
США відмовились визначати Росію спонсором теро-
ризму. Так нещодавно сказав Президент Байден. А піз-
ніше його адміністрація повідомила, що це остаточно. 
Бо прийняття такого рішення буде контрпродуктивним. 

Кожен день Росія бомбардує Україну ракетами. 
Давно всі бачать, що в результаті більше руйнуються 
саме цивільні об’єкти. В першу чергу, будинки людей. 
Кожен день вбивають наших громадян. РФ використо-
вує такі бомбардування, як інструмент залякування з 
метою примусити Україну до невигідного миру. Все це - 
звичайний тероризм. Якщо про Бучу, наприклад, можна 
казати, як про військовий злочин, то бомбардування під 
це не підходить. Бо чітко простежується, що агресор 
розуміє наслідки своїх дій і має чітку зрозумілу мету, 
для чого це робить. Це і є тероризм.

І тут наші друзі (США) відмовляються терористів 
визнавати терористами. Бо контрпродуктивно! Таких 
маємо друзів. Це не друзі, це лицеміри. І ніколи вони не 
були нікому друзями і не будуть. Вони вирішують власні 
задачі і їм на всіх і на все начхати. Їм начхати на те, 
що Росія вбиває українців. Їм не начхати тільки на те, 
щоб Україна продовжувала воювати. Бо це продовжує 
утримувати відкритим вікно для вирішення їхніх влас-
них задач. 

Ми розуміємо, що такі слова можуть багатьом не спо-
добатись. В Україні ще багато американських підлабуз-
ників. Але кожен має усвідомити, що перший крок до 
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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Великої України – це почати поважати себе! І не боятись 
щось таке сказати, навіть, тому, від кого ми залежимо. 

Ми маємо боротись за власну країну за будь-яких 
умов і робити це постійно! Велика Україна – це шлях, 
який не має кінцевої зупинки! Світ так побудований, що 
або ти йдеш вперед, або пливеш назад, як колода.

Після того, як це ми опублікували то отримали 
ось такий коментар (орфографію збережено):

«Щоб таке написати,потрібно бути ДИБІЛОМ ! Для 
начала потрібно розуміти,що буде після того як США 
признають рашу спонсором тироризму? Для початку 
розриваються всі відносини цих держав. Раша повністю 
ізолюється.А так як дуже багато чого зав*язано на 
раші,нафта,газ,це викличе великі сбої в світі. Пента-
гон повинен ввести свої війська в конфлікт.А це вини-
кає загроза ЯДЕРНОЇ війни і т.д. І на закуску,путлер 
обьявляється терористом і він автоматом повинен 
бути знищеним,як БенЛаден. ПОСТУП? Ви цього хочете? 
Розпустіть свою шарашкіну команду і не каламутьте 
воду в ступі...»

А ще через чотири дні Росія (після того, як побачила, 
що США не будуть їх визнавати терористами) напряму 
вдалася до терористичних дій. Бомбардує українську 
енергетику. Майже пів України залишилося без світла. 
Зупинилося метро, горіли тролейбуси, перестали пра-

НАМ НЕ ПОТРІБЕН СВІТ, ДЕ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД МОЖНА ВБИВАТИ 
БЕЗКАРНО!

Великій Україні потрібен

розвал Росії!

цювати екстрени служби, не проводитись операції в 
лікарнях тощо. 

В російському (!!) федеральному законі «О про-
тиводействии терроризму» в статті 3 написано, що 
таке тероризм. Це «идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправле-
ния или международными организациями, связанные 
с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий».

Так, у нас ще багато людей із рабською психологією. 
Їх шлях відомий. Але в Україні набагато більше інших. 
Тих, хто має не тільки самоповагу, але й готовий боро-
тись за Велику Україну.

