
Скажу точно, людина добре пізнається під час стре-
сової ситуації. На мою думку, ті люди, які одразу пішли 
до військкоматів або пунктів територіальної оборони в 
перші дні війни, і є тим феноменом, який не врахував наш 
ворог. З самого початку ще не було наказу про премію 
військовослужбовцям і призов не сприймався, як спосіб 
заробітку, тому комерційну складову відкидаємо. Зали-
шається лише бажання захищати свою сім’ю, оселю, кра-
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№ 964
25.05.22-31.05.22 Громадянські середи відкриті для всіх і проходять 

щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  у  Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

01 
червня

РОБОТА
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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

ЦИНІЗМ СВІТОВОГО  РІВНЯ

Захід переймається можливим голодом у світі через 
війну. Хочуть домовлятись із Росією по  гуманітарних 
коридорах для вивозу зерна.

Зеленський каже, що війну можна завершитися за 
кілька тижнів: – «Якщо світ насправді буде об’єднаним 
і чесним стосовно цієї агресії Росії проти нашої суверен-
ної держави, то швидкість припинення цієї війни вимірю-
ватиметься тижнями, навіть, не місяцями».

Просте питання. Якщо Захід так переймається голо-
дом, то чому він не переймається припиненням війни? Це 
не риторичне запитання. Це запитання є відповіддю! Ми 
всі бачимо, що так званим демократичним країнам гли-
боко до дупи те, що війна в Україні продовжується. Це 
і є лицемірство західного світу. Вони тобі посміхаються, 
кажуть одне, а роблять інше! 

Захід вже три місяці колупається із санкціями. Але 
принципових змін нема! Продовжується балаканина. За 

даними аналітиків поки лише 20% російського експорту 
зачепили введені санкції. Дуже сильно боїться Путін, 
якщо росіяни не зможуть завантажувати додатки на свої 
мобільні телефони? Чи бояться, що з Росії підуть бренди 
світового одягу?

Небо України так ніхто і не закрив, бояться  конфлік-
тувати із Росією. Але одночасно кажуть, що захистять 
Фінляндію, поки та не ввійде в НАТО. Зброї надають мало. 
Побоюються давати нам далекобійну зброю, бо можемо 
нападати на російські міста. А те, що Росія бомбить три 
місяці наші міста – то це нормально!  Кожен день бом-
бить! Кожен день вбиває людей! А наші союзники-ряту-
вальники побоюються! 

Хто нас стимулював на шлях в НАТО? Навіщо вони це 
робили, якщо, в кінці кінців, послали Україну в бік росій-
ського корабля зі вступом в НАТО? Їх Україна цікавить 
лише як інструмент для власних задач. А наша влада 

бігає весь час за ними. А як же не бігати, якщо ніхто еко-
номіку України не розвиває і грошей нема. От і бігають 
за грошима. 

Зараз у нашої влади складна задача. Або ми продо-
вжимо бігати за Заходом в пошуках грошей і допомоги. 
Або, нарешті, зрозуміємо, що головне - це РЕАЛЬНІ 
реформи. Україна нікому не потрібна, крім самих укра-
їнців. Як тільки почнуться реформи - все почне прин-
ципово змінюватись. Так, саме під час війни! Росія 
побачить, зрозуміє, що виснаженням Україну не здолає. 
Піде на реальні переговори. Нікуди не дінеться! І  може 
з’явитись перспектива миру на вигідних для нас умовах. 
І не треба буде сидіти і чекати на нафтове ембарго, на 
газове, чи ще на якусь хрінь!

Переможемо!
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

 _____________________________________________________

Михайло Сімаченко
      член ГО «Поступ»

ФЕНОМЕН, ЯКИЙ НЕ ВРАХУВАВ НАШ ВОРОГ
їну. У кожного з тих, хто зараз вдягнув військову форму, 
свій шлях до війська.

