
Нещодавно Служба Безпеки України (СБУ) викрила 
масштабну корупційну схему в Державній службі з 
надзвичайних ситуацій (ДСНС), яка ставила під загрозу 
життя тисяч українців, - повідомила прес-служба СБУ. 
Злочинна діяльність полягала у системному отриманні 
незаконної винагороди (хабарів) від підприємців за 
погодження дозвільної документації. Учасниками зло-
чину є посадовці ДСНС України та керівники її регіо-
нальних підрозділів, серед яких управління у Дніпропе-
тровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, 
Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, 
Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях. А 
також посадовці інших держустанов, які залучили до 
участі приватних осіб.
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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!

В Україні йде війна. І в цей час знаходяться силовики, 
які паразитують на суспільстві. Але це – емоції. Вихід 
цих емоцій має знаходитись у швидкому покаранні 
винних. Те, що їх СБУ викрила, – то вже гарно.

В корупції завжди винна тільки вища влада. Якщо після 
цього випадку не буде знято з посад все керівництво ДСНС, 
все, без винятку, – то це буде означати тільки одне – Пре-
зидент Зеленський або в долі, або настільки ніякий, що не 
має бути Президентом ні за яких умов! Чекаємо на реакцію 
(або її відсутність) від Офісу Президента.

Але головне інше.
Для розвитку економіки необхідно негайно прибрати 

все контролююче та перевіряюче. Разом із працівни-
ками всіх цих органів і разом зі всіма їхніми «напрацю-

ЛІКВІДУВАТИ УСІ ПЕРЕВІРЯЮЧІ ТА КОНТРОЛЮЮЧІ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ 
УКРАЇНИ!

Надати Херсону статус вільної економічної зони 
одразу після звільнення!

FREE

ПЕРЕМОГА - ЦЕ ЛИШЕ ПОЛОВИНА СПРАВИ!

Вже ні в кого нема сумніву, що Україна переможе у 
війні. Дехто вважає, що ми вже перемогли, коли не дали 
окупувати себе за 3 дні (як це планувалося в кремлі). 

Це все прекрасно! Незалежність збережено, одвічний 
ворог отримає по зубах... А що буде далі? Цим питан-
ням потрібно задаватися вже зараз. Просто перемогти 
- це лише половина справи. Інша половина - це зробити 
так, щоб жодна істота ніколи більше не наважилася йти 
на Україну війною. Потрібно побудувати новітню армію 
та створити надійну правоохоронну систему. І тут ми 
нікуди не можемо подітися від реформи економіки, яка 
забезпечить фінансування всього вищевказаного. 

Докорінно має змінитися й свідомість кожного гро-
мадянина. «Україна має бути Великою», - саме на таке 
гасло повинен спиратися кожен, хто ототожнює себе з 
нашою країною. Ми маємо розуміти, що перемога - це 
тимчасовий успіх. І нам його потрібно закріпити еко-
номічно та психологічно. Україна - країна переможців. 
Вона заслуговує бути великою! Ми зробимо її Великою! 

А для цього мало переживати та співчувати. Потрібно 
рухатися до Великої України. І починати треба вже 
зараз...

Коментар

Валентин К.
член ГО «Поступ» 
Україна може стати країною переможців, якщо оста-

точно поверне свої землі та кожен українець подолає 
в собі соціального дрона. Бо за нас ніхто не відбудує 
Велику Україну і, хоч і потроху, по 15 хвилин на день, це 
має робити кожен. КОЖЕН! І тоді не буде кого звинува-
чувати у бездіяльності.
_____________________________________________________

Олександр Черниш
  член Ради 

ГО «Поступ»

ваннями» (законами, наказами, регламентами, тощо). 
Це нагальна і необхідна умова швидкого розвитку еко-
номіки.

Цей випадок свідчить, що контролюючі органи вза-
галі не потрібні. Бо все одно не виконують функцію 
попереднього захисту від небезпеки, раз можна купити 
дозвіл. Все одно допускається в роботу те, що не відпо-
відає вимогам безпеки. Але це заважає бізнесу, гальмує 
його. Не кажучи про те, що просто розводить паразитів. 
Геть всю цю дозвільно-перевіряючу систему!

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
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Данный материал специально сделан на русском 
языке. Он в первую очередь касается любителей рус-

Ще з радянських часів нам всім вбивалося в голову, 
що політика - це брудна справа, що партія все вирішить, 
а громадянам зовсім не потрібно пхати свого носа у 
політику. 

Що ж сталося за роки Незалежності? 
Візьмемо для прикладу владу Зеленського. 
В результаті програми «Велике будівництво» на 

порозі війни витрачено на дороги мільярди гривень, 
а ми не були підготовлені до вторгнення. А можливо 

ской культуры, проживающих в Украине.
Недавно появилось сообщение, что в секретариате 

Национального союза писателей Украины инициируют 
закрытие музея российского писателя Михаила Булга-
кова в центре Киева.

«Булгаков, по сути, является одним из прообразов 
этого пресловутого «русского мира», и это ярко отра-
жено в его опасных книгах, где он воспел и возвели-
чил не только царизм и монархию, но и бесчеловечную 
жестокость, которая присуща россиянам и является 
основной чертой их нации. Его пренебрежительное 
напыщенное отношение к Украине вызывает только 
искренний гнев и чувство отвращения», – отметили в 
Союзе писателей.

