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

№ 967
15.06.22-21.06.22 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

26 
червня

РОЗГЛЯД 
ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Ми боремось не тому, 
що ненавидимо тих, хто 
знаходиться перед нами, 
а тому, що любимо тих, хто 
у нас за спиною!

Роман Шухевич
політичний і військовий діяч українського революційно-визвольного руху

генерал-хорунжий УПА
1907-1950 рр.

ДОСИТЬ БАЛАЧОК! 
УКРАЇНІ ПОТРІБНІ РЕФОРМИ!

ЩОДО ОПИТУВАННЯ В «ДІЇ» ПРО ЗБРОЮ

У місті Лугано в Швейцарії 4-5 липня буде велика 
конференція по відновленню України. 

Серед питань будуть і інвестиції, і необхідні реформи 
в Україні.

Нещодавно Зеленський провів нараду із урядовцями. 
Обговорювали економічний блок.

В тому числі і залучення інвестицій: «... це промис-
лове відновлення та залучення інвестицій в державу. 
Локалізація, індустріальні парки, підтримка державного 
замовлення, залучення сучасних технологій в Україну. 
Готуються відповідні державні програми», – сказав Пре-
зидент.

Сказати – ще не значить зробити. Аналогічне 
казали всі Президенти, і сам Зеленський. Але ніхто 
нічого не робив. Але гарно, що хоч кажуть про це. Реа-
лії війни мають змусити уряд діяти, а не балакати, як це 
робили до війни.

Щоб інвестиції йшли в Україну, не потрібно «готувати 
відповідні державні програми». Інвестиції залучаються 

не програмами, а УМОВАМИ ведення бізнесу в країні.
Можна скільки завгодно писати державних програм, 

але без радикальних економічних реформ вони не 
будуть діяти.

Які треба реформи - знають всі. Вже скоро і діти 
будуть знати. А хто не знає, то в інтернеті море інфор-
мації для цього. В уряді працюють не дебіли і вони теж 
знають, що треба робити. Але не роблять. Будемо споді-
ватись, що війна змінить цю ситуацію.

Питання економічних реформ стосується кожного 
громадянина, у якого джерело фінансування свого 
життя знаходиться в Україні. Бо крім війни ще й буде 
тотальне зубожіння. 

Щоб зрозуміти, чи змінюється щось в плані реформ 
по залученню інвестицій, є показовий індикатор. 

Дайте відповідь: чи є куди в Україні вкласти гроші, 
починаючи з еквіваленту сто доларів? Так, щоб диві-
денди були вищими за інфляцію, і гроші не були вкра-
дені шахраями? Зараз нема. Банківські депозити дають 

відсотки завжди менші рівня інфляції. 
От як тільки така можливість з’явиться – це і буде 

свідчити, що реформи нарешті почалися. Інакше все 
залишається пустими обіцянками. 

Облікову ставку НБУ підняли з 10% до 25% річних. Це 
свідчить про зростання рівня інфляції. Подорожчання 
кредитів і втрату населенням збережень. Збереження 
будуть втрачені. Але не через війну, а через відсутність 
економічних реформ. А якщо підуть реформи, то ці збе-
реження не просто не втратяться, а ще й підуть на роз-
виток економіки, бо стануть інвестиціями. Громадяни 
мають це знати. Переможемо.

ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!
_____________________________________________________

Закони, які забороняють носити зброю, діють на 
одних лише мирних громадян, залишають вістря в 
руках злочинця, який звик порушувати святі умови… 
…Вони слугують лише множенню вбивств, піддаючи 
беззахисного громадянина нападам злодія і створю-
ють стан образника кращим участі обвинуваченого.

«Про злочини й покарання» 1764р., Чезаре Беккаріа.

