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ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Першими зламалися ті, хто вірив, що 
скоро все закінчиться. 

Потім ті, хто не вірив, що це колись 
закінчиться. 

Вижили ті, хто сфокусувався на своїх 
справах, без очікування того, що ще 
може статися.

Віктор Франкл 
австрійський психіатр, 

філософ єврейського походження, що вижив у німецькому концентраційному таборі
1905-1997 рр.

Я ГОТОВИЙ ВІДДАТИ СВОЄ ЖИТТЯ ЗА СВОЮ УКРАЇНУ!

Для мене те, що буде повномасштабна війна, зрозу-
міло було давно. Та і всі, хто хотів та хоч трохи дивився 
по сторонах, розумів, що рано чи пізно це станеться. 
Адже за останні декілька місяців рівень накалювання 
ситуації все зростав і зростав. 

За тиждень до початку війни я підготував морально 
свою родину та своїх учнів (я тренер по карате), а 
також дав поради та відпрацював алгоритми дій, якщо 

почнеться війна. Я впевнений,  що це допомогло моїм 
учням та моїй сім’ї.

 24 лютого вранці дружина розбудила мене і сказала, 
що чула вибухи, я прокинувся і почув вибух недалеко 
від аеропорту Бориспіль. Я зрозумів, що почалася війна. 
Перше, що син в мене запитав: - Тато, що, почалося? Я 
відповів, так! Я зробив собі каву, підготував оселю, дав 
поради сусідам, як підготувати бомбосховище, одягнув 
форму і пішов, як на свято, шукати, де буду потрібен та, 
нарешті, мої навички знадобляться. 

В той день мене вразила згуртованість людей, які 
залишились в місті, це справжні Супергерої.  А також 
шокували люди, які втекли. Ця війна показала: Хто Є 
ХТО. Я не буду лізти в деталі, адже було ПО-РІЗНОМУ. 
Роботи було БАГАТО, бачив РІЗНЕ. Через декілька тиж-
нів вступив до лав територіальної ОБОРОНИ, а пізніше 
до Збройних Сил України.

 Я хочу сказати одне, що воювати - це не тільки носити 
форму і тримати ЗБРОЮ, воювати потрібно в серці і голові. 

Не всі можуть тримати зброю, але є багато роботи і 
функцій без зброї. Бо для кожного солдата потрібно по 

чотири людини в тилу. Потрібні люди, які ведуть інфор-
маційну війну та інформаційний спротив. 

А ті, хто був в «Ковельському котлі», хто виїхав на 
Буковину, подалі від війни, нехай закриють рота, бо я 
вже чув такі репліки: «Яка різниця, я сидів там, А ти тут? 
Ну типу ж в Борисполі бойових дій не було…»

Ні, різниця є! Я залишився тут і я був готовий віддати 
своє життя за свою Україну. А ви сиділи там в «Буко-
вельському котлі» і чекали в безпеці, чи візьмуть орки 
Київську область, чи відійдуть назад. 

Щоб воювати, Я ще раз кажу, не обов’язково тримати 
зброю! А головне, що я зрозумів, що маленькі люди здо-
бувають перемогу для Великої України. 

У мене троє дітей і якщо мене діти запитають, а вони 
обов’язково запитають, особливо менша,  якій на день 
початку війни  був місяць, і вона мене запитає: «Тато, а 
коли була війна - де ти був?» І мені було б соромно ска-
зати, що я сидів вдома чи заховався і нічого не робив. 
А тому я зараз борюсь та здобуваю перемогу. Все буде 
Україна!
_____________________________________________________

Владислав 
Компанець

член Виконкому 
ГО «Поступ»

ПРО ДЕТІНІЗАЦІЮ БІЗНЕСУ
Під час виступу на відкритті Форуму глобальної полі-

тики Інституту міжнародних політичних студій Володи-
мир Зеленський сказав, що в Україні не працює поло-
вина економіки. Раніше казав, що необхідно зробити 
детінізацію бізнесу. 

Для детінізації треба зрозуміти причини виходу біз-
несу в тінь. 

Перша причина – працювати в тіні вигідніше.
Наприклад, у працівника зарплата – 10 000 грн. Для її 

виплати підприємство обов’язково зверху сплачує 22% 
ЄСВ (єдиний соціальний внесок), тобто витратить 12 200 
грн. Але і працівник також сплатить обов’язково 18% 
ПДФО (податок з доходу фізичних осіб) і 1,5% військо-
вого збору. Чистими отримає 8 050 грн., з тих 12 200 грн 
які витратить підприємство, а 4 150 грн. піде в бюджет. 

