
Кожен має усвідомити, що Крим був і буде укра-
їнським. Так, він зараз окупований загарбником, але 
український.

Усі мають усвідомити, що росіяни в Криму є зайдами. 
Вони там прибульці. І їх права там - відповідні. У них 
нема, і ніколи не було ніякого історичного права на 
територію Криму. Ця територія була захоплена силою. 
Навіть, генуезці з Італії чи греки мають більше прав у 
Криму, ніж росіяни. Бо мирно поселились на півден-
ному узбережжі півострова ще тисячі років тому, коли 
їм дозволили це зробити скіфи, предки русів (тобто 
українців). Не кажучи вже про татар, для яких Крим 
також став Батьківщиною. 

А ще всі мають усвідомити, що встановлення істо-
ричної справедливості неминуче. Всі, хто заїхав у Крим 
для постійного проживання після 2014 року, фактично 
підтримав кримську окупацію. І має за це відповісти. 
Всі такі зайди мають бути вигнані геть! А їх майно кон-
фісковано! Незалежно від терміну часу. Якщо якомусь 
такому зайді вдасться своє майно комусь втюхати, то 
новий власник також має заздалегідь знати, що воно є 
незаконно надбаним і також буде підлягати конфіска-

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

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

№ 976
17.08.22-23.08.22 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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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

ції на користь України. Заздалегідь попереджаємо, щоб 
потім не ображались!

Також усі мають усвідомити, що відкриття і ведення 
будь-якого бізнесу на території Криму після захоплення 
Росією - буде означати фактично підтримку його окупа-
ції. І такий бізнес автоматично стає співучасником оку-
пації, тобто ворогом України. Нехай обирає, з ким мати 
справу – із Росією чи Україною. Якщо вибере Росію, то 
все, що такому бізнесу буде належати в Україні, також 
буде підлягати конфіскації. 

Якщо ж буде виявлено, що хтось створив підставні 
фірми, щоб вести бізнес в Криму, то до кінцевого бене-
фіціару мають бути застосовані такі ж самі дії. 

Крим завжди був українським і буде українським. І 
жодна сила не буде здатна це змінити. Рано чи пізно 
історичну справедливість буде відновлено! 

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

Крим - це Україна!
Усі, хто поселився там 
після 2014 року мають 

піти геть!
 Їхнє майно буде 

конфісковано.

КРИМ - ЦЕ УКРАЇНА!

УВАГА!

Громадянська організація 
«Поступ» запустила 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

Не забудьте натиснути на кнопку «ПРИЄДНАТИСЬ»!
БУДУЙМО ВЕЛИКУ УКРАЇНУ РАЗОМ! З повагою Громадянська організація «Поступ»
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З початком повномасштабного вторгнення слово 
“колаборант” у всіх на вустах. Їх ненавидять, їх шука-
ють, з ними борються. Колаборант — це зрадник своєї 
країни — особа, яка усвідомлено співпрацює з оку-
паційною цивільною чи військовою владою на шкоду 
власній країні. Але, навіть, ті, на чию користь була зрада 
з осторогою ставляться до таких людей. Бо зрадник — 
гірше ворога. Ворог має мету, заради якої діє, а колабо-
рант же найчастіше керується лише власним “шкурним” 
інтересом, вважаючи, що за нової влади його особисте 
життя буде краще, але ніщо не завадить йому, якщо 
надія не справдиться, зрадити ще раз.

З березня 2022 року в Україні посилили відповідаль-
ність за колабораціонізм, збільшивши строк ув’язнення 
до 10-12 років із забороною займати певні державні 
посади на строк до 15 років. Однак, за більшість зрад-
ницьких дій покарання значно м’якіше (В Україні поси-
лили покарання для колаборантів | Національне агент-
ство з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua)).

Чи достатньо цього, щоб запобігти появі нових кола-
борантів? Навряд чи. Потрібні такі жорсткі покарання, 
щоб, навіть, сама думка стати зрадником лякала. Щоб 

Дива завжди творять люди, які своєю енергією, рефор-
маторськими здібностями, працею втілюють віковічні мрії 
свого народу. Починалося все з мрійників - ідеалістів, 
які різними шляхами прибували на «історичну Батьків-
щину», в Палестину. З великими труднощами старалися 
закріпитися на «землі обітованій». Вони викупляли землю 
в арабів, саму занедбану, непридатну до рільництва, 
об’єднувалися в сільськогосподарські комуни (кібуци), 
аби захищати свою власність і безпеку, створювали загони 
самооборони. Та справжній перелом настав після закін-
чення Другої Світової війни: тисячі євреїв, з усієї Європи, 
після жахів голокосту, вцілілі після нацистських концтабо-
рів, депортацій, погромів, усвідомили цінність створення 
національної держави. Де кожен представник етносу 
може отримати притулок, захист, майбутнє. Вони масово 

Нещодавно Держсекретар США Блінкен сказав: «США 
сподіваються, що ситуацію в Україні буде з часом врегу-
льовано дипломатично. Але поки треба відстоювати її 
суверенітет».

Відразу після цього представники нашої влади почали 
одностайно в різних інтерв’ю розповідати, що Україна ні 
на які переговори не піде, поки не отримає тактичні пере-
моги на фронті. Щоб зробити Росію більш податливою.

Але, щоб отримати такі перемоги, потрібна зброя. Яку 
дають дозовано і виключно в межах оборони. Вже майже 
два місяці пройшло, як Президент Франції Макрон від-
крито сказав про негласну домовленість: важкої зброї 
(танки та літаки) Україні не давати. Як сказав, так і є. 
Виходить, що «тактичні» перемоги», про які нам кажуть, 

людина розуміла, що цей ганебний вчинок може не про-
сто зіпсувати їй життя, а просто знищити його.

