 

Тобто ця війна, які б катастрофічні втрати не прине-
сла Україні, має і позитивні позиції. 

Їх дві: вихід НАЗАВЖДИ з-під впливу Росії, і потен-
ційна можливість стати лідером Східної Європи. Але 
для цього необхідно побудувати Велику Україну, 
тобто потужну економічну країну. Це можна зробити 
виключно шляхом радикальних реформ. Поки жоден 
український уряд це не робив і не збирається робити. 
Бо продовжує панувати олігархія.

_____________________________________________________

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

https://t.me/zavelykuukrainu
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ВСЕ УПИРАЄТЬСЯ В РЕФОРМИ!

ЧИ МОЖНА КРИТИКУВАТИ ВЛАДУ ПІД ЧАС 
ВІЙНИ?

Хочеш миру - готуйся до війни, хочеш швидкого завер-
шення війни – готуйся до довгої війни.

Нещодавно Президент Всесвітнього економічного 
форуму в Давосі Берге Бренде закликав створити план 
Маршалла для відновлення України.

«Навіть без мирної угоди, яка на даний момент є мало-
ймовірною, ми повинні почати роботу над відбудовою, 
принаймні на територіях, які перебувають під контролем 
України», – сказав він. 

Це все гарно. Але! Але ми знову упираємось в необхід-
ність економічних реформ! Так, прямо зараз! Так, під час 
війни! Так, радикальних реформ! А уряд мовчить. Навіть, 
сигналів ніяких не подає! Ми маємо всі розуміти, що без 
зміни економічних принципів в Україні будь-які «плани 
Маршалла» йдуть в напрямку російського корабля!

Важливою подією став візит в Україну Президента 

Нещодавно на одній із Громадянських серед у нас в 
організації під час обговорення поточної ситуації в 
країні виникло питання: «а чи має право на життя 
критика існуючої влади під час війни? І як звичай-
ному громадянину реагувати на критику?»

Наводимо коментарі членів організації:

Даниїл Лемешко
Вважаю, що під час війни - мобілізації підлягає не 

тільки свобода волі Громадянина, а і свобода слова. 
Ніякої критики влади не можна допускати. До тих, хто 
критикує чинну владу і військове командування, слід 
ставитись, як до ворожих агентів, тому що, з високою 
вірогідністю, так воно і є.

Володимир Антонюк
Про корупцію, зловживання службовим становищем, 

мародерство посадовців не можна мовчати. Індуль-
генції владі на такі дії ніхто не давав. Війна нічого не 
спише.

 Коментар пояснення:
Максим Твердохліб
Те, про що Ви кажете, це не критика влади. Це зло-

чини. Якщо про такі факти відомо, то про них треба не 
просто казати, а й відноситись до них, як до злочинів в 
військовий час.

Дмитро Тацій
З однієї сторони, треба усіляко підтримувати владу 

у цей непростий час і усю критику залишити на після 
перемоги. Бо з часом можна зрозуміти, що то не 
помилки, а хитрий план, про нюанси якого ми не мали 
інформацію. А з другого боку, війна - це якраз той 

Польщі – Дуди. І тут має значення не факт візиту, а те, 
що планується зробити в україно-польських відносинах. 
Якщо подивитись на риторику високих посадовців Укра-
їни і Польщі, то мова йде про початок широкої взаємної 
інтеграції. Спочатку хочуть зробити так, щоб поляк і укра-
їнець в обох країнах відчував себе майже однаково.

Якщо будемо рухатись в цьому напрямку, то це серйоз-
ний крок до створення нового державного утворення: 
конфедерації (або федерації) на базі України та Польщі. 
Нагадаємо, в середні віки був час, коли саме така феде-
рація була найпотужнішою країною в Європі. Зрозуміло, 
проти такого напрямку будуть і Росія, і Німеччина, і Фран-
ція. Вони будуть робити все, щоб такого не відбулося. Бо 
їм точно не потрібні нові конкуренти щодо гегемонії в 
Європі. Але ніщо не зможе зупинити того, час чого настав. 

Проте успішність зазначеної інтеграції також буде 

важливий час, коли усе наскрізь прозоро і є чітке розу-
міння, хто друг, а хто ворог і зрадник.. Війна - це якраз 
той час, коли можна і треба робити реформи та зміни. А 
от як знайти баланс і які рекомендації мати пересічному 
громадянину, я, наприклад, не дуже розумію..