Є альтернатива – піти в тінь. Наприклад, приблизно 
за 15% вивести гроші в «чорний нал». Який в розмірі 8 

500 грн віддати, як неофіційну зарплату. Підприємство 
зекономить 2 200 грн, а працівник отримає на 450 грн 
більше. Чому б не піти в тінь? А як же потім пенсія? Тут 
достатньо просто отримувати мінімальну зарплату, бо на 
розмір пенсії впливає реально не сума сплачених пен-
сійних внесків, а посада. Для гарної пенсії треба бути 
суддею, нардепом, держслужбовцем і т. п. 

Проте, приклад по зарплатні буде неповний. Якщо не 
згадати, що підприємство, крім цього, має ще сплатити 
податок на додану вартість 20%, податок на прибуток, 
а потім ще й зарплатня. Тобто реально, щоб робітник 
отримав зарплатню в 10 тисяч, на бізнес лягає додат-
кове навантаження і загальні витрати можуть сягати до 
20 тис. А так просто вивів бабло під 15% і в кишеню. 

Але і це не головна причина виходу бізнесу в тінь. 
Головні причини - в складності податкової системи, 

купі патентів, ліцензій, дозволів. Орди перевіряючих 

органів. Недружелюбне податкове обслуговування. 
Складнощі зі звітами, які часто важко, навіть, фізично 
відправити, бо програми працюють хріново. Крім того, 
вони ще й постійно змінюються, а безкоштовних кон-
сультацій взагалі нормальних нема. 

Тобто, висновок: якщо ти працюєш в тіні, то це не про-
сто вигідніше, але ще й позбавляє купи зайвих клопотів. 

За оцінками експертів, до війни в тіні в Україні було 
понад 50% бізнесу. Якщо зазначені перепони прибрати, 
економіка відразу почне зростати. Це і є шлях до деті-
нізації. 

Але потрібно робити реформи, які поки ніхто робити 
не збирається.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________



Нещодавно Володимир Зеленський закликав ООН 
ухвалити визначення держави-терориста, визнати 
обстріли Кременчука терористичним актом і покарати 
агресора. Про це він заявив у зверненні до Ради Без-
пеки ООН. «На жаль, на сьогодні ООН не має юридичного 
визначення терористичної держави, але, так чи інакше, 
потрібно забезпечити цей статус юридично на рівні Орга-
нізації й карати будь-які держави-терористи», – сказав 
він.

Він тут абсолютно правий.
Росія постійно каже, що б’є по військових об’єктах чи 

по транспортній інфраструктурі. Але ж всі бачать, що вже 
чотири місяці вони своїми «високоточними» ракетами 
б’ють так, що вбивають багато цивільних громадян.

Якщо у них такі «високоточні» ракети і б’ють виключно 

по військових цілях, але постійно вбивають мирних гро-
мадян, то що це значить? То вони це роблять СВІДОМО. 

Не має значення, куди ціляться ракети. Має значення, 
до яких це призводить наслідків. Якщо країна бачить, що 
її дії вбивають мирних і не в зоні бойових дій, то це озна-
чає, що вона не звертає увагу на наслідки. Само по собі це 
ще не є ознакою тероризму. Бо при тероризмі мають бути 
дві умови: перша - наявність вбивств чи загрози вбивств, 
і друга, пов’язана із першою, – вимога щось зробити, щоб 
вбивства завершились.

Другий фактор в нашому випадку теж є. Нещодавно 
Пєсков сказав, що війна може завершитись, навіть, до 
кінця дня, а не до кінця року, про що казав Зеленський. 
Просто потрібно, щоб Україна виконала необхідні для 
Росії умови.
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РОСІЯ - КРАЇНА ТЕРОРИСТ

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З РОСІЄЮ

На думку багатьох експертів, Конституція України є 
однією з найкращих у світі. Вона

гарантує українцям широкі права і свободи, має чітко 
виражене соціальне спрямування. 

Шкода, що лише на рівні декларацій. З часу прийняття 
Основного закону, Україна не стала державою з високими 
соціальними стандартами.

Та й взагалі, з виконанням законів у нас туго. Сотні 
тисяч законів і підзаконних актів, перетворили правове 
поле в густі хащі, де кожен шукає «свою правду», в силу 
особистих можливостей, витривалості і ресурсів.

Напевно, через це ми часто чуємо про необхідність 
конституційної реформи, хоча навіщо створювати ще 
одну конституцію, якщо «одна з найкращих в світі» не 
працює і хто дасть гарантії, що з новою стане ліпше.