Питання про володіння зброєю громадян набуло 
свого критичного піку. Так, українці мають право при-
дбати вогнепальну гладкоствольну та нарізну зброю, але 
загальна довжина цієї зброї не повинна бути менше 800 
мм. Така зброя чудово підходить для охорони житла, або 
полювання, але зовсім не підходить для особистого само-
захисту. Для цих цілей краще підходить пістолет, або 

револьвер, але ж така зброя нам не доступна. Наразі йде 
обговорення про надання права громадянам придбати та 
носити саме короткоствольну зброю. Але ми вважаємо, 
що це принципово нічого не змінить через те, що в нас 
немає закону про використання цивільної зброї, тобто, 
придбати зброю можна, а законно використати майже 
неможливо. Україна - єдина країна в Європі, яка не має 
закону про збою, натомість поліція використовує наказ 
МВС від 1998 року. Звісно, ви можете сказати, що вибра-
тися з тюрми значно легше, ніж з могили, але ми живемо в 
цивілізованій країні, де громадянин має право впевнено 
захищати себе власною зброєю згідно ЗАКОНУ.

Має бути змінена вся система самозахисту. Бо сьо-
годні наше законодавство так побудоване, що ти завжди 
винний, якщо захищався. Треба завжди доказувати, що ти 
мав право це робити і що не перевищував межі необхід-
ної самооборони. В таких умовах дозвіл на зброю нічого 
не дасть. Бо якщо застосуєш, то будеш винний.

_____________________________________________________

Андрій Чередніченко
член Виконкому ГО «Поступ»

До організації «Поступ» приєднався Валентин Кравцов.

Станом на 15.06.22 р. в ГО «Поступ» 151 член.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»



Вже не новина, що до України примчали, зібравшись 
докупи, три вершники європейського апокаліпсису, що 
прикидаються голубами миру. Це французький пре-
зидент месьє Макрон, прем’єр Італії синьйор Драгі та 
мрачнозвісний канцлер Германії герр Шольц.

Свого часу, як усім нам відомо, ці лідери аж ніяк 
не хотіли ділитися з нами зброєю та приймати санкції 

проти ворожої Росії. Щось їм дуже заважало. Напри-
клад, персональна для кожного зацікавленість у будь-
яких відносинах з товаришем Путіним. В подальшому 
вони, як могли, гальмували як поставки неодноразово 
обіцяної зброї, так і спроби нашої країни вступити, 
бодай, в кандидати до членів ЄС. Пізніше вони, навіть, 
заявляли, що нам треба щось з наших земель віддати 
москалям, щоб зробити крок на зустріч тому ж самому 
Путіну. Мовби, він цього чекає і оцінить…. 

Аж дзуськи. Потім вони робили розумні обличчя… 
і ось-ось тобі, прискакали. Ще й президента Румунії з 
собою взяли. Мабуть, щось в лісі здохло…. Або щось їх 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
СПРОТИВ

Долучайтесь до інформаційного спротиву 

разом з громадянською організацією «Поступ»!

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/zavelykuukrainuНіколи не сподівайся, що зміниться хтось інший! 
Зміни потрібно починати з самого себе!

Валерій Міщенко
член Виконкому 

ГО «Поступ

ВІЙНА ВНЕСЛА СВОЇ КОРЕКТИВИ
Все-таки війна внесла свої корективи у життя кожного 

з нас. Я, наприклад, прожив 40 років і ніколи не служив 
в армії, навіть, уявити собі не міг би, що доведеться на 
41 році життя одягнути військову форму і взяти до рук 
автомата. В когось були інші корективи, комусь довелось 
покинути свій дім, дім, в якому виріс, і тікати. А я свідомо 
і добровільно пішов захищати мирних громадян моєї рід-
ної України, бо іншої в мене немає. Це моя Батьківщина! 
Тут живуть мої рідні, друзі, знайомі, сусіди, дружина та 
діти, колеги та колежанки по роботі. І тому варто йти впе-
ред і не здаватися! Зворотньої дороги в даному випадку 
просто бути не може! Потрібно йти вперед і перемагати 
руську чуму. Бо позаду звичайні мирні неозброєні грома-
дяни, які на нас надіються, що ми їх захистимо! Все буде 
Україна! _____________________________________________

ТРИ ВЕРШНИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АПОКАЛІПСИСУ

ПРОЕКТ МІЖМОР’Я
Нещодавно з’явилась важлива інформація. США не 

проти союзу України, Британії, Польщі та країн Балтії.
США зацікавлені у зміцненні можливостей НАТО, 

і готові вітати такі регіональні ініціативи, якщо це 
посилюватиме оборонний потенціал. Про це сказала 
постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт.

