
В тому, що Україна переможе в цій війні - сумнів 
немає! І ми всі віримо, що це відбудеться відносно 
скоро.

Багато людей сподіваються, що все одразу ж змі-
ниться. Та ми почнемо жити в країні, що розвивається 
день за днем - репарації і конфіскований капітал агре-
сора, програми міжнародної підтримки, велика відбу-
дова, зростання рівня життя... Але все це не станеться 
за манівцем чарівної палички. І це треба розуміти! Для 
всього цього потрібні ефективні реформи!

Саме впровадження різнобічних реформ у всіх сфе-
рах життя держави буде першочерговим завданням 
влади. Інакше, незалежно від кількості фінансів і під-
тримки, нічого не зміниться. А гроші знову осядуть на 
офшорних рахунках та загубляться у мутних схемах. 

Данный материал выходит на русском языке. 
Чтобы и россияне тоже могли с ним ознакомиться.

Мы получили вопрос в адрес нашей организации 
«Поступ»:

«Как нам выстраивать дальнейшие взаимоотно-
шения с соседом? Возможно, где-то зайду на ваши 
сайты и найду ответы на свои вопросы».

Мы считаем, что главный принцип выстраивания 
отношений с Россией (после войны) должен заклю-
чаться в том, чтобы НИКАКИХ отношений с нею не осу-
ществлять. 

Эта концепция должна действовать до того момента, 
пока не изменятся следующие позиции:

Россия должна признать факт существования укра-

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»)

№ 982
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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!

Саме так і було протягом попередніх десятиліть. Адже 
Україна неймовірно багата країна на найрізноманітніші 
ресурси і працьовите населення. Та роками все працю-
вало лише на олігархію, яка, збагачуючись сама, вела 
країну до занепаду.

Для розуміння даємо невеличке роз’яснення, бо слово 
«олігархія» знають всі. А що воно означає - майже ніхто. 
Всі думають, що це дуже багаті і впливові бізнесмени. 
Але це хибне розуміння. Олігархія - це поєднання біз-
несу і влади. Тобто, якщо депутат ВР володіє паралельно 
ще й бізнесом – то він і є олігарх. А якщо бізнесмен про-
сто впливовий, але не знаходиться у владі, то до олігар-
хії відношення він не має. Може мати до корупції, але то 
вже інша справа. 

От і виходить що жодна влада за попередні роки не 
зробила нічого, щоб змінити це. Навпаки, за кермом 
був олігархат, який лише наживався на нас. Бо безліч 
законів приймалася депутатами лише заради власного 
бізнесу.

Тому тільки негайні і рішучі реформи одразу після 

инского народа. Факт того, что украинский и русский 
народ никогда не были братскими народами. То есть, 
имеется в виду, что это совершенно разные народы. 
Русские не являются и никогда не были славянами. 
Они исторически были угро-финнами, татарами и еще 
кем-то, но точно не славянами, как нам рассказывали.

Россия должна признать факт того, что у нас история 
разная. И признать факт фальсификации российской 
истории много лет подряд с целью кражи украинской 
истории для себя в политических интересах. 

Также Россия должна признать факт преступности 
своего курса по русификации украинцев, который она 
проводила много веков и сейчас проводит.

Россия должна полностью освободить захваченные 

УКРАЇНІ ПОТРІБНІ РЕФОРМИ!
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перемоги дадуть Україні поштовх стати по-справжньому 
Великою. Хто б не був тоді при владі - якщо вони не 
будуть впроваджувати ці зміни, то така влада попро-
сту буде злочинною. Навіть більше - ворогом власного 
народу! А з ворогами український народ вже зовсім не 
теоретично знає, що і як робити.

І буде помилкою сподіватися, що одразу все магічним 
чином стане неймовірно прекрасним. Нам треба бути 
готовими пильно спостерігати за діями влади. Розуміти, 
що розслаблятися зарано. Бо такий історичний шанс на 
швидкі та докорінні зміни дається раз на безліч років. І 
ми не маємо жодного права прогавити його, знову від-
давши країну у лапи олігархату. Бо це означає втрату 
шансу на побудову прекрасної Великої України майбут-
нього! Саме тоді, після перемоги, на нас буде чекати ще 
багато роботи. І одним з нагальних питань буде - вима-
гати у влади докорінних реформ! 