Весь світ має знати, що Україні і українцям не 
потрібен такий світ, де можна безкарно вбивати 
українців і тероризувати український народ. І 
якщо світ не буде реагувати на терористів, бо буде 
боятись, що терорист розв’яже ядерну війну, то не 
потрібен такий світ. Ніхто не має права жити, якщо 
Україна і українці не будуть мати права на життя! Або 
Україна і її народ мають жити, або має настати кінець 
цивілізації!

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 
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Вже давно ні для кого не секрет, що російськими ЗМІ 
мусується слух про те, що Україна торгує зброєю, яку 
нам постачає Захід для ведення війни. Нещодавно, 7 
липня, було опубліковано, що український уряд через 
якогось анонімного воєнного дилера продав Росії дві 
французькі самохідні установки Caesar за ціною 120 
000 доларів за одиницю при реальній вартості 7 млн за 
одиницю.

Зрозуміло, що то брехня. Якби наші і продавали таке 
озброєння, то, мабуть, по 70 мільйонів, бо ж у росіян 
такої зброї геть нема, і до неї їм ще рости й рости. Але 
ж, таким чином, москалі намагаються очорнити нашу 
країну в очах партнерів та припинити поставки зброї на 
Україну. Бо ж не знають, як від неї захищатися.

На Заході, в свою чергу, також стурбовані цією про-
блемою, бо не можуть відстежити, що і куди йде. Тому 
було створено кілька схем контролю зброї, одна чи дві 
з яких розроблені безпосередньо Україною. Відомо 
наразі, що усе важке озброєння, в тому числі і Himars, 
мають GPS-систему відстеження. Як і ті ж самі Caesar. 
Тобто усі ракети з них, як і саме знаряддя, відстежуються 

Україна отримала з початку війни від партнерів $17,5 
млрд допомоги. Про це нещодавно на засіданні уряду 
заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна продовжує бути на штучному економічному 
диханні Заходу. Чим далі так буде відбуватись, тим у 
більшу залежність будемо потрапляти. 

Щоб вийти з такої залежності, необхідні негайні еко-
номічні реформи. Але уряд мовчить. Нічого не робиться.

Проте і штучної підтримки української економіки все 
одно не вистачає. В уряді очікують, що у 2023 році курс 
долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін (подорож-
чання всього) складе 30,6% — такі показники закладені 
у макроекономічному прогнозі Мінекономіки. Тобто, 
уряд вже зараз планує продовжувати робити емісію 
гривні, все далі знижуючи її купівельну спроможність. 
І все більше вдаряючи по кишенях українців та все 
більше знищуючи економіку.

Виникає питання: уряд не розуміє, що необхідно 
робити негайні економічні реформи? Чи уряд все розу-
міє, але нездатний їх робити? А може він все розуміє, 
але просто вигідно вести таку лінію? 

у режимі реального часу та продані бути не можуть 
апріорі. Щоб про це не дізналися постачальники.

Такі системи, як Джавелін чи Стінгер, у свою чергу, усі 
пронумеровані на заводах-виробниках. Нам невідомо, 
як це робиться, але ж вони, мабуть, постаралися, щоб 
таке маркування напилком було не спилити. Це означає, 
що усі номери записано постачальниками, і, якщо щось 
зі зброї спливе десь у світі, то буде зрозуміло, звідки 
воно взялося.

Кожен з нас вже чув, що там, чи десь отам вже вкрали, 
продали, зраджуючи рідні ЗСУ. І так, це дійсно можливо. 
Наприклад, коли росіяни щось захоплюють під час бойо-
вих дій. Зрозуміло, що до їх поганих лап вже потрапила 
деяка частина зброї. А наші крадьки можуть роздути цю 
кількість у декілька разів і щось продати наліво. Подей-
кують, навіть, що опломбовані українськими пломбами 
Джавеліни надходять без якихось запчастин або акуму-
ляторів. І за цим треба слідкувати.

