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22.06.22-28.06.22 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.
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РОЗГЛЯД 
ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Великі здаються нам 
такими, тому що ми 
стоїмо перед ними на 
колінах.

Дмитро Донцов, 
український політичний діяч, 

один із перших керівників Союзу визволення України (СВУ), 
головний ідеолог українського інтеґрального націоналізму

1883-1973 рр.

А ЩО ОСОБИСТО Я ЗРОБИВ СЬОГОДНІ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ?

Знедавна масово з’являються новинні матеріали про 
те, що люди «втомилися від війни», волонтери скар-
жаться, що українці майже перестали підтримувати їх 
матеріально чи, навіть, інформаційно репостами, бо 
«втомилися від війни». Для мене це було справжнім 
шоком: як можна втомитися від того, що з 24-го лютого 
стало нашою щоденною реальністю?! Війна не пішла, 
ракети літають, військові та цивільні гинуть, міста 
руйнують. Прагнути миру — нормально, триматися за 
звички з довоєнного життя — нормально, боятися — 
нормально. Забувати, відхрещуватись від війни — ось 
що НЕнормально.

Та найбільш нормальним є в кінці кожного дня задати 
собі питання: “А що особисто я зробив сьогодні для 
Перемоги України?”

Це питання я ставлю собі щовечора, і кожен раз розу-
мію, що мав би зробити більше. І це — нормально.

24 лютого о 5.30 ранку ми з родиною схопили зазда-
легідь зібрані тривожні валізи та покинули Київ. Пер-
шочерговим завданням для мене було — убезпечити 
дружину та маленьку доньку, переправивши їх у спо-
кійне місце. Після чого прийшов до висновку, що найдо-
цільнішим було б використати 10 років досвіду роботи 
на телебаченні та долучитися до інформаційного 
фронту. Що я і зробив, доєднавшись до лав “Креативних 
сил України”. З першого тижня війни ми зробили нескін-
ченну кількість відеороликів, анімацій, ілюстрацій для 
аудиторії по всьому світу задля поширення правди про 
війну, протидії російській дезінформації, заохочення 
людей виходити на мітинги, щоб показати лідерам своїх 
країн, що вони мають активніше бути на боці України. 
Несподіванкою було, коли колишні замовники з Пор-
тугалії, побачивши одне з цих відео, написали мені, що 
зібрали та відправили три фури медикаментів до Укра-
їни. Сподіваюся, комусь вони врятували життя.

Трохи робив атак на ворожі сайти. Продовжую 
займатися мистецькими відео сам і у колабораціях — 

роботи виставляються на аукціони зі збору коштів на 
потреби ЗСУ. Працюю над документальним фільмом про 
тимчасовий прихисток для переселенців з зони бойових 
дій. Продовжую брати іноземні комерційні замовлення 
— не лише для утримання родини, а і для завезення 
валюти в країну, сплати податків, можливості фінансово 
підтримувати армію та волонтерів. Доречи, одним з 
таких штабів, що збирає допомогу хлопцям на передову 
і не тільки, є штаб “Наша — Всюди”, активним членом 
якої є наш Поступовець — Тарас Доненко. Коли є мож-
ливість, завжди радий підтримати їх фінансово, зараз 
робимо невеликий творчий проєкт, щоб привернути до 
їх діяльності більше уваги.

Чи достатньо я роблю — навряд. Чи правильний цей 
шлях — не знаю. Мабуть, стверджувально сьогодні на 
це питання може відповісти тільки людина, яка взяла до 
рук автомата та пішла захищати Батьківщину. Всі решта, 
якщо вони справжні громадяни, хоча б потайки, будуть 
задумуватись над цим. Одне прошу, не “втомлюйтесь” 
від війни, ставте питання: “А що особисто я зробив сьо-
годні для Перемоги України?” І якщо не знаєте, з чого 
почати, згадайте слова святого Франциска Ассізького: 
“Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що 
можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе.
_____________________________________________________

Павло Шпильовий
    член ГО «Поступ»

ДЛЯ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ ПОТРІБНА ПОЛІТИЧНА ВОЛЯ ВЛАДИ
Рада прийняла закон «Про засади державної анти-

корупційної політики на 2021-2025 роки». «Метою 
законодавчого акту є досягнення суттєвого прогресу в 
запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення 
злагодженості й системності антикорупційної діяль-
ності усіх органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування України». 

