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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Шановний пане Президенте.
Ви нещодавно звинуватили Президента Зеленського, що він не звертав уваги на 

попередження про те, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну.

Ми, громадянська організація «Поступ», вважаємо, що критикувати Президента 
Зеленського може тільки український народ. Це наші внутрішні проблеми із Зелен-
ським. Це наша справа, а не США! Може США і звикли таким чином спілкуватись 
із іншими, але краще такого не робити із Україною. І занедбаність України ніяк не 
дозволяє вести себе таким чином!

Але раз Ви це зробили, то є декілька питань до Вас, пане Президенте Джозеф Байден.

В 1994 році США в Будапешті гарантували Україні суверенітет в обмін на відмову 
від ядерної зброї.

24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. США обіцянку свою не виконала. Це 
факт. Яким чином США мали діяти, щоб Росія не нападала, нас не має турбувати, не 
ми обіцяли. Якщо США не здатні виконувати обіцянки – не треба було їх давати! І не 
має значення, чи вірно був складений документ Будапештського меморандуму! Якщо 
держава пообіцяла, навіть якщо усно і навіть якщо не публічно, - то має виконувати. 
Звісно, якщо це нормальна держава.

Тепер йдемо далі. Звідки США знали, що Росія точно нападе? У Вас що, розвідка 
в голові у Путіна сидить? Американські ЗМІ заполонили світ картами нападу так, що 
навіть домогосподарки знали цей план. Як про це все можна було знати, якщо не від 
самого ворога?

Усі запроваджені санкції проти Росії не вплинули ані на плани Росії напасти, ані 
на припинення агресії. Це факт. Більше того санкції виявились невигідними і для 
ЄС, і для самої Росії. Але вони вигідні США. Бо вичавили Росію з ЄС і розірвали її 
енергетичний альянс із Німеччиною. Результат – поновлено залежність ЄС від США.

Без нападу Росії на Україну санкції неможливо було втілити. Виходить, що Росія 
зробила для США послугу, коли напала! Дала можливість ввести санкції, на які 
Європа була не згодна, але підкорилась.

Чому Путін зробив таку послугу? Самостійно зруйнував енергетичні напрацю-
вання та ввів Росію в економічні проблеми?

Він що дурний? А може припустимо, що ні? Може він за це мав щось отримати?

Може платою і була можливість нападу на Україну при відсутності СВОЄЧАСНОЇ 
військової допомоги Заходу? Ми всі стали свідками, що попри всі розмови про вій-
ськову допомогу, попри відкриття ленд-лізу, зброї виявилось недостатньо, щоб ефек-
тивно боротись проти ворога! Якщо США дійсно хотіли, щоб Росія не нападала, то що 
заважало відкрити ленд-ліз ще до нападу? Адже ж США були впевнені в нападі. Не 
було б нападу, то і ленд-ліз не запрацював би. Але був би запобіжником проти агресії 
Росії. Чому Ви так не зробили, пане Президенте?

P.S. Був колись художник Ілля Рєпін, він 11 років писав картину «Запорожці пишуть 
листа турецькому султану». Пропонуємо Вам подивитись на неї уважно. Там характер укра-
їнського народу. Пропонуємо Вам в справах із Україною змінити свою тактику. А те, що 
Україна зараз залежна від США,  нічого не змінює. Козацький народ не той, з яким можна 
так поводитись. З нами треба вести справи чесно!

ПЕРЕМОЖЕМО. ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

«Поступ»

Dear Mr. President.
Not long ago you accused President Zelenskyy of ignoring warnings that Russia would 

launch a full-scale invasion of Ukraine.

 We, NGO “Postup”, believe that only the Ukrainian people can criticize President Zelenskyy. 
These are our internal problems with Zelenskyy. This is our business, but not of the USA! 
Maybe the United States is used to communicating with others in this way, but it’s better not 
to do so with Ukraine. And even Ukraine’s neglect doesn’t allow you to act this way!

 But as you did that, we have a few questions for you, Mr. President Joseph Biden.

 In 1994, the United States guaranteed sovereignty to Ukraine in Budapest in exchange 
for renouncing nuclear weapons. 

On February 24, 2022, Russia attacked Ukraine. The United States has not kept its 
promise. That is a fact. We are not supposed to care about how the United States had to 
act to keep Russia from attacking, we didn’t promise that. If the United States is not able to 
keep its promises, your country should not make those promises! And it doesn’t matter if the 
document of the Budapest Memorandum was drawn up correctly! If the state has promised, 
even if orally and if not publicly, it must keep its word. Of course, if this is a normal country.

