
Закінчується сьомий місяць самої масштабної та 
жорстокої війни за останні сімдесят років. Це не про-
сто війна за матеріально-ресурсну базу, це війна на 
знищення нашої української нації. Потерпіти будь-яку 
поразку ми не можемо. Для нас це смерть. І що ми 
маємо на цей час?

По-перше. Україна та наші Збройні Сили мають най-
вищий рейтинг у світі.

По-друге. Українська армія не тільки стримує ворога, 
але й поступово звільняє захоплені окупантами терито-
рії.

Втретє. Налякана «рф» проводить «часткову» мобі-
лізацію.

Чому це стало можливим? Усі кажуть, що завдяки 
високому рівню патріотизму. Звісно, що так, але цього 
надто мало для перемоги! Потрібна ще й зброя! Багато 
зброї! Та не просто зброя, а високотехнологічна зброя. 
Усім відомо, що військово-промисловий комплекс є 
двигуном прогресу. Спочатку створюють технології для 
військових, а потім використовують їх для народного 
вжитку. Прикладів багато. Один з них - це мікрохви-
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ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

льова піч, яку створили завдяки розробці системи раді-
олокації. Зараз на передній план виходить саме техно-
логічна високоефективна та високоточна зброя. Саме її 
і створюють підприємства Сполучених Штатів та Європи. 
Те, що зараз відбувається в Україні, вже давно вийшло 
за межі локального конфлікту і зачепило усі техноло-
гічні держави світу. Тому, своєю стійкістю та успіхами 
на фронті ми вдячні також і високотехнологічній зброї, 
яку нам надають наші західні партнери. Усім вже зрозу-
міло, що Україна обернулася на «рекламний» майданчик 
сучасних військових технологій. Зброя, військово-тех-
нічні рішення та IT-системи стали невід’ємною частиною 
сучасної армії. Мене часто запитують, коли закінчиться 
війна? Вважаю, що війна може тривати довго. ВПК США 
працює на повну, створюються додатковї робочі місця, 
посилюється економічне становище США. А кошти, 
отримані за рахунок реалізації різних фінансових меха-
нізмів, знову направляються на розвиток новітніх тех-
нологій. Система працює! І, як результат, аграрна кра-
їна, за рахунок сучасних військових технологій, успішно 
протистоїть другій армії світу. І ще завдяки США. Весь 
світ в онлайн бачить домінацію США над усіма арміями. 
Хочу підкреслити, що США володіє 80 відсотками інфор-
маційно-телекомунікаційного простору світу. Напри-
клад, система GPS, супутники розвідки в режимі реаль-
ного часу, потужні мікропроцесори, штучний інтелект на 

УКРАЇНА - РЕКЛАМНИЙ МАЙДАНЧИК СУЧАСНОЇ ЗБРОЇ

Оригінал фото з сайту depo.ua

Громадянська пасивність 
привела до влади олігархію, 
а олігархія довела до війни!

основі нейронних мереж тощо. Кожен постріл та кожен 
день війни має дуже велику вартість - це сотні мільйо-
нів гривень. Та для США це невелика ціна за ефективну 
рекламну компанію на полі справжнього бою, а не на 
тренувальному полігоні. Тепер кожна країна за допомо-
гою такої зброї може творити дива. А що ж Україна? Ми 
заручники. Повністю залежимо від західної зброї. Наше 
виживання, як нації, багато в чому залежить від США. Чи 
могла Україна побудувати свої системи? Так, могла. Але 
за весь час своєї незалежності країна не розвивалась 
у цьому напрямку. А причина одна - це олігархія. Вона 
була весь час при владі. І новітні технології цікавили її 
тільки у вигляді сучасних смартфонів останніх моделей 
для своїх коханців та коханок. Олігархія - це поєднання 
бізнесу і влади. Бізнес захищає лише свої інтереси, які 
приводять до збагачення особистих рахунків. А на про-
блеми та розвиток нашої країни, у тому числі оснащення 
Збройних Сил новітньою зброєю, їм начхати. 

Отже, враховуючи вище сказане, маємо зробити 
висновок, що, в першу чергу, потрібно змінювати сис-
тему влади і усувати бізнес від держаного керування. І 
тільки так ми зможемо побудувати Велику Україну, яку 
будуть поважати у всьому світі. Переможемо!

