
Останнім часом ми часто спостерігаємо, як 
Україна намагається, користуючись спільною ува-
гою та війною, стати повноцінним членом Європи. 
Набути статусу кандидата в члени ЄС, а згодом і 
стати частиною цивілізованої Європи. Однак, 
за весь час зміни влади в українській політиці 
існувала одна серйозна проблема, яка не зникла, 
навіть, на хвилях революцій, що проходять. Це 
менталітет людей, які зараз представляють нас, 
народ, у Верховній Раді. Тема навіяна зверненням 
людей, які намагаючись досягти справедливості у 
нерівному бою з депутатом Верховної Ради, дали 
автору статті тему для обговорення. Давайте 
розумітися.

За весь час існування Верховної Ради люди, 
які йшли туди, були рухомі лише одним бажан-
ням, вирішувати власні проблеми чи захищати 
свій бізнес. З часом депутатство і зовсім стало 
своєрідним бізнесом, а разом із депутатською 
недоторканністю це була панацея від усіх бід та 
запорука багатого існування. Нам ніхто не роз-
повість, яким чином і як пан Зеленський зби-
рав або вибирав своїх майбутніх депутатів, але 
факт залишається фактом - туди потрапили най-
несподіваніші люди, внаслідок чого ми були 
свідками великої кількості скандалів, викрит-
тів, а сьогодні і зрад нашого суверенітету, 
пов’язаних із новоспеченими депутатами. Вся 
проблема в тому, що у людей, які йдуть у владу, 
відсутня будь-яка ідеологія.

Для них головне – треба залізти у владу. І наш 
персонаж - депутат Верховної Ради Гунько Анато-
лій Григорович – не виняток. У 2015 році бало-
тувався у депутати від партії «Наш край», у 2019 
балотувався у депутати від партії «Батьківщина», 
а у 2020 році від партії «Слуга народу» і переміг 
на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі. 
Тобто людині абсолютно однаково, під якою пар-
тією виступати, коли є мета – потрапити до влади. 
Саме тому один із постулатів громадянської орга-
нізації «Поступ» – це те, що влада не має бути 
бізнесом. Дані, на які спирається автор узяті з 
відкритих джерел (Вікіпедія) і говорять про кри-
мінальну справу, яка була відкрита : 
• 2016 рік - Гунько А.Г. був фігурантом у 

справі приватизації земельних ділянок 
Радіопередавального центру в Броварах. 
Слідство розглядало Гунька, як організатора 
злочинної групи, яка незаконно привлас-
нила земельну ділянку площею 96 гектарів, 
знищивши стратегічне обладнання, що роз-
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щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  у  Фейсбуці.
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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

міщувалось на ній. На суді Гунька відпус-
тили під заставу 1,762 млн грн і заарешту-
вали його майно.

• 2019 рік - кримінальне провадження щодо 
Анатолія Гунька та інших підозрюваних 
було закрито «у зв’язку з не встановленням 
достатніх доказів для доведення їхньої вини 
в суді та вичерпанням можливості їх отри-
мати». 

• 2020 рік – Гунько А.Г. ініціював судовий 
процес про стягнення моральної шкоди за 
«незаконне кримінальне переслідування». 
Суд визнав, що прокурор і начальник управ-
ління Нацполіції в Київській області «поши-
рили щодо Гунька негативну інформацію» 
про причетність до привласнення земельної 
ділянки. 9 грудня Печерський районний 
суд присудив народному депутату Анатолію 
Гуньку моральну компенсацію за незаконні 
дії правоохоронних органів.

Знаючи нашу судову систему у автора цілком 
логічно виникають великі сумніви щодо всіх цих 
рішень, та й процес, який тривав три роки, врахову-
ючи специфіку наших судів і те, що, навіть, найгуч-
ніші справи в Україні не були доведені до кінця… 
Але ми хочемо звернути увагу читача на те, які 
саме люди представляють нас у Верховній Раді.

Не секрет, що закони в Україні були написані 
саме для влади, а не для громадян. З приходом 
до влади партії «Слуга народу» її представники 
часто наголошували на тому, що тепер усе буде 
по-іншому. Після двох років управління країною 
начебто можна було навести лад в державі, але 
цей невеличкий приклад яскраво дає нам зрозу-
міти – нічого не змінилося. Люди, які звернулися 
до нас за допомогою, мають нещастя жити на 
одній вулиці з депутатом Верховної Ради Гунько 
А.Г. Минулого року пан депутат Гунько встановив 
шлагбаум, обмежувач проїзду. Тепер усі, хто меш-
кає по вулиці Ялинковій, повинні йти на уклін до 
охорони особняка пана Гунька, який знаходиться 
на перетині вулиць Броварська та Ялинкова на 
Зеленій Поляні 2 Броварського району (фак-
тично м. Бровари та приналежність до Зазимської 
ТГ) для того, щоб заїхала сміттєва чи пожежна 
машина або будь-який будівельний транспорт. 
Небажання пана Гунька розмовляти з «черню» 
змусило останніх звернутися до відповідних 
органів. Але ось невдача. Щойно всі дізнавалися, 
що звернення стосується депутата Верховної 
Ради пана Гунько А.Г., одразу втрачали інтерес до 
виконання своїх обов’язків. Перелік органів, до 
яких зверталися колективні листи, вражає: Бро-
варська адміністрація, Зазимська Національна 
поліція, звернення до голови фракції Слуга 
Народу Верховної Ради, звернення до Офісу 
Президента, Київська облдержадміністація… 
Копії частини звернень тут.