Телеграмм-канал «Киевский движ» провел опрос. 
На момент создания этого материала большинство из 
проголосовавших высказались против такого решения 
– 6177. За – 3194. В два раза больше тех, кто хочет оста-
вить в Киеве этот музей.

А теперь вашему вниманию текст, который написал 
господин Кадыров, лидер Чечни, по этому же поводу:

«Сегодня стало очевидным, что русофобия присут-
ствует во всех сферах жизни Украины, в том числе в 
культуре и в образовании. Ситуация дошла до такого 
абсурда, что в Киеве предлагают закрыть музей вели-
кого русского писателя Михаила Булгакова. Якобы в 
одном из своих произведений он нелестно отозвался 
об украинском народе. Я бы предложил украинским 
властям пойти дальше и объявить национальным героем 
Полиграфа Полиграфовича Шарикова, учитывая, что он 
один из главных булгаковских антигероев. Сделайте это 

краще було вкласти ці кошти в армію, в закупівлю 
нового озброєння, забезпечення військових всім необ-
хідним. 

Тобто, як і у радянські часи, влада відмежовується від 
народу. Влада робить так, тому що вважає це класним 
для себе, а громадяни займаються своїми роботами, щоб 
забезпечити свої сім’ї. 

Отже, в певний момент ми прийшли до війни. І дяку-
ючи лише нашим доблесним Збройним Силам України, 
що відбивають цю агресію та атаки ворога - тримаємось. 
Тут можна зробити висновок, що коли громадяни не 
цікавляться політикою, то може бути все, що завгодно, 
й, навіть, війна. І на сьогоднішній день ми розгрібаємо 
результати пасивності громадян і бездіяльності влади. 

ВСЕ РУССКОЕ ПРОЧЬ ИЗ УКРАИНЫ!

ВІЙНА = ПОЛІТИКА МЕНЕ НЕ СТОСУЄТЬСЯ
А якби громадяни були активні, то ще з 2014 року ми 
могли б підготуватися до цієї агресії та максимально 
озброїтися. 

І на сьогоднішній день ми бачимо, що лише завдяки 
міжнародній підтримці з забезпеченням нашого вій-
ська новітнім озброєнням та всім необхідним, а також 
завдяки нашим доблесним воїнам Збройних сил Укра-
їни, ми стоїмо.

Тому висновок залишається лише один. Коли гро-
мадяни є пасивними до політики, то може бути все, що 
завгодно, будь-які катаклізми, економічна розруха, або 
ще, навіть, гірше, - війна. 

Разом збудуємо Велику Україну! 
_____________________________________________________ 

ВИБОРЮВАТИ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Так, нашому поколінню випало вкотре виборювати 

цю омріяну і, здавалось би, дуже ілюзорну в рамках 
сучасного глобалізованого людства - НЕЗАЛЕЖНІСТЬ.

Не потрібно нас шкодувати, бо більшість моїх побра-
тимів та однодумців прийняли цей виклик гордо, сві-
домо і з холодним розумом. 

Будьте сильними, будьте увімкнуті в справу, будьте 
єдиними, будьте терплячими та ніколи не впускайте 
сумнів у серце.

Ми - крута, самодостатня, мультикультурна, древня 
нація.

Будьмо!___________________________________________

Павло Постригач
член ГО «Поступ»

Валерій Міщенко
член Виконкому ГО «Поступ»

назло Михаилу Афанасьевичу».
Это наглядный пример того, как русскую культуру и 

конкретное событие используют в качестве оружия 
против Украины и его народа.

Каждый должен осознать, что тот, кто будет против 
закрытия музея врага Украины – фактически будет 
поддерживать агрессию против Украины и войну против 
украинского народа. Так как будет поддерживать даль-
нейшее уничтожение украинской культуры.

После 24 февраля мир изменился. В Украине уже 
НИКОГДА не должно быть никакой поддержки и, тем 
более, массового изучения русской культуры. Русская 
культура вырастила тех, кто привел к нам войну. Тех, кто 
считает, что украинского народа нет и никогда не было. 
Вот поэтому ничего из русской культуры больше в Укра-
ине быть не должно. Тем более тех ее представителей, 
кто прямо выступал против украинского народа. 

За такое резкое и радикальное отношение ко всему 
русскому народу (не к русским, проживающим в Укра-
ине, а именно ко всему русскому народу и его культуре) 
все любители «русского мира» могут сказать спасибо 
Владимиру Владимировичу Путину! 

А кто не сможет с этим жить – тому лучше покинуть 
территорию Украины. Здесь для них не будет Родины. И 
на ближайшие десятилетия эта ситуация вряд ли изме-
нится.

ПОБЕДИМ!
ЗА ВЕЛИКУЮ УКРАИНУ!

_____________________________________________________ 

Приєднуйтесь до 
поступівського 

телеграм-каналу 
«За Велику Україну!»

Мета каналу - об’єднати однодумців, створити 
майданчик для людей, яким небайдужа країна! 

Учасники каналу - це люди, котрі прагнуть 
будувати Велику Україну! 

 https://t.me/zavelykuukrainu

Не забудьте натиснути на кнопку 
«ПРИЄДНАТИСЬ»!
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