_____________________________________________________ 

Євген Лукашенко
        член ГО «Поступ»

https://www.depo.ua/rus/war/zavod-artem-mozhe-vigotovlyati-natovski-snaryadi-20180811820359
https://www.facebook.com/egens.lukas
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Польща може орієнтуватися лише на двох союзни-
ків — Україну та Велику Британію.

Про це нещодавно заявив лідер польської правля-
чої партії «Право та справедливість» Лех Качинський 
на економічному форумі в польському місті Карпач.

Це не просто слова, навіяні сьогоднішніми поточ-
ними подіями. Це курс на єдину з Україною державу. 
Або у форматі теперішнього ЄС, або в більш тісному 
– федерації.

Така держава вже існувала в історії – Річ Поспо-
лита. Яка була створена не шляхом силового захо-
плення, а добровільним об’єднанням – унією. Форму-
валась Річ Посполита довго, але переросла в потужну 
державу. 

У Польщі є два природні вороги: Німеччина та 
Росія. Після послаблення Речі Посполитої через 
від’єднання частини Русі (України), німці із москалями 
просто взяли та ліквідували її, поділивши території 
унії між собою. Поляки залишились без власної кра-
їни. Це сталося в 1795 році. 

Після революції 1917-го року поляки відновили 
свою державність. Але, в 1939 році, нацистська Німеч-
чина із СРСР знову ліквідували країну. І поляки знову 
втратили державність.

Після розпаду СРСР вони поновили свій суверенітет, 
почавши успішно розвиватись. Природні ж вороги – німці 
та росіяни – нікуди не ділися. Полякам треба постійно 
жити з думкою про свій захист.

До 2014 року Польща особливо не могла роз-
раховувати на Україну в якості союзника. Бо, на той 
час, Україна поступово рухалась в бік Росії. Але, на 
їх щастя, знайшовся такий собі Путін, який здійснив 
анексію частини українських територій. А тепер і вза-
галі напав на Україну. Перетворивши Росію у ворога 
українців на довгі десятиліття, якщо не назавжди.

Завдяки агресії РФ з’явилась історична можливість 
масштабних інтеграційних процесів між Польщею та 
Україною. Що і почало відбуватись. Спільні вороги 
зближують. А для нас це ще й шлях до Великої України

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

___________________________________________________ 

УКРАЇНА, ПОЛЬЩА 
ТА ВЕЛИКА 
БРИТАНІЯ?!

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»!

Нещодавно Володимир Путін заявив, що готовий 
використовувати ядерну зброю для захисту російської 
території, чим посилив побоювання щодо застосування 
малогабаритної тактичної ядерної зброї в межах України.

Президент США Джо Байден попередив його, що це 
стане «найсерйознішою ескалацією з часів Другої світо-
вої війни».

Це пише BBC. А далі пише, що: «важко передбачити, як 
США і НАТО відреагують на використання ядерної зброї. 
Можливо, вони не хочуть загострювати ситуацію й ризи-
кувати тотальною ядерною війною…»

Тобто впевненості в тому, що Росія не застосує ядерну 
зброю - немає!

Ще крутіше висловилось наше власне Міністерство 
оборони.

У Міноборони попередили світ про ядерну загрозу і 
закликали не допустити катастрофи. Адже застосування 
Росією зброї масового ураження небезпечно не лише для 
України, а й для всіх країн Чорноморського регіону.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скі-
біцький: “Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти 

Війна - справа дуже дорога. Один із ключових факто-
рів перемоги - це економіка. Наряду з загальною мобі-
лізацією, уряд повинен також мобілізувати економіку. 
Але наша влада пішла іншим шляхом. Замість того, щоб 
в найкоротші строки провести економічні реформи, при-
брати перевіряючі органи, скоротити державний апарат, 
прибрати захмарні зарплати в держсекторі тощо, уряд 
«присів» на донорську голку, і дуже комфортно там почу-
вається. Єдине, що гарно виходить у влади - це впрова-
джувати різну дурню на кшалт грантів для підприємств. 
Які можуть бути гранти під час війни? Економіка в дупі, а 
вони - гроші на вітер. Гранти потрібні не бізнесу, а коруп-
ціонерам, які ці гранти будуть видавати. Хіба вони не зна-
ють, що все, що потрібно бізнесу - це помірні податки? 

Посол США в Україні Брінк не очікує швидкого завер-
шення війни. Але запевнила, що Штати готові підтримувати 
Україну тривалий час. 