Нам потрібно щось на зразок проскрипційних спис-
ків. У Стародавньому Римі це були списки осіб, оголоше-
них поза законом. За видачу або вбивство включеного у 
списки призначалася нагорода (навіть, рабам), за при-
ховування — страта. Майно проскрибованої особи кон-
фісковували, а її нащадки втрачали всі почесні права та 
стан.

Колаборант має відчувати себе постійно у небез-
пеці, знати, що кожен сусід чи перехожий може впізнати 
його та здати владі, або, навіть, при нагоді вбити. Боя-
тися, що все його майно буде конфісковано на користь 
людини, що здала або вбила його, а родина колабо-
ранта лишиться без засобів існування. Що не лише він, 
а і його діти ніколи не будуть займати жодної, навіть, 
найменшої державної посади. А для нього самого може 
бути лише одне покарання від держави — страта або 
довічне ув’язнення. Тільки такими жорсткими методами 
на основі проскрипційних списків можна сповна ство-
рити справжній тиск на потенційних колаборантів, зро-
бити їх відловлювання ефективнішим.

Закон про колабораціонізм мусить бути настільки 
суворим, наскільки тільки можливо. Ніяких півмір, коли 
мова йде про зрадників Батьківщини бути не може!

_____________________________________________________ 

емігрували до Палестини, що пожвавило сіоністський 
(націоналістичний) рух , і внаслідок війни за незалежність 
вибороли право на свою державу - Ізраїль.

Але основа будь-якої держави - економіка. Ізраїльське 
економічне «диво» - це історія економіки, яка була побу-
дована з нуля, пережила чисельні кризи, і яка домоглася 
успіху на принципах вільного ринку, забезпечивши висо-
кий рівень життя громадянам. Стійкість економіки забез-
печували такі фактори: консервативний банківський сек-
тор, що обумовлює жорстку систему регулювання, традиції 
помірності, недопущення інвестицій банків в сумнівні й 
авантюрні проекти. Гнучкість ринку праці до нових реалій: 
в критичні моменти для економіки можливість піти на тим-
часове скорочення зарплати заради збереження робочих 
місць, тощо. Стимулювання внутрішнього попиту: стимулю-
вання і розвиток національного виробництва для забез-
печення громадян товарами і послугами. Поєднання цих 
умов, забезпечення ринкового механізму з технологічним 
розвитком, при вагомій підтримці держави, і є фактором 
однієї з найрозвиненіших економік регіону. Це означає 

залежать від Заходу, тобто від США. І вони не збираються 
поки що нам давати таку зброю. Штатам потрібно, щоб ми 
поки повоювали. А потім, як каже Блінкен, «з часом ситу-
ацію буде врегульовано дипломатично».

Маємо чергове підтвердження, що США використо-
вують війну задля власних потреб. Від них залежить, як 
довго ми будемо воювати. Вирішать, що досить воювати, 
– все, «підемо на переговори». А вирішать, що треба ще 
трохи «повідстоювати суверенітет», – будемо продовжу-
вати воювати.

Маємо факт майже повної втрати Україною неза-
лежності на користь США. У нас, навіть, грошей нема 
в бюджеті, навіть, не воєнного, а просто на соціальні 
витрати, якщо США нам ці гроші не підкинуть! 

ЩО ТРЕБА РОБИТИ З КОЛАБОРАНТАМИ? 
ПРАВИЛО ПРОСКРИПЦІЙНИХ СПИСКІВ.

ФОРМУЛА УСПІХУ ІЗРАЇЛЮ

УКРАЇНА ЗАЛЕЖНА

5025

Світ жорстокий, егоїстичний 
і грубий. Страждань малих 
націй він не помічає. Навіть, 
найосвіченіші уряди, демократії, 
очолювані порядними людьми, 
які представляють порядних 
людей, не надто схильні 
тепер думати про проблему 
справедливості у міжнародних 
відносинах. [...] Ми не завжди 
можемо приймати їхні поради і 
тому маємо сміливість дивитися 
на речі реально і діяти так, 
як нам підказує інстинкт 
самозбереження.

Голда Меїр
4-й прем’єр-міністр Ізраїлю, 

одна з засновників держави Ізраїль, 
1898-1978 рр.

Володимир Антонюк
          член ГО «Поступ»

Втрата незалежності – це завжди погано. Але тут є і 
гарне. Залежність, як не крути, - від найбільш передо-
вої країни світу. Рано чи пізно ми розбудуємо країну і 
незалежність поновимо. Залежність від США обумов-
лена не силою зброї, а їх допомогою. Хоч залежність і є, 
але важко назвати в таких умовах США ворогом. Бо це 
не завоювання силою зброї із подальшою окупацією. 
Поновлення незалежності напряму залежить від того, 
наскільки Україна швидко буде йти шляхом реформ!

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

Павло Шпильовий
    член ГО «Поступ»

- послідовна ліберальна політика: ринковий механізм, 
розвиток інноваційних технологій, стартапів, гарантії іно-
земних інвестицій, приватизація, демонополізація, тощо. 
Призначення міжнародних кредитів і грантів - підтримка 
країни в критичні моменти. Обов’язок щодо проведенні 
реформ лежить тільки на уряді. Податкова система має не 
тільки наповнювати бюджет, а йти на користь економіці, 
що означає прозора і зрозуміла податкова система, спро-
щення процедури реєстрації підприємства, гнучка система 
оподаткування.

Досвід Ізраїлю цінний для України.
_____________________________________________________ 
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