
жовтня 1972 року. До червня 1973 року 13 осіб із 17, 
що входять до списку «Моссада», були вбиті. Останній 
із усіх учасників теракту, лідер організації «Чорний 
вересень» Абу Айяд, був убитий своїми соратниками в 
1991 році через 19 років після мюнхенської акції.
_____________________________________________________ 

Симон Петлюра. Його вбили 26 травня 1926 року в 
Парижі. Є дані, що це зробило НКВС (Народний комі-
саріат внутрішніх справ). Аналогічно вбито і Степана 
Бандеру 15 жовтня 1959 року в Мюнхені. Також агентом 
Кремля – Сташинським, вихідцем з України. За це він 
отримав орден Бойового Червоного Прапора. А потім 
втік на Захід, «розкаявся» і зрадив вже своїх москов-
ських хазяїв.

Якщо Москва вбила цих людей, то вони точно були 
її ворогами. Але показово використовувала зрадників 
України.

Зрадники і колабораціоністи завжди були всюди в 
будь-які часи і в будь-яких країнах. Це гниди будь-якого 
народу.

Ворог, який нападає, агресор, воює заради розши-
рення своєї країни, захоплення чужого, тощо. Звичайне 
явище. Людство весь час воює. Але всі війни закінчу-
ються миром, колишні вороги перестають бути воро-
гами. Війна для більшості закінчується. Хоча бувають і 
такі, для яких війна ніколи не завершується, так і живуть 
із цим.

Але для зрадників війна не завершується ніколи! 
Жодні мирні угоди, жоден мир не знімає з них тавро 
зрадника. Зрадниками залишаються і після того, як 
подохнуть. 

Це має собі взяти в голову кожен колаборант і зрад-
ник України. 

Нещодавно в Новій Каховці вбито чергового зрад-
ника – Віталія Гуру, так званого заступника ВГА Кахов-
ського району. Він не перший і, мабуть, не останній.

Під час війни будуть вбивати всіх зрадників і кола-
борантів, до яких доберуться. Рано чи пізно буде під-
писано якусь мирову угоду. Але зрадників і колабо-
рантів будуть продовжувати вбивати! Офіційно чи не 
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щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
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ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

24 
серпня

РОЗГЛЯД 
ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

офіційно. В Україні вже підняте питання використову-
вати тут досвід іноземних спецслужб. Ніякого довічного 
ув’язнення – тільки ліквідація, безстроково!

Єдине, що може зберегти життя зрадника – здатися 
і відбути покарання, передбачене діючим українським 
законодавством. 

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

ГО «Поступ»

***************

Останнім часом все частіше звучить правильна 
постановка питання щодо ворогів і зрадників України. 
Кожний, хто прийшов на українську землю убивати, 
кожний із зрадників України, має бути знайдений і 
знищений. Час і місце перебування не мають зна-
чення.

В цьому сенсі є показовою діяльність ізраїльської 
розвідки «Моссад». Наприклад, на виконання однієї з 
таких спецоперацій пішло 19-ть років:

Після теракту на Мюнхенській Олімпіаді у вересні 
1972 року, «Моссад» отримав доручення прем’єр-
міністра Голди Меїр знайти та знищити всіх учасників 
цієї акції. Наказ було виконано. Перший з організато-
рів теракту, Абдель Вайль Зуайтер, був застрелений 16 

Россія — 
майбутній 

ресурсний придаток 
для 

Великої України!

Володимир Воловодюк
              член ГО «Поступ»

Нам не страшні 
московські воші, 
нам страшні 
українські гниди.

Симон Петлюра
 український державний, 

військовий та політичний діяч 
1879-1926 рр.

https://www.facebook.com/V.Volovodyuk
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98% українців вірять у перемогу.
Це результат останнього соціологічного опиту-

вання, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 
на замовлення Центру аналітичних досліджень (CISR) 
Міжнародного республіканського інституту (IRI) 27-28 
червня.

На питання «Чи вірите ви в перемогу у війні» пози-
тивно відповіли 98%. Показово, що в квітні цей показ-
ник був також високий - 97%. Віра в перемогу залиша-
ється на високому рівні. Це головний чинник для того, 
щоб перемогти!

Також показово, що на Сході і Півдні ці показники 
також високі: 94% і 98%, відповідно. Причому по всіх 
вікових групах: від 18 до 51+ років.

Також згідно з опитуванням, зросла підтримка 
членства в НАТО. 72% українців підтримали б вступ до 
альянсу, якби референдум проводився зараз. Це стри-
бок на 13 відсоткових пунктів, порівняно з квітнем.

Але найголовніше – відповідь на ось це запитання: 
«Як ви думаєте, буде сьогоднішня молодь мати гарне 
майбутнє в Україні чи ні?».

З 1 вересня в Україні «масово» запустять приватиза-
цію. Про це заявив Прем’єр-міністр Шмигаль.

«Маємо зробити цей процес максимально швид-
ким. Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди 
в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і 
неефективно використовуються, покликана дати мож-
ливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та 
розпочати роботу», - сказав він.

І зразу знайшлись такі, хто почав верещати, що це 
зрада. Що під час війни не можна цього робити. Що 
це грабунок українського народу, тільки представники 
влади цим скористаються. Що це свідчить, що держава, 
тобто влада, не здатна ефективно управляти держмай-
ном.

В те, що у молоді в Україні буде гарне майбутнє, 
вірять 84%. І так само, на Сході цей показник також 
високий - 81%. Але головне те, що цей показник вище 
саме у молодих (18-35 років) - 88%. 