 Now let’s proceed. How did the United States know that Russia would attack? Do you have 
your own intelligence in Putin’s head? The American media flooded the world with maps of 
the attack so that even housewives knew the plan. How could all this be known, if not from 
the enemy himself?

 All sanctions against Russia did not affect neither Russia’s plans to attack nor end its 
aggression. That is a fact. Moreover, the sanctions proved to be unfavorable for both the EU 
and Russia. But they are beneficial to the United States. Because they squeezed Russia out of 
the EU and broke its energy alliance with Germany. The result is the renewed EU dependence 
on the United States.

 It was impossible to implement sanctions without the Russian attack against Ukraine. It 
turns out that Russia did a favor for the United States when it attacked! It made it possible 
to impose sanctions to which Europe didn’t agree but obeyed.

 Why did Putin do such a favor? He independently destroyed energy developments and 
pushed Russia into economic trouble.

 Is he stupid? Or maybe, let’s say, no? Maybe he had to get something for it? Maybe the 
payment was - the possibility of an attack on Ukraine in the absence of intime military 
assistance from the West? We have all witnessed that despite all the talk of military aid, 
despite the opening of the lend-lease, weapons turned out not enough to fight the enemy 
effectively! If the United States really wanted Russia not to attack, what prevented the USA 
from opening the lend-lease before the attack? After all, the United States was confident of 
attack. If there was no attack, the lend-lease would not work. But it would protect against 
Russian aggression. Why didn’t you do that, Mr. President?

 
P.S. Once there was an artist Ilya Repin, he had been painting «Cossacks are writing a letter 

to the Turkish sultan» for 11 years. We suggest you looking at it attentively. The character of the 
Ukrainian people is depicted there. We offer you to change your tactics in dealing with Ukraine. 
And the fact that Ukraine is now dependent on the United States does not change anything. The 
Cossacks nation - are not the people who can be treated like that. You must do business with 
us honestly!

 WE WILL WIN! FOR GREAT UKRAINE!

NGO “Postup”
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US President
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ЩОДО ЗАПЕРЕЧЕННЯ РУСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

ПІВДЕННА КОРЕЯ. ШЛЯХ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ5025

Коли іноземці запитують або патріоти дивуються, чому 
так багато українців розмовляють російською мовою, 

наводжу простий приклад русифікації України, свідком 
якого є я сам.

Я сам з Харківської області, з міста Куп’янськ. Вчився, 
звісно, в російськомовній школі. Тоді усі школи в місті 
були російськомовними. Українська мова та література 
йшла, як додаткова. Я знав українську мову, її розумів, 
але не використовував поза школою, лише на уроках.

І уявіть моє здивування, коли у бабусі знайшов підруч-
ник з математики та геометрії українською мовою. Я не 
міг зрозуміти, чому це так. Для мене це було потрясіння. 
Бо основна мова спілкування була російська. І тільки при 
виїздах у село до родичів, я бачив, як люди в щоденному 
спілкуванні говорили українською. І це сприймалося як 
«це ж село…».

А вже в дорослому віці я дізнався, що, наприклад, 
моя мама вчилася в українській школі. І усі книжки та 
навчання були українською мовою. А дехто заперечує 
проти русифікації України. Історію треба знати, не зва-
жаючи на те, що вона може бути сумна. 
_____________________________________________________

Війна. З одного боку, це героїзм, мобілізованість, 
єднання, опір. З іншого, це смерті, руйнування, втрати, 
біль і страждання. Кожна війна має свій початок і завер-
шення. І ця війна завершиться нашою перемогою. Країна 
вже зазнала суттєвих втрат. По-перше, це людські втрати. 
Це неможливо оцінити, порахувати чи компенсувати. За 
ці втрати – це тільки біль та ненависть до ворогів. Але 
є і інші – матеріальні. Це знищені міста, інфраструктура, 
виробництва, економіка в цілому. Це все можна відно-
вити та відбудувати.

Щоб відновитись після війни, треба вже зараз, під час 
війни, розуміти і планувати. Наші західні партнери і друзі 
вже говорять про допомогу. Але щоб розуміти можли-
вості та сценарій такого відновлення, варто звернутись 
до досвіду інших країн, що були у схожому становищі. 
Один із таких прикладів – Південна Корея. Зараз – одна 
із найпотужніших світових економік. Але по завершенню 
Корейської війни це було далеко не так.

У п’ятидесяті роки уряд країни намагався проводити 
політику імпортозаміщення, але це виявилося проваль-
ною ідеєю. Адже у країни не вистачало власних при-
родних ресурсів, та не було достатнього внутрішнього 
ринку, щоб забезпечити себе. Вся економіка базувалась 
на фінансовій допомозі, що надавали США, та на грошах, 
що витрачали солдати США, що базувались у Кореї. Вся 
фінансова допомога та незначні надходження у бюджет 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
СПРОТИВ
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громадянин, який розуміє те, що 
відбувається, і розуміє, що треба 

робити, щоб перемогти!