_____________________________________________________ 

территории на Донбассе и Крым.
В самой России должна принципиально измениться 

парадигма экономической политики. От ресурсного 
придатка, как сейчас, к высокотехнологичному раз-
витию. Тогда Украине будет интересно иметь дело с 
прогрессивным соседом, а не с термоядерной бензоко-
лонкой, которой она сейчас является.

И, естественно, все любые возможные отношения с 
Россией могут начинаться только после полной компен-
сации всего вреда, который она нанесла Украине своей 
агрессией

 Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

Павло Шпильовий
    член ГО «Поступ»

https://phonoteka.org/48861-razbitye-pesochnye-chasy-art.html
https://www.facebook.com/spilevoj
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По масовій 
втечі мужиків 
з Росії можна 

робити 
висновок. 

Росіяни теж 
вірять в ЗСУ!

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»!

Суспільство складається з трьох нерівних частин. 
Перша частина - близько 1% - це верхівка. Друга група 
– близько 70% - це середній клас. І третя група, близько 
30% - це люмпен.

Чому ми робимо наголос на середній клас. Повторюсь, 
в суспільстві його близько 70%. Ознакою є освіта, рівень 
виховання, світоглядні позиції, громадянська відпові-
дальність. Одним словом – це думаючі, освічені, відпові-
дальні люди. І коли держава спирається саме на середній 
клас – це є ознакою «нормальної» держави.

Середній клас при своїх вчинках керується розумом, а 
не виключно емоцією. І на них набагато важче впливати 
з боку олігархії.

На відміну від середнього класу – люмпен – це про-
шарок людей з низькою освітою, та який цікавиться 

Росія рухається до повної ізоляції. Навіть із друзями.
Нещодавно відбувся безпрецедентний випадок, коли 

керівництво ООН на чолі із генсеком Гутеррешем висло-
вилось категорично проти дій Росії з приєднання окупо-
ваних земель. Зазвичай ООН є посередником, а тут чітко 
позначили свою позицію. 

Сербія, російський друг, також чітко заявила, що не 
визнає результатів «референдумів» на окупованих терито-
ріях України. «Сербія… не визнає цього («референдумів»), 
оскільки дотримується міжнародного права, статуту ООН та 
резолюцій ООН», - наголосив президент Сербії Вучич.

Турецькі приватні банки відключились від підтримки 
російської платіжної системи «МИР». Це зробили і дер-
жавні банки також.

Таджицькі банки також перестають приймати картки 
«МИР». Захід хоче повністю всі російські банки відклю-
чити від системи SWIFT. Звичайні картки там вже і так 
не працюють. 

Росіян не просто перестають випускати з Росії через 
мобілізацію. Тих, хто звідти вирвався, в інших країнах 
теж не хочуть бачити. Ніде - ні на Сході, ні на Заході.

Після будь-якої війни завжди є ті, хто отримує вигоду, 
і ті, хто втрачає. Буває, коли одночасно країна отримує і 
втрачає.

Теперішня війна не виключення. Головними вигодона-
бувачами вже стали дві країни: США та Китай.

Головна вигода Китаю в тому, що він не просто став 
одним з двох полюсів світу. А ще й вже створив власне 
коло країн, які підпадають під його вплив. Це і Росія, яка 
настільки ослабла, що вже не може конкурувати із Китаєм 
в політичному лідерстві. Це і майже всі азіатські країни 
колишнього СРСР. Є й інші значні країни. Політичне лідер-
ство Китаю стало можливим через його економічну потуж-
ність. А зараз вже політичне лідерство буде ще більше 
штовхати китайську економіку. 

Хтось може сказати, що лише Китай отримав вигоду. 
Бо до геополітичних змін, які відбулися під час україно-
російської війни, єдиним центром світу були США. А тепер 
США вже ділять світ із Китаєм на двох. Але ж це не зовсім 
так. Якщо б не війна, то світ би став не ДВО-полярним, а 
ТРИ-полярним. Третім центром стала б Європа під прово-

виключно собою коханим. А на усе інше йому начхати. 
Ці люди максимально залежні від впливу з боку олігар-
хії, бо ведуться на усі обіцянки. Геть не усвідомлюючи, 
наскільки це може бути реалізовано.