Сам факт прийняття такого закону свідчить, що влада 
Зеленського з самого початку нічого не робила і не зро-
била щодо подолання корупції. Бо навіщо тоді зараз 
приймати чергову програму? 

А зовсім недавно урядовці нам розповідали, що 
корупція в Україні незначна.

Проте прийняття цього закону свідчить і про інше. 
Влада і не збирається нічого робити із корупцією. Бо 

для подолання корупції потрібно проявити політичну 
волю, а не чергові програми малювати. Діюче законо-
давство України достатнє, щоб забезпечити подолання 
корупції. Нема тільки політичної волі. Корупцію дола-
ють не антикорупційні закони, а їх виконання. Прак-
тично діяти треба, чого не робиться.

Є чотири головні умови, щоб подолати корупцію. Це 
може зробити (або не зробити) тільки влада.

1. Політична воля. Наприклад, влада створює анти-
корупційний орган, що підпорядкується тільки їй, а не 
сам собі. І вона повністю відповідає за його дії. Якщо 
цей орган погано діє, то це влада нікчемна, а не орган, 
на який вона не може вплинути.

2. Очищення влади від корупціонерів. 
3. Відділення бізнесу від влади. 

4. Підвищення зарплати чиновникам. З одночасним 
дотриманням жорсткого контролю відповідності їх 
доходів витратам. Факт невідповідності має вести до 
неминучого покарання. Факт невідповідності – миттєве 
покарання!

Досвід інших свідчить, що будь-яку корупцію можна 
прибрати максимум за ШІСТЬ (!!!) місяців. Якщо цього 
не відбувається, то влада або нікчемна, або сама 
повністю корумпована.

Переможемо.

ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

https://www.facebook.com/spilevoj


Війна московії з Україною породила іншу війну – енер-
гетичну. Головним завданням США є витіснення росії з 
енергетичного ринку Європи, тобто перерозподіл сфер 
впливу і взяття під повний контроль євроринку амери-
канцями. Останніми десятиліттями росія дуже наростила 
свій вплив в Європі шляхом постачання енергоносіїв. 
Шляхом підкупу високопосадовців, погрозами заморо-
зити і інше, росія останніми десятиліттями дуже суттєво 
наростила свій вплив на Європу, особливо, де настала 
повна монополія ринку енергоносіїв. Багато європей-
ських країн забули термін «диверсифікація» та «демоно-
полізація». І дарма. Тепер настав їх час розплати за свою 
недбалість та російські гроші в кишенях.

Євросоюз ввів санкції проти росії, а це і нафтове 
ембарго - одне з головних. А також країни Європи почали 

частково або повністю відмовлятись від російського газу.
Розуміючи втрати європейського ринку, росія почала 

робити кроки у відповідь. Росіяни почали переорієн-
товувати свої потоки вуглеводнів в Азію, та власноруч 
знижувати постачання газу до Європи. Фіаско росії на 
енергетичному ринку Європи неминуче, розуміючи це, 
настав час гучно гримнути дверима, що росія і робить, 
припиняючи постачання газу не згодним зі своїми умо-
вами. Північний потік завантажений менше, ніж на 40%, а 
українська ГТС завантажена на багато менше від зафрах-
тованих росією об’ємів прокачки газу.