Після вивчення відповідей можна констатувати 
один факт: що-що, а відписуватися вони навчилися 
добре. При чому Управління Національної поліції 
з 16.01.2021 року не може визначити належність 
шлагбауму, що в принципі теж не дивно.

Хотілося б спитати у Президента України пана 
Зеленського. 

«Наша країна хоче бути європейською?» Але 
впевнений, що за наявності подібних прикладів 
нам нічого не світить – максимум кандидати у 
члени ЄС. Риба гніє з голови, і перш ніж вимагати 
з народу, почніть із тих, хто має показувати при-
клад законослухняності, – зі своїх депутатів. 

Я коли голосував за вашу партію «Слуга 
Народу», не голосував за таких, як Гунько. Тому, 
насамперед, Ви, пане Президент, несете пер-
сональну відповідальність за цих людей, що 
діють під прапорами вашої партії. Якщо ці люди 
дозволяють собі подібне до народу, то чим вони 
займаються у Верховній Раді!? До речі, дружина 
пана Гунько А.Г. - Гунько Наталія Іванівна голова 
Київської обласної ради. Це з приводу кумівства. 
Думай-ТЕ.

_____________________________________________________ 

«Хочете подолати корупцію?
Почніть із того, що посадіть 
трьох своїх друзів. 
Ви точно знаєте, за що, 
і вони знають за що»

Лі Куан Ю
сінгапурський державний діяч, 
один з творців сінгапурського 

«економічного дива»
1923-2015 рр.

НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ
 ВІД ФРАКЦІЇ «СЛУГА НАРОДА» 

ГУНЬКО А. Г

Іван Петренко
Громадянин України

https://postup.org.ua/images/gazeta/zvernenny_shodo_Gunko.pdf


Загроза повномасштабного вторгнення Росії висить 
над Україною з 2014 року. З початком бойових дій на 
сході держава, як ніколи, повинна була бути готовою до 
оборони. У першу чергу, забезпечити укриттями насе-
лення. І така робота проводилась, починаючи з 2014 
року, централізовано по всій Україні. На місцях ство-
рені постійні комісії, які працюють і сьогодні. Переві-
рено, проінспектовано та складено перелік майже всіх 
приміщень, які можливо використовувати, як укриття. 
Цю інформацію можна знайти у відкритому доступі на 
офіційних сайтах ОДА, міст та ОТГ.

В Україні загалом недостатньо надійних сховищ, а 
значна частина тих укриттів, що функціонують, не відпо-
відає вимогам базового забезпечення необхідним. Вони 
не обладнані евакуаційними виходами, не під’єднані до 
систем водопостачання та водовідведення, не присто-
совані для зберігання харчових продуктів, не доступні 
для осіб з інвалідністю. Серйозна проблема, зокрема, у 
великих містах – приміщення, які насправді є бомбос-

Реальні зарплати українців у 2022 році впадуть більш 
ніж на 25%. Так, загалом номінальні зарплати скоро-
тяться на 12%, а в реальному вимірі (з урахуванням 
інфляції) - на 27%. Це прогноз НБУ.

Найбільша і найбагатша державна компанія «Нафто-
газ» опинилась в дефолті, тобто стала неплатоспромож-
ною.

На межі дефолту знаходяться ще дві державні ком-
панії «Укравтодор» та «Укренерго». Про це повідомив 

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: 2421 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» № 973
27.07.22-02.08.22 

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ЩОДО СИТУАЦІЇ З БОМБОСХОВИЩАМИ ТА УКРИТТЯМИ

ЕКОНОМІКА КОТИТЬСЯ В ПРІРВУ І ЖОДНОЇ ДІЇ УРЯДУ…5025

ховищами, є в приватній власності або оренді та вико-
ристовуються як магазини, спортзали чи кафе. Часто 
в таких випадках вони не готові до використання у 
якості укриттів. Виправити швидко цю ситуацію доволі 
складно з багатьох об’єктивних причин. Для того, щоби 
суттєво змінити таке становище, необхідно внести зміни 
до закону «Про регулювання містобудівної діяльності», 
а також Кодексу цивільного захисту. Робити це потрібно 
негайно. 

Сьогодні Росія не просто веде війну проти України, 
вона застосовує найбільш жорстокі та ганебні прак-
тики, спрямовані безпосередньо проти цивільних осіб. 
Постійна загроза ракетних обстрілів зачепила всіх 
жителів України, незалежно від того, у якому регіоні 
вони живуть. Населені пункти України мають стати без-
печнішими та краще підготовленими до будь-яких атак. 
А найперший із базових елементів безпечного міста – 
це мережа надійних та сучасних бомбосховищ. Це нові 
реалії, до яких ми маємо бути максимально адаптовані в 
найближчому майбутньому. 