Саме за голоси люмпену точиться боротьба на вибо-
рах. І стало можливим порахувати «вартість» приходу 
до влади. Працює формула: «Гроші – вибори – прихід до 
влади – повернення грошей з прибутком». На виборах 
перемагають ті, хто володіють телевізійним ефіром. Для 
того, щоб їх виграти, достатньо обіцянок змін, а не чіткого 
плану реформ. А там вже - перемога на виборах і «бронь» 
до наступних виборів. А там ще щось пообіцяють.

При такій системі середній клас є заручником. І вклю-
чається у виборчі процеси тільки тоді, коли відчуває, що 
може щось змінитись. В Україні це було тричі: «Помаран-
чева революція», «Революція гідності» та вибори пре-
зидента у 2019 році. Це були події, коли середній клас 
дійсно приєднувався до виборів (тоді якраз і були високі 
явки). Але поки реформи так і не запустились. Бо не все 
залежить від виборців, а ще і від волі влади.

Росія вже почала продавати свої нафтопродукти 
Афганістану по бартеру - за насіння та лікарські трави. 
Бо Афганістан не має грошей, щоб розраховуватись. 
Продають їм зі знижкою! 

Ідея анексій українських територій в РФ полягала 
у тому, щоб потім погрожувати ядерною зброєю. Щоб 
зупинити наступ України.

Але вже потім ЗМІ кажуть, що у Кремлі заявили, що 
«не хочуть розвивати тему» ядерної ескалації. Та ухили-
лись від відповіді на питання, чи вважатимуть «нападом 
на Росію» контрнаступ ЗСУ на окупованих територіях, 
які РФ готується анексувати. «Про ядерну ескалацію 
говорять люди, які поводяться безвідповідально. Ми не 
хочемо розвивати цю тему. Ми закликаємо усіх поводи-
тися відповідально», - сказав Пєсков.

Росія впевнено рухається в прірву! І Україна тут 
дороговказ!

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

дом Німеччини. Свою гегемонію Німеччина мала забезпе-
чити через розвиток німецько-російського енергетичного 
альянсу, який прямо зараз руйнується. У цьому випадку 
не тільки Німеччина стала б ще одним центром світу, але і 
Росія не втратила б свою стратегічну силу. І не потрапила 
б в залежність від Китаю, як це вже відбулось.

Тобто вигода для США в тому, що хоч вони і перестали 
бути єдиним полюсом світу, але посилились за рахунок 
поновлення контролю над Європою. Керувати світом «на 
двох» із Китаєм вигідніше, ніж «на трьох» ще й з Німеч-
чиною. Плюс ще й, на додаток, Росія зі своїми амбіціями. 

А що Україна? Як не парадоксально, теж отримує велику 
вигоду – назавжди відходить від Росії. Дуже дорогою 
ціною, але таки відходить. І це відкриває великі перспек-
тиви. Влада тільки інша має бути. Не така, як останні 30 
років.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

СЕРЕДНІЙ КЛАС - БАЗА «ПОСТУПУ»

ІЗОЛЯЦІЯ РОСІЇ

ХТО СТАНЕ БЕНЕФІЦІАРОМ ВІЙНИ МІЖ 
УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ

Нажаль, в нашому випадку влада олігархічна. І поки вони 
спираються на люмпен, то захищені від змін своєї системи. 
При таких умовах владі легко вводити в суспільство нара-
тиви: «я внє палітікі», «це мене не стосується», «від нас 
нічого не залежить». Це безвідповідально, і ми бачимо до 
чого це призводить – до послаблення країни і до війни.

Але Україна зараз перемагає. І задачею відповідаль-
них громадян вже зараз готуватись до післявоєнного 
часу. Майбутнє нашої країни будується зараз. І це справа 
кожного небайдужого. Але кожен Громадянин має розу-
міти - щоб щось побудувати, треба чітко розуміти кін-
цеву мету та чіткий план змін і реформ для досягнення 
цієї мети. Нам необхідно побудувати таку країну, щоб ні 
у кого не виникло навіть і думки напасти на нас знову. 
Наше головне і єдине завдання – створення Великої 
України. І ми над цим працюємо. Знайомтесь із нашими 
ідеями та приєднуйтесь до нас.

Разом до перемоги!
_____________________________________________________ 

Кирил Соколов
  член Ради ГО «Поступ»
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