А зима вже скоро. І якщо сьогодні Європа ще трима-
ється на залишках газу з росії та постачання внутріш-
нього видобутку, то зимою вона може просто замерзнути. 
Розуміючи це, європейці почали ворушитись і готуватись 
до зими. Так, Польща почала робити ставку на вугілля та 
зріджений газ. Австрія починає розконсервовувати елек-
тростанції на вугіллі. Німеччина аналогічно готує масове 
використання вугілля, зрідженого газу та мирного атому. 
Раптом всі забули про екологію, бо комфортно жити сьо-

Газета «Громадянська республіка». Реєстраційне свідоцтво: серія КВ №22202-12102ПР від 19.07.16р.
Засновник та видавець: Громадська організація «Поступ». Головний редактор: Тацій Д. М.
Редакція може не поділяти точку зору автора статті. Авторський стиль статей максимально збережений. 
Відповідальність за зміст та достовірність наданої інформації несе автор. Редакція дозволяє передрук і 
розповсюдження будь-яких матеріалів газети, але з обов’язковим посиланням на ГО «Поступ».
Тираж: 2426 примірників. 
З питань розміщення інформації та розповсюдження звертатись на e-mail: gazeta@postup.org.ua

ПЛАТНИК: ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ: ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА ________ 202__ Р.
ОДЕРЖУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Поступ» 
ЄДРПОУ: 26089233, Р/Р UA213052990000026001000105037
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» № 968
22.06.22-28.06.22 

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

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/zavelykuukrainu

ЕНЕРГЕТИЧНА ВІЙНА В ЄВРОПІ

ЗАМІСТЬ РЕФОРМ ВЛАДА ДРУКУЄ ГРОШІ

ПРО ЗЕРНО, ГОЛОД ТА ІНШЕ

За даними аналітиків, економіка України поступово 
адаптується до війни, але надходження до державного 
бюджету все одно не покривають, навіть, третини потреб 
уряду в фінансуванні.

Ситуацію ускладнює ще й те, що Україна отримала 
чимало обіцянок від Заходу на фінансову підтримку, але 
такі надходження поки що незначні, або їх неефективно 
використовують.

За цих обставин Національний банк вимушений «дру-
кувати» гривню, прямо фінансуючи потреби держави.  
Так, наприклад, лише 9 червня НБУ всього за день «над-
рукував» для бюджету 70 млрд грн, а від початку широ-
комасштабного вторгнення він переказав Мінфіну 190 
млрд грн.

Це призводить до інфляції. Якщо ситуація буде йти 
таким чином і далі, то дуже скоро гривня  перетвориться 
на фантики. Тобто всі заощадження людей зникнуть. 
Зарплати, відповідно, також.

В той же час банківська система має профіцит ліквід-
ності. Тобто має гроші, але вони не працюють. І посту-

З’явилися деякі подробиці перебування в Україні 
трійці лідерів європейської консолідації. Виявляється, 
вони умовляли пана Зеленського вирішити питання 
найшвидшого постачання тогорічного зерна у країни 
Африки, що ось-ось почнуть голодувати. Буцімто, у них 
немає ні картоплі, ні бананів, ні страусів, щоб витримати 
ще рік. І без нашого зерна зулуси кинуться до Європи і 
зжеруть там все. Навіть, вгодованих бюргерів.

У нашої країни є кілька варіантів вивозу зернових:
перший – це Чорним морем на кораблях. Але порти 

заміновано, а орки з Мордора на своїх коритах тільки і 
чекають нагоди, щоб вдертися до Одеси. Ефенді Ердоган 
вважає, що може виступити посередником між Росією 
та Україною. Але ж він переслідує лише свої цілі, наша 
війна і наші втрати для нього неважливі. Він викорис-

пово з’їдаються інфляцією. Зараз банки мають зайвої 
грошової маси біля 230 млрд. грн. І вони не кредитують. 
Бо економіка стоїть.  Звичайно, конфіскувати ці гроші не 
можна. Але можна їх взяти державі в борг від банків. Але 
ж це тільки збільшить інфляцію. Бо ці гроші треба буде 
повертати, а їх же нема, то й доведеться для розрахунків 
із банками знову «друкувати» гроші. 