Це свідчить, що давній проект «Міжмор’я» 
(Intermarium) починає практично реалізовуватись.

Такий блок може стати потужним, бо буде буферним 
поясом між Європою та Азією. Якщо країни цього блоку 
будуть розвиватись ефективно, то блок може стати 
новим геополітичним лідером. А якщо ще й буде курс 
на об’єднану державу, то взагалі може конкурувати із 
Німеччиною, яка зараз є лідером ЄС і хоче позбави-
тись впливу США. Британія буде додавати потужності і 
забезпечувати зв’язку Міжмор’я – США. Для США вигід-
ний розвиток проекту Міжмор’я.

Принципово, що без України реалізувати все це 
неможливо. 

До проекту може з часом приєднатись Туреччина. 
Тоді буферний пояс стане майже абсолютним. Також 
через деякий час може приєднатись і Білорусь. Але 
якщо і приєднається, то не скоро, бо поки вона під фак-
тичною окупацією Росії. Але білоруський народ розуміє, 
що перспектива у нього - в європейському напрямку, а 
не в тому, щоб залишатись придатком імперських амбі-
цій москалів.

Тут визріває грандіозна можливість для України. 
Якщо Україна нарешті почне розвиватись і стане потуж-
ною, то стане лідером Міжмор’я. Фактично це призведе 
до реалізації нашої національної ідеї - Великої України. 
Але для цього необхідно негайно розпочинати соці-
ально-економічні реформи. Нажаль, тут наша влада як 
нічого не робила, так і не робить. Більше того, йдуть 

налякало. Так налякало, що скопом примчали, незважа-
ючи на можливі ракетні обстріли. І от питання, а чи не 
майбутній вступ України до альянсу Міжмор’я з Англією, 
країнами Прибалтики та братньою Польщею? Адже спо-
чатку планувалося, що в тому альянсі замість України 
буде Румунія. Не тому й пана Клауса запросили з собою? 
По факту було об’явлено, що лідери держав підписали 
заяву на кандидатство в члени ЄС. Але ж цікаво, що вони 
в кулуарах пропонували нашому Президенту? Щоб ми 
не вступали до альянсу ні в якому разі?

Потім вони популістськи з’їздили в Ірпінь, немовби 
усі їх розвідки ніяких матеріалів їм не доставляли… Ну 
це зрозуміло. Не в кабак же до дівок їх везти. Тим паче, 
шо це ж Європа, може не усім там лише дівки потрібні… 

Аж після чого, твердий у своїх помилках, месьє 
Макрон заявив, що ніякої важкої наступальної зброї 
Україна не отримає. Це може означати лише те, що нам 
ця зброя і не знадобиться, вороги самі втечуть, зро-
зумівши свою провину перед людством. Мабуть, цей 
хитрий лис щось знає, якщо нічого не дає. Але ж, якщо 
не дадуть, а москалі не втечуть, це буде повна зрада. 
І ніхто тоді нам не завадить ні вступити в альянс, ні 
послати наших підступних союзників вслід за росій-
ським буксиром «Василий Бех». 

Переможемо!

_____________________________________________________

сигнали від того ж Гетманцева (голови Комітету ВРУ 
з питань фінансів, податкової та митної політики) чи 
Милованова (колишнього міністра економіки, а зараз 
радника в Офісі Президента), що нічого робитись не 
буде. Вірніше, буде, але в інтересах олігархії.

Принциповою для України буде друга половина 
червня. Саміти ЄС, НАТО, G7. Після них і на базі їх рішень 
можна очікувати розуміння, коли завершиться війна. 
Всі основні геополітичні чинники для продовження 
війни вичерпані. Це є сигналом, що війна має завершу-
ватись. Від принципової позиції України буде залежати, 
на яких умовах це буде. Якщо це повернення Росії на 
кордони 24 лютого при невизнанні ЛДНР та Криму, то 
це буде перемога!

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

Валентин К.
член ГО «Поступ»
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