З першого липня 2022 року Україна вводить візо-
вий режим для Росії. Нарешті. Це треба було зробити 
ще у 2014 році, коли москалі відтяпали в нас Донбас та 
Крим. Але чомусь влада Порошенко цього не зробила. 
«Прохрюкали» такий шанс для піару. Чи їм це було 
невигідно в силу деяких причин? А скільки грошей було 
втрачено без візового режиму. Затримали, наприклад, 
пару москалів з ГРУ, що, бідолашні, їхали до Ермітажу, 
та проґавили одну зупинку і виявилися на Сумщині під 
стратегічно важливим об’єктом. І за порушення візо-
вого режиму тисяч по 50 доларів з кожного.

Візи будуть платні і видаватися на 90 діб, тобто, на 
той строк, що й раніше ми чи вони могли їздити одне до 
одного. Але пускатимуть не лише за наявності візи, а ще 
й по якихось прикметах, що мають визначати лише при-
кордонники. Якщо людина каже, що їде в Україну, щоб 
підривати мости та заводи, то, мабуть, не пустять. Або за 
хабар, таке теж бувало. А якщо людина скаже, що їде з 
метою туристичної подорожі по місцях, що вціліли після 
обстрілів, то тоді все нормально. Поставлять у паспорт 

В Конституції України написані правильні речі, але 
нічого не сказано про шляхи їх реалізації. Через це, 
народ періодично збирається на Майдан, щоб нагадати 
політикам, хто в «домі хазяїн» (Стаття 5 Конституції Укра-
їни). А потім знову всі розходяться, «а васька слухає, та 
їсть».

Головним запитом українського народу в питаннях 
Права і Закону є справедливість.

Закони мають бути прості і зрозумілі, реальні в дії. 
Закон один для всіх, всі мають бути рівні перед законом. 
Має бути гарантована невідворотність покарання для 
тих, хто порушив закон, не зважаючи на посаду і кількість 
грошей.

І звичайно, нам всім потрібно вчитись жити по Закону і 
вимагати цієї норми від інших, поважати Закон, знати свої 
Права і обов’язки.

З Днем Конституції України!

_____________________________________________________

штамп за червоним надписом – «москаль», і хай подоро-
жує. Для таких треба буде зробити обов’язкові урни для 
пожертвувань на кожному кроці. Хочеш зайти в туалет 
– плати 10 баксів. Хочеш вийти з туалету – 20 баксів. Не 
хочеш сплачувати – чемодан - вокзал - Расєя, гроші за 
візу не повертаються. І добавляється у паспорт штамп 
– «жлоб кацапський», що не дає можливості в’їзду в 
Україну ще 10 років.

Також з 1 липня можна усіх окупантів звинуватити в 
порушенні візового режиму і дати їм тиждень на втечу 
додому. Аж потім, до усіх їхніх злочинних дій добавити 
ще порушення візового режиму, за що стягнути з кож-
ного додаткові 50 тис доларів. Береш в полон москаля, 
обмінюєш його на нашого полоненого і отримуєш ще 
долари й за відсутність візи. З яких маєш 20 відсотків. 
Та за таких умов жодного москаля за місяць в Україні не 
залишиться, всі або втечуть, або в полоні будуть. Хлопці 
з ЗСУ їх, навіть, з прилеглих російських областей будуть 
таскати, створюючи штучний вакуум на прикордонних 
територіях.

Переможемо!

_____________________________________________________

Тобто Росія не здатна досягти цілей військовим шля-
хом, навіть, при недостатності зброї в України, і вимагає 
прийняти невигідні умови миру. І примушує до цього 
продовженням ракетних ударів. Вона ж чітко розуміє, що 
по факту б’є по мирним громадянам. Це факт. 

Так роблять лише терористи. А народ, який таке під-
тримує або мовчазно спостерігає, – є співучасником 
тероризму. 

Терористам не має бути місця на Землі! Це загальна 
істина! 

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

Валентин К.
член ГО «Поступ»

СТО РОКІВ МИНУЛО, А 
НАЧЕ ПРО СЬОГОДЕННЯ!

Не сумуй, дитино, що немає тата, 
Мабуть, його в полі стримала розплата. 
Він прийде додому, принесе гостинця - 
Повні поли маків і перлин для синця.
Не лютуй, що тато не прийшов на свято, 
Мабуть, його в полі стримала розплата. 
Ти ж хіба не бачив, як вояк-чужинець 
Все питав у мене: «Кто он? Украінєц?»
Як я від удару серед хати впала, 
Як він бив ногами, як я проклинала. 
Не журися, сину, що немає тата, 
Мабуть, його в полі стримала розплата.
Виростай, мій сину, будь міцний, як криця. 
Виростеш, - скажу я, - де лежить рушниця, 
Де лежать набої, де лежить граната. 
Не сумуй же, сину, що немає тата.
Щоб не знав спокою окупант-чужинець, 
Щоб боявся навіть слова «українець»!

Олександр Олесь
 український поет

1878-1944рр.

Володимир Воловодюк
              член ГО «Поступ»
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