Коротко розповім свою історію. 
Думаю, кожен з нас, повертаючись в думках до початку 

війни, пригадує, що він робив 23 лютого. Які у нього були 
плани на наступні вихідні і життя взагалі. При цьому ми 
думаємо, чи могли ми, навіть, уявити, як різко зміниться 
наше життя вже на наступний день. Ось так і в мене. В 
ЗМІ говорили про нарощування рашистами військ біля 
кордону, але в те, що буде війна, не дуже вірилось, або не 
хотілось вірити. А вже 24-го я стояв в черзі на отримання 
автомата, і буквально через десять хвилин невміло заря-
джав патрони в магазини. Ось такий початок моєї історії. 
Звісно, відповідаючи на запитання, чи зробив би я знову 
так само? Я відповім просто, так, зробив би так само. По 
іншому не зміг би. Моя совість не дозволила б мені від-
сидітись.

Проте ми завжди намагаємось розглянути інші варі-
анти розвитку подій. Що могло б зупинити агресора? Чи 
можливо було не допустити до початку війни і при цьому 
не зашкодити інтересам країни? Відповідь очевидна. На 

сильну державу не нападають, з нею проводять миролю-
биву політику та намагаються отримати її прихильність. 
Для цього нам потрібна Велика Україна. Така держава не 
потребує запрошень до міжнародних організацій. Вона 
сама їх може створювати. Але за всі роки незалежності 
такої держави так і не було створено. Олігархи, які фак-
тично керують нею, не зацікавлені в цьому. Ось тому ми 
там де ми є, а олігархи та їх родичі за тиждень чи два до 
початку війни вилетіли з країни, яку обдирали багато 
років. І саме тому я, як і багато інших чоловіків по всій 
нашій країні, не мають змоги бачити рідних, а вимушені 
сидіти в окопах та бліндажах, заряджаючи тренованими 
рухами магазин автомата. Але не олігархи створили таку 
систему, демократична система їх створила. Заміна одних 
керівників на інших ніяк не виправить ситуацію. Лише 
заміна демократичної системи влади виправить ситуа-
цію. Заміна на систему влади Громадянської республіки. 
Ну а зараз нам залишається лише боротися з наслідками 
та гнати ворога з нашої землі.

_____________________________________________________

https://www.facebook.com/miheevich.mihey
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КОЛИ ЗАВЕРШИТЬСЯ ВІЙНА?

ЩОДО СОБОРУ УПЦ МП

ЯК ЖИВУТЬ ЛЮДИ В БІЛІЙ ЦЕРКВІ, ЯКІ НАСТРОЇ, ЧИ ЗАПРАЦЮВАЛИ 
ЗАВОДИ? 

На це питання регулярно намагаються давати відповіді 
різні товариші. Від президентів до всіляких гадалок.

Ми завжди казали – це питання тупориле, і не має 
відповіді. Це стосується будь-якої  війни. Кожна  війна 
починається через певні причини  і завершується при 
досягненні певних умов.

Той, хто вам розповідає, що війна буде «довгою», 
«швидкою», «до кінця літа» або «до Нового Року» – то 
він або дурень, або вами маніпулює. 

Але є обставини, які впливають на терміни продо-
вження війни. Кожен день дає події. Кожна подія впли-
ває на завершення або продовження війни. 

Щоб розуміти, в який бік все рухається, треба розуміти 
логіку подій. Це дає можливість орієнтуватись, війна 
рухається до завершення чи до продовження. 

Собор Української православної церкви Московського патріархату 27 травня ухвалив рішення про «само-
стійність і незалежність» УПЦ. Наводимо коментарі щодо цієї події членів організації «Поступ»:

Під час війни багато людей роблять серйозну психо-
логічну помилку. Очікують. Очікують завершення війни. 
Це шлях до соціального паралічу. Людина стає соціально 
паралізована. Якщо таких багато - це може впливати і 
на стан країни. Не кажучи вже, що самі такі люди себе 
вводять в депресію, рухаються в напрямку різних хвороб, 
стають проблемними для своїх сімей. 

Головна порада одна: не чекати завершення війни, 
а почати ЖИТИ під час війни. Треба пристосовуватись 
до нових обставин життя. Працювати, шукати роботу, 
створювати власний бізнес, займатись творчістю, тощо. 
Війна завжди крім великих проблем - дає і можливості. 
Шукайте ці можливості і не чекайте завершення війни.