Віра в майбутнє – це головне. І це чудово! 
Але віра без дій – це шлях до втрати віри, а потім до 

розчарування.
Для того, щоб віра не просто жила і зростала на пус-

тому місці, потрібні певні дії. Необхідні РЕФОРМИ!
Це мають розуміти всі. Реформи самі собою не будуть 

робитись. Потрібно розуміти, що просте базікання 
влади про світле майбутнє України, як це ми зараз всі 
бачимо, не будує автоматично це світле майбутнє.

Кожен має знати, які саме необхідно зробити 
реформи. Кожен має знати, як саме ці реформи мають 
бути зроблені. І кожен має розуміти, якщо просто сидіти 
на сраці і просто «знати», як ці реформи робити, то 
нічого не вийде. Для успішних реформ потрібна рішуча 
дія більшості громадян!

_____________________________________________________

Якщо коротко, то про «зраду» - це повна дурня.
Що краще: приватні підприємства чи державні? Які 

краще управляються? Які підприємства треба тримати 
державі під контролем або у своїй власності?

За весь час економічної світової історії людства 
однозначних відповідей так і не сформовано.

Була і є величезна кількість прикладів, коли дер-
жавні підприємства управляються зразково. І навпаки, 
досить часто буває, коли власники-довбури, доводять 
свої підприємства до дупи.

Все залежить не від того, приватний власник чи ні, 
а як власник (приватний або держава) виконує функції 
власника. Якщо він ефективний, то і підприємство буде 
ефективним, незалежно від форми власності. Якщо 

УКРАЇНЦІ ВІРЯТЬ У ПЕРЕМОГУ. 
ТЕПЕР СПРАВА ЗА РЕФОРМАМИ!

ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕРЖПІДПРИЄМСТ: ЗРАДА 
ЧИ БЛАГО?

УВАГА!

Громадянська організація 
«Поступ» має власний 

телеграм-канал 
«За Велику Україну». 

МЕТА КАНАЛУ - об’єднати однодумців, 
створити майданчик для людей, яким 

небайдужа країна! 
Учасники каналу - це люди, котрі прагнуть 

будувати Велику Україну! 
Приєднуйтесь за наступним посиланням:

 
https://t.me/zavelykuukrainu

Для того, щоб приєднатись, треба не тільки 
натиснути на посилання, а ще й кнопку 

«приєднатись» натиснути теж!

БУДУЙМО ВЕЛИКУ УКРАЇНУ РАЗОМ!
З повагою Громадянська організація «Поступ»

власник – держава, то якщо влада ефективна, то і дер-
жавні підприємства теж будуть ефективними.

В Україні влада НІКОЛИ не була ефективною. Влада 
завжди була, і є зараз, олігархічною. Не просто олігар-
хічною, а такою, що ніколи не переймалась реальними 
проблемами держави. В таких умовах єдиний пра-
вильний вихід – максимальна приватизація. В надії, 
що з’явиться ефективний власник. Тому рішення уряду 
вірне, але, дійсно, підтверджує неефективність влади, 
як власника державних підприємств.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!  

ГО «Поступ»
_____________________________________________________

Ніяких конкурсів на держпосади. Той, хто пропонує 
людину, той і відповідає! Конкурс знімає відповідаль-
ність.

Вже довгий час наша країна тримає курс на євро-
інтеграцію. До завершення цього процесу нам нале-
жить подолати велику кількість перепон, одна з яких 
- це корупція. А рівень корупції в нашій країні залишає 
бажати кращого, особливо в посадовому секторі, тому 
однією з умов західних партнерів було запровадити 
прозору систему призначення службовців на державні 
посади. Звісно під цю ініціативу виділявся чималий 
гранд, що стало, на мою думку, рушійною силою всього 
процесу. В результаті з’явилась концепція конкурсів 
посадовців на державні посади. Конкурс дозволяє 
подати документи всім охочим. Перевірити їх кваліфі-
кацію, рівень знань та професійні навички. Що в свою 
чергу гарантує, що посаду отримає найкращий канди-
дат. При цьому всьому немає місця корупції, в теорії…

А що ж на практиці? Якщо це така чудова ініціатива, 

то чому ж ми проти неї? Відповідь достатньо проста, 
конкурси не працюють, вірніше працюють, але не так, 
як нам їх позиціонують. Вони перетворилися на дієвий 
інструмент, для корупції та «кумівства». Адже за шир-
мою прозорої системи ховаються дієві методи поста-
новки «своїх людей» на потрібні місця, але вже без 
жодної відповідальності. Як таке може бути, ви спита-
єте? Все достатньо просто, для цього є терміни подачі 
документів з нереальними дедлайнами, екзамени, на 
яких можна завалити непотрібних людей, а якщо раптом 
пройде інший кандидат, то признати результати недій-
сними та повторити коло. Тож на практиці ми отримали 
ідеальний інструмент для продажу місць чи для призна-
чення «своїх» людей на потрібні посади без будь-яких 
ризиків та відповідальності!

Оскільки реальної відповідальності немає, виникає 
плідне підгрунтя для ставлеників та корупції. Для поміт-
ної зміни ситуації, потрібно саме висувати кандидатів 
на посаду, а надалі нести повну відповідальність за їх 
дії та результати їх роботи. Адже лише особиста відпо-
відальність буде стримуючим фактором для чиновників.

_____________________________________________________ 

НІЯКИХ КОНКУРСІВ НА ДЕРЖПОСАДИ!

Воладимир Пелих
  член Виконкому ГО «Поступ»
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