Якщо б запустити кредитування, то й економіка б 
запустилась. І почалися б надходження в бюджет. Але 
ж для того, щоб це зробити, знову впираємось в те, що 
ніхто ніяких економічних реформ і не збирається робити. 
Необхідно негайно зробити масштабну лібералізацію 
малого та середнього підприємництва. Треба негайно 
скоротити апарат держслужбовців, які не задіяні у вій-
ськовій економіці. Має працювати лише критична сфера. 
І має працювати бізнес. Всі скорочені кадри підуть не на 
біржу праці, бо й там грошей теж нема, а почнуть шукати 
роботу у підприємців. 

Реформи! Необхідні негайні реформи!
_____________________________________________________

товує посередництво в своїх інтересах та тягне на себе 
ковдру європейської політики. Щоб стягти її з України 
і показати, що ж у нас під нею є. Ми ще не настільки 
толерантні, і такий варіант нас не влаштовує.

Другий варіант, як кажуть непідтверджені джерела, 
це закачка зернових через нафтопроводи, що йдуть 
через Україну з Мордора. І ось тут, нібито, пан Макрон 
запропонував президенту Зеленському силу-силенну 
миючих засобів з Німеччини, Франції та Італії. На слав-
нозвісному фото він, вилизуючи язиком вухо нашого 
трохи збентеженого цим президента, наявно показує, 
як треба мити трубопроводи, щоб в них не лишилося 
ніякої гидоти. Також, подейкують, що миючі засоби 
підуть до нас ленд-лізом. По стандартних умовах. Що 
буде використано - то буде списано, що залишиться – 
то треба буде повернути назад або заплатити за це купу 
грошей. Вирішувати уряду України. Навіщо ж Європі усі 
ці змивки, історія замовчує. Мабуть, підуть на добрива 
кудись у ту ж саму Африку.

Як тільки зникли «запопадливі» лідери ЄС, тут же 

годні хочеться більше, ніж мріяти про далеке майбутнє.
А росія тим часом, розуміючи всю безвихідь, посту-

пово створює в Європі дефіцит газу та розганяє панічні 
настрої. А значить, ціна газу знову повзе вгору. Що і 
потрібно росіянам. Об’єми менші – гроші ті самі, а то і 
більше. Єдина поки у росіян проблема, куди дівати видо-
бутий, але недопоставлений споживачу газ. Адже газова 
скважина - це не просто кран з водою в квартирі, що 
коли захотів, тоді і закрив. Зменшуючи дебіт скважини 
насильно, вони в майбутньому мають вкласти величезні 
кошти в «розкачування» скважини. Але то все дрібниці 
для москалів, адже сьогодні на газу вони заробляють не 
менше мільярда доларів в день.

Так що чекаємо зими з острахом і готуємось зиму-
вати по-дідівські. Налагодити диверсифіковані потоки 
енергоносіїв можна, для цього є і США, і КАТАР, і ІРАН, і 
Венесуела, і інші. Але на це все треба час та гроші. А часу 
мало. Подивимось, чи європейці встигнуть.

_____________________________________________________

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»

Валентин К.
член ГО «Поступ»

примчав до нас прем’єр Великобританії пан Джонсон. 
Приїхав сам, показуючи, що важлива не кількість, а 
якість. І він один вартий усіх чотирьох попередників. 
З цим, навіть, не хочеться сперечатися, тому що він є 
одним з найкращих друзів нашої держави з початку 
війни. І ми вдячні йому за це, без жартів. Але ж що ста-
лося? Народна думка каже, що приревнував він нашого 
президента до лизуна Макрона. Але це навряд чи. І ось 
з тих же, непідтверджених джерел, виявляється, що є 
і третій варіант вивозу зерна. Треба лише прокопати 
підземний тунель аж до самого Ізраїлю. І туди підуть 
навпростець наші каравани, що поведуть африканські 
верблюди, люб’язно надані нам по ленд-лізу африкан-
ськими країнами. А з Ізраїлю до нас піде нічим не скра-
плений газ для розподілу по усій Східній Європі. Але, 
щоб виділили техніку на таке риття, нам треба вступити 
до альянсу Міжмор’я.

Отакі то справи, пані та панове.

_____________________________________________________
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