Посилання до приєднання 
до Телеграм-каналу:

https://t.me/zavelykuukrainu

просто витрачалась на те, щоб прогодувати країну. Від-
сутність економічного росту та явне розкрадання фінан-
сової допомоги, призвели до того, що США скоротили 
фінансування, та примусили уряд Кореї змінити еконо-
мічну політику.

З приходом військового Диктатора Пак Чон Хі Південна 
Корея змінила економічний курс економіки. На заміну 
імпортозаміщенню було прийнято курс на експортно-орі-
єнтовану економіку. Додатково були зменшені і імпортні 
мита. Весь бізнес, що виконував план по експортним 
квотам країни, отримував вигідні кредитні, податкові 
та інвестиційні умови. Також було введено елементи 
планової економіки – п’ятирічки, що були спрямовані 
на плановий розвиток окремих галузей інфраструктури 
та конкретних галузей промисловості, як важкої, так і 
електроніки в подальшому. Окрім цього застосовувалась 
практика державних завдань для великих корпорацій – 
чеболей. Хто їх виконував – отримували преференції. Хто 
не справлявся з такими задачами, тих омежували різними 
квотами, позбавляли фінансування, не видавали ліцензії, 
тощо. Весь цей період ознаменувався тотальним втручан-
ням держави у діяльність бізнесу.

Як це не дивно, але додатково важливу роль у роз-
витку Південної Кореї відіграла війна. Під час війни у 
В’єтнамі Південна Корея виконувала військові будівельні 
замовлення США. А США був дуже крупним замовни-
ком. Прибутки від військових замовлень Штатів під час 
В’єтнамської війни складали приблизно 4% ВВП на рік.

Важливу роль у економічному розвитку Південної 
Кореї відіграла Японія, що паралельно розвивалась і 
була в цей час на лідируючих світових позиціях щодо 

Фотоз мережі Фейсбук

росту ВВП. Фінансові та інвестиційні проекти Японії 
також були одним із елементів корейського економічного 
успіху. Адже це дозволило поєднати дешеву робочу силу 
південно-корейців та технології і капітал японців.

На початок 80х років Південна Корея вже стала кра-
їною не з сировинною економікою, а тою, що базується 
на виробництві та експорті готової продукції. В період з 
60х по 80ті роки ВВП країни постійно зростав. В серед-
ньому на 8-9% на рік, було періоди, що набагато більше. 
У 2000ті роки економіка Південної країни стала однією із 
провідних у Світі.

Враховуючи все, можна сформувати елементи еконо-
мічного успіху Південної Кореї:
- Економіка, орієнтована на експорт. Причому експорт 

не сировини, а готової продукції.
- Планування економіки – «п’ятирічки» по розвитку різ-

них галузей економіки. Державне «ручне управління» 
підприємствами та цілими галузями.

- Державне стимулювання збільшення вкладів грома-
дян. Пенсійне страхування. Це збільшило внутрішнє 
фінансування на розвиток проектів у державі.

- Державні програми по фінансуванню промисловості, 
та розвитку власних сучасних та технологічних вироб-
ництв: закупка патентів, технологій, тощо.

- Фінансова підтримка США та Японії.
- Доступ для південнокорейських товарів на ринки Япо-

нії та США.
- Міжнародне фінансування виробничих проектів.

Отже, підведемо підсумок. Країни-партнери, як США та 
Японія внесли величезний внесок у відновлення та побу-
дову потужної економіки Південної Кореї. Ця допомога 
дійсно дозволила зробити те, що ми маємо на сьогод-
нішній день. Але чи допомогло би це без того, що влада 
дійсно мала на меті побудову потужної країни? Деякі 
проекти важко назвати вдалими, а деякі дійсно дозво-
лили зробити економічний стрибок, який називають 
«дивом». Так і у нашому випадку – нас можуть просто 
завалити допомогою. Але без волі та реальних дій влади, 
що націлені на розвиток, нічого не вдасться. Так, воно 
відбудеться «якось», і все. Тому дії на відновлення та 
побудову Великої України мають відбуватись вже зараз. 
Так, під час війни мають починатись економічні реформи. 
Ніхто нічого за нас не зробить, тільки ми самі побудуємо 
Велику Україну! 

Переможемо! За Велику Україну! 
_____________________________________________________

Дмитро Тацій
  член Ради ГО «Поступ»

Кирил Соколов
  член Ради ГО «Поступ»
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