_____________________________________________________

Артур Муляр
член Виконкому ГО «Поступ»
Щодо розділення і об’єднання церков. Десятиліттями 

московія насаджувала своє бачення віри через призму 
КДБ і її наслідувачів, наразі є реальна нагода людям 
вірити не в фесбешника у рясі, а у того, про кого напи-
сано в Святому писанні. Загалом віряни вірять настоя-
телю, і його слова, позиція його правди є остаточною, 
на кшталт, єдиний народ, старший брат, треба вклони-
тися, треба терпіти, що є недопустимим для патріота 
своєї країни, якого нищить окупант. Риторика в біль-
шості випадків стихла, але не остаточно, ці кремлівські 
консерви в рясі повинні  бути усунені від подальшого 
правління масами, управляти народом може тільки 
патріот цього народу, інше управління та його наслідки 
ми бачимо зараз, і ми не можемо залишити це брудне 
ганчір’я нашим нащадкам.

Максим Твердохліб
голова Ради  ГО «Поступ»
Церква зараз перестала мати вирішальний вплив на 

громадян. Стала просто інститутом сама в собі. Щось на 
зразок бізнесу на духовних потребах людей.

Любов Чорненька, підприємець
«Робота відновлюється. Чи працюють заводи, сказати 

не можу, але підприємці запрацювали, стараються». 
 
Євгеній Поліщук 
«Коротко...Ми всі працюємо, діяльність кожного, де б 

він не був, пов’язана з наближенням Перемоги. Настрій 
бойовий, все буде Україна!» 

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

Євген Кур`ян
член ГО «Поступ»
Перед тим, як писати про церкву, потрібно зрозуміти, 

яку ціль має церква. І якщо справжня ціль спаплюжена, 
то маємо щось на кшталт рпц. Але, як показує практика, 
і пцу разом з Константинополем не дотягують до справ-
жніх цілей, вступивши в політичні ігрища. Як тільки 
церква починає служити державі та її керівництву, вона 
втрачає свою самобутність і опускається до громадської 
організації з релігійними символами. Я розумію, що 
зараз такий час, що хочеш-не хочеш, але вимушений при-
ймати участь в житті держави, але в церкві є свої засади, 
на яких вона грунтується. І ще не приємно, коли всіх під 
одну гребінку. Та неприємно, коли до важливої справи 
відносяться поверхнево, тільки для галочки. І взагалі, я 
скажу, що люди діляться на громадян і негромадян. Так 
і в церкві.  Та і церква взагалі-то консервативна органі-
зація. Щоб щось змінити, треба попрацювати. Але, чесно 
кажучи, я радий, що вчора було прийнято таке рішення. 

Слава Ісусу Христу!

_____________________________________________________

Валерій Міщенко, член виконкому ГО «Поступ»
У кожному регіоні, в залежності від ступені постраж-

далості внаслідок російської агресії ситуація дуже різна. 
Не оминула ця агресія і Білу Церкву. Щоправда зараз 
поступово вся діяльність відновлюється. 

Підприємці запрацювали, стараються. Страхові компа-
нії вже працюють, заяви можна оформити, поліси випус-
кають та приймають документи на страхові випадки. 

Фото: GETTY IMAGES

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС ‘2022

Раз в год мы слышим песню 
«Куда уходит детство».
Куда уходит детство 
из наших детских снов?

А знал ли автор песни 
(Зацепин, Дербенёв), 
где отыскать то место, 
куда уходит детство 
от нас без лишних слов?

Ответ ищи не в песне, 
куда уходит детство, 
когда с ним гаснет вместе 
надежд последний лучик.

Спроси детей из Бучи...

Фэдир Млынченко
20.04.2022

Дещо перебої є з відновленням роботи шинного 
заводу. 

Робота транспорту, державних установ, комунальних 
підприємств поступово відновлюється. 

Одним словом, діяльність кожного, де б вона не була, 
пов’язана з наближенням перемоги! Настрій бойовий.

Все буде Україна! Разом збудуємо Велику Україну! 
_____________________________________________________

mailto:gazeta%40postup.org.ua?subject=
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006145482978
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://t.me/zavelykuukrainu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012269676061