Переможемо. Все буде Україна

________________________

прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 
Гривня вже офіційно девальвувала. Курс НБУ долара 

став 36,5 грн. В обмінниках почав доходити до 42 грн. 
Навіть заборонили писати курси валют на обмінниках, 
щоб не викликати паніку.

І ЖОДНОЇ! ЖОДНОЇ ДІЇ УРЯДУ ЩОДО ЕКОНОМІЧНИХ 
РЕФОРМ!

Навіть, розмов про це немає! Що це? Нерозуміння 
влади, що треба робити чи небажання це робити?

Коментар до статті

Валентин К., член ГО «Поступ»
З одного боку, все правильно, з іншого - треба було 

б нагадати, як сім’ї сиділи у морози у тих незручних 
затхлих приміщеннях майже на голому піску, брали з 
собою лампочки, бо світла геть не було, та морозили 
собі усі місця за кілька годин. Або як зі своїми стіль-
цями і, навіть, питною водою, бігли кудись у підземний 
паркінг і там дихали автомобільними мастилами та 
бензином, з одним туалетом на всіх. А за стінкою були 
сховища для віп-персон і туди простих людей, навіть, з 
немовлятами, не впускали, бо ж це лише для мешкан-
ців самого будинку... Багато хто згадає, що було саме 
так. Про це треба нагадувати людям, бо ж інакше це 
відійде на другий план, і потім вийде те ж саме. Крім 
цього, пропоную дати пропозицію, що в подальшому 
усі будинки, що будуть ремонтуватися та будуватися, 
мають бути з бомбосховищами. (Мають бути туалети, 
освітлення, фільтри для питної води, якісь ліжка. Так, 
це зайві гроші. Але ж, якщо не давати хабарі за будівни-
цтво, то не такі вже і витрати.) Бо зі східними сусідами 
тепер можна очікувати всього.

В наших умовах є тільки два шляхи, якими треба йти 
одночасно.

Перше - витрачати гроші виключно в межах фактич-
них надходжень. Це зупинить інфляцію. Зробити пріо-
ритети по виплатам. Найвищий пріоритет – у військо-
вих. Доречи, реальна купівельна спроможність гривні 
впала, отже, доходи військовим треба негайно підвищу-
вати. За рахунок інших верств населення! 

Друге – негайна повна лібералізація економіки. 
Негайно ліквідувати ВСІ контролюючі та перевіряючі 
органи! Залишити тільки ті, без яких очевидно не можна 
обійтись. Повністю і негайно змінити податкове законо-
давство на нове – просте.

Також негайно припинити поточну практику скоро-
чення держслужбовців чи зарплат для них. Тут нема 
парадоксу. Скорочувати треба не фахівців, а ФУНКЦІЇ! 
Звичайно, разом із функціями будуть скорочуватись і 
фахівці, які ці функції виконували. Але за рахунок еко-
номії підвищувати зарплати тим держслужбовцям, які 
залишаються. Тільки тоді в держапараті будуть працю-
вати реальні фахівці, а не тьоті в очікуванні пенсій чи 
тупі бюрократи, які ніде більше не потрібні.

Переможемо. 
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

В’ячеслав Поліщук
        член ГО «Поступ»

заступник голови – керівник апарату 
Житомирської обласної державної адміні-

страції (2014-2015р.)

Тому, що це канал громадянської організації 
«Поступ». Він виступає в ролі об’єднуючого майданчика 
людей, котрі прагнуть бачити нашу державу сильною, 
впливовою та розвиненою, а саме - хочуть побудувати 
Велику Україну! Одним із напрямків нашої діяльності є 
щоденний Інформаційний спротив, мета якого стиму-
лювати людей аналізувати події, які відбуваються як в 
Україні, так і за її межами. Оскільки події у світі вплива-
ють на хід війни, на місце України у війні, на саме існу-
вання України, на життя кожного нашого громадянина та 

на наше з вами майбутнє, потрібно розуміти, що реально 
відбувається.

Підписка на наш канал - це одночасно і участь, і під-
тримка громадянської організації «Поступ» в розбудові 
Великої України! А телеграм-канал - це майданчик для 
об’єднання однодумців, які прагнуть жити в Україні та 
розбудовувати її з кожним днем! Ми бачимо головну про-
блему нашої країни - олігархічну систему. Систему, яку 
потрібно змінити! Для виживання України та кожного з 
нас потрібні реформи, які треба впроваджувати негайно! 

ЧОМУ ПОТРІБНО ПІДПИСАТИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ 
«ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ»?

Приєднуйтесь до каналу, слідкуйте 
за нашими новинами, підтримуйте нас 
своєю участю! Долучайтесь до нашого 
руху та запрошуйте близьких вам 
людей за наступним посиланням:

https://t.me/zavelykuukrainu
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