Напередодні у ютубі з’явилось ще й відео від відо-
мого волонтера Георгія Туки, що український уряд купує 
патрони або деяку зброю за цінами, що вище ніж світові 
понад у 2 рази. Це, немов би, підтверджує ще й відео 
від народного депутата Лероса, з яким, у свій час, був 
пов’язаний скандал у Верховній раді. І ось цей депутат 
зараз пред’являє деякі документи, у яких чорним по 
білому написані реальні цифри закупівлі по завищених 

Давайте всі разом запитаємо в уряду, що насправді 
відбувається? Громадяни повинні знати правду. 

У будь-якому разі такий уряд не потрібен Україні, 
якщо негайно не змінить свою лінію. 

Хтось може запитати: а чи є альтернатива? Із цим 
питанням ми відразу пропонуємо направлятись до Пре-
зидента Зеленського. Це до нього питання. Це ж він 
пішов у Президенти. Він за все має відповідати. Отже, 
він має знайти тих, хто здатен провести реформи. Або 
самому все це зробити. Якщо він це не здатен зробити 
чи не хоче, то і Президент нам такий не потрібен. І тут 
точно не треба прикриватись війною!

А тим часом Президент США Байден планує запро-
сити у Конгресу екстренне фінансування в розмірі 
11,7 млрд дол. для військової та бюджетної допомоги 
Україні. Таким чином може продовжитися фінансування 
війни ще на 2-3 місяці, а Україна ще глибше потрапить у 
зовнішню залежність.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

ЗЛОЧИН ЧИ ПОЛІТИЧНІ ІГРИ?

ВІДСУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ - ОСОБИСТА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ!

цінах. Судячи з кількості матюків у його словах, одразу 
видно, що це істинно народний обранець.

Так, ми розуміємо, що щось з цього відео може вия-
витися правдою. Але не зрозуміло, чому ж тоді усі ці 
документи не було зареєстровано у прокуратурі та СБУ, 
не почато кримінальне впровадження. Адже пан Лерос 
- депутат, у нього є можливості для цього.

Такий підхід дуже нагадує передвиборні політичні 
ігри. Мабуть, під час війни це зробити, навіть, легше. 
Щоб потім знову прийти до влади і робити, що забажа-
ється. 

Нашій країні не треба таких ігор. Ми давно вже вто-
милися від цього і нам необхідно якось контролювати 
наших обранців, щоб вони не творили казна що, не роз-
крадали нашу державу, не принижували нашу країну в 
очах усього світу. І, в першу чергу, нас, своїх співвіт-
чизників. Найкращий спосіб контролю - це делегування 
повноважень при впровадженні Громадянської респу-
бліки. Коли у будь-який час можна буде замінити кож-
ного з тих обранців, хто намагається нам брехати.

І, якщо вам не байдуже на майбутнє нашої країни, 
ми пропонуємо приєднатися до наших лав і будувати 
Велику Україну разом. Бо, навіть, ця клята війна пока-
зує, що коли ми єдині – ми обов’язково ПЕРЕМОЖЕМО.

_____________________________________________________ 

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»!

Валентин К.
член ГО «Поступ»

ВІЙНА СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО
Si vis pacem, para bellum (лат. «якщо ви хочете 

миру, готуйтеся до війни»),- всім відому мудрість укра-
їнці тридцять років ігнорували.

Тому проект: «Садок вишневий коло хати, Хрущі над 
вишнями гудуть ...» відкладається на невизначений час, 
хрущі бояться вилітали під час обстрілів.

Натомість на порядку денному інша версія: Хочеш 
швидше перемогти, готуйся до затяжної війни.

Подобається це тобі, чи не подобається, якщо ти 
українець, варто засвоїти кілька важливих тез:

- війна стосується всіх і кожного!

- кожний українець повинен постійно робити свій 
внесок у Перемогу!

- потрібно бути готовим до затяжної війни
- після Перемоги нам доведеться завжди підтриму-

вати і розвивати обороноздатність України.

Переможемо!
Слава Україні!

_____________________________________________________

Володимир 
Воловодюк

  член  ГО «Поступ»
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