Максим Твердохліб
Так. Це складне питання. З одного боку, не можна 

критикувати. Бо це вносить деструктив. А з іншого боку, 
можуть бути такі дії влади, які реально шкодять кра-
їні. Наприклад, проведенню реформ в економіці війна 
точно не заважає. Більше того, проходить легше і дозво-
ляє економіку піднімати. Досвід Ізраїлю це довів. І що 
робити, якщо влада під час війни це не розуміє і ніяких 
реформ не збирається робити?

Максим Кравченя
Я б трішки змінив кут, критику влади перенаправити 

в напрямок ПРОПОЗИЦІЙ. Можливо влада й хотіла б 
провести реформи, але вона не розуміє, що і як робити 
(я не кажу про корупцію, зацікавлених політиків і т.д.)?

Олег Альохін
Критика, яка виявляє протиріччя, помилки, повинна 

бути завжди. Проте, треба так її подати, щоб критика не 
ображала того, кого вона стосується.

Наталя Найвельт
Треба розділяти, звісно. Критика військових рішень 

швидше ні, ніж так. Все інше - так, інакше рукою подати 
до «мовчати, по газонах не ходити, впасти-віджатись». 
У нас в Ізраїлі, наприклад, все можна говорити, навіть, 
такий мем гуляє під час загострень наших сусідів: 

напряму залежати від початку реформ в Україні. Якщо 
Україна буде і надалі залишатись заповідником олігар-
хічної економіки, то для Польщі ми можемо стати лише 
сировинним придатком. І великої користі це не дасть ані 
Польщі, ані Україні. Під час війни - найкращі умови саме 
для проведення реформ. Бо уряд має можливість пода-
вити будь-який спротив реакційних сил. Треба тільки 
одне: політична воля і політичний ресурс влади. Полі-
тичний ресурс зараз є – це довіра і підтримка громадян. 
А політичної волі нема. Бо, навіть, на словах ці реформи 
не робляться. 

Реформи – це шлях до Великої України! А кроки в 
цьому напрямку – це кроки і до перемоги над Росією, і 
до миру!

_____________________________________________________

«Дайте армії Ізраїлю перемогти, а ізраїльтянам потрин-
діти». Практика заборон – слизька доріжка, а тим 
більше в Україні, яка для всього світу зараз є зразком 
свободи та волі.
_____________________________________________________

Олександр Черниш
  член Ради 

ГО «Поступ»

НІКОЛИ Б НЕ ПОДУМАВ, ЩО ПРИКЛАДУ ВСІХ ЗУСИЛЬ, ЩОБ 
ПОПАСТИ В АРМІЮ

Коли РФ напала на Україну я, якщо чесно, хоча й був 
готовий до такого розвитку подій, але не очікував на 
нього. Згідно плану почалась моя особиста авральна під-
готовка до бойових дій. Евакуація родичів, облаштування 
бомбосховища і збір всього необхідного для опору завер-
шився за перший тиждень, і я вже готувався до зустрічі з 
ворогом, як партизан бетонних джунглів. Чому як пар-
тизан?! А тому, що до цього моменту, офіційно, я не був 
ніяк пов’язаний з офіційною армією і жодного паперу, що 
доводив би протилежне, я не мав. Навіть, військова кафе-
дра пройшла повз мене в свій час. З таким «резюме», а ні 
рідний військомат, а ні жодне ТРО не бажало бачити мене 

в своїх рядах, хоча неформально певну підготовку я маю 
і у війську був би далеко не зайвим. Деякий час поневі-
рянь і спроб потрапити в збройні сили дали результат. Я  
таки знайшов шпаринку і долучився до лав новосформо-
ваного підрозділу, де і нестиму службу до повної пере-
моги над ворогом.

Тепер трішечки військової мудрості «з окопу»:
- Не всі абсолютно мають бігти у військо. Краще 

займатись чимось корисним в тилу, ніж розгублено шас-
тать серед військових без діла. Хороший водій, робітник, 
айтішник, кухар... в тилу в сто разів краще, ніж посеред-
ній солдат на фронті. Тушонка у нас не безкінечна)))___

Новий час – нові обов’язки. І все 
ж, як і раніше, всі основні питання 
вирішують залізом і кров’ю. Для 
захисту нашої свободи армія 
повинна бути в повній бойовій 
готовності. Фортеці, гармати і 
іноземна допомога не допоможуть, 
якщо кожен чоловік не усвідомить, 
що саме він стоїть на сторожі 
країни. Нехай пам’ятають чоловіки 
Фінляндії, що без одностайності не 
можна створити сильну армію, і що 
тільки сильний народ може безпечно 
творити своє майбутнє.

Карл Густав Маннергейм
політичний та військовий 

діяч Фінляндії
1967-1951 рр.
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