Про це вона заявила в той час, коли її керівник, держ-
секретар США Блінкен, провів у Нью-Йорку тристоронню 
зустріч із міністрами закордонних справ Вірменії та 
Азербайджану. Це були перші прямі переговори сторін з 
початку останнього загострення конфлікту між ними. 

Ці події напряму пов’язані між собою. Вони наглядно 
демонструють, як вирішуються питання різними країнами, 
використовуючи війну в Україні.

Росія не змогла захистити Вірменію від Азербайджану. 
Але була зобов’язана це зробити за договором ОДКБ 
(Організація договору про колективну безпеку). Вона 
навіть свою військову базу у Вірменії має. Це найбільший 
російський військовий об’єкт на Південному Кавказі. База 
розташована в місті Ґюмрі, за 126 кілометрів від Єревану. 

База є, а толку нема. Це сталося тільки з однієї при-
чини – війни в Україні. 

Цим скористались США і взяли врегулювання про-

України. Вони намагатимуться зупинити нашу насту-
пальну діяльність і знищити нашу державу. Це загроза 
для інших країн”.

Усе літо і наша влада, і західні друзі розповідали нам, 
що Україна має перемогти Росію саме на полі бою. Але, 
до цих пір, поки що ніхто в світі не пояснив, як взагалі 
можна перемогти військовим шляхом ядерну державу? 
Будь-яку. А, тим більш, таку, у якої один з найбільших 
ядерних потенціалів. 

Хіба не зрозуміло, що, якщо Україна буде перемагати 
Росію на полі бою (що зараз відбувається), то вона буде 
одразу намагатися використати свою ядерну зброю? Або 
загрожувати її використанням? Або і насправді – вико-
ристає? Японія, після другого ядерного бомбардування, 
зразу підписала з США мир той, який США хотіли. Це істо-
ричний факт.

Влада, нарешті, повинна чітко пояснити: як Україна 
збирається перемогти Росію саме на полі бою?

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

Має бути проста податкова система. 
І треба, щоб їм не заважали різні перевіряючі та  

контролюючі торговці дозволами. Отже, не гранти 
треба роздавати, а створювати комфортні умови для 
ведення підприємницької діяльності.

Офіс Президента також не сидів без діла і придумав 
податкову «реформу» 10-10-10, яка нічого, принципово, 
не змінює. Найбільша проблема ж це не податки, а склад-
нощі їх адміністрування. Це колосальне навантаження 
для малих підприємств. Іноді буває, що штат бухгалтерії 
перевищує штат виробничого цеха. Державі для збору цих 
податків потрібно близько 50000 податківців + програ-
місти + прибиральниці +  комуналка тощо. Тому «10-10-10» 
- це ніяка в біса не реформа, а замилювання очей. 

ПДВ - це взагалі гальма підприємництва в цілому та 
стабільна схема збагачення чинуш. Для побудови силь-
ної економіки необхідні геть інші радикальні реформи в 
економічній, податковій і судовій площині.
_____________________________________________________ 

блеми між Вірменією та Азербайджаном на себе. Якщо 
їм вдасться, то вони візьмуть Вірменію під свій контроль. 
А Росія повністю втратить свій вплив у цьому регіоні. За 
рахунок нашої війни Росія втрачає свій вплив на Кавказі, а 
США його збільшує. 

Це все не могло б статися, якби війни в Україні не було. 
Зрозуміло, що вигодонабувачем тут виступають США. 
Тобто, крім вирішення питань по ЄС, Штати ще й на Кавказі 
свої питання вирішують. Якщо для них наша війна від-
криває такі можливості, то зрозуміло, чому посол США в 
Україні розповідає, що у нас тут війна буде майже вічною. 
Навіщо війну завершувати, якщо вона відкриває для США 
стільки можливостей?

Всього цього не було б, якби Україна була сильною кра-
їною. Ми ніколи не станемо потужною державою, поки у 
нас у суспільстві буде домінувати думка: «Мене політика 
не цікавить!».

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

ЯК ПЕРЕМОГТИ ЯДЕРНУ ДЕРЖАВУ ЗБРОЄЮ?

ЕКОНОМІЦІ ПОТРІБНІ КАРДИНАЛЬНІ 
РЕФОРМИ, А НЕ ГРАНТИ

СЛАБКІ ЧЕКАЮТЬ, ДОКИ СИЛЬНІ 
ВИРІШУЮТЬ СВОЇ ПИТАННЯ
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