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Продовження на стор. 2

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

№ 983
05.10.22-11.10.22 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.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

19 
жовтня

РОЗГЛЯД 
ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

До організації «Поступ» приєднався Кононенко Д. 
Станом на 7 жовтня в ГО «Поступ» 151 член

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

Щоб влада перестала бути триндичихою 
і зробила, нарешті, економічні реформи - вона має 

ліквідувати усе контролююче та перевіряюче бізнес. 

Хоча б спочатку це зробили.

Ми отримали запитання-докір, що наполягаємо про-
водити реформи під час війни. Бо всі зусилля треба 
направляти на перемогу, а реформи зачекають. Буцімто, 
не на часі..

Це хибна позиція. 
Під час війни будь-які реформи проводити набагато 

легше. Було б бажання влади. 
Якщо уряд думає про розвиток країни, а не про збе-

реження своєї влади, то має бути постійно реформатор-
ським. Реформи мають йти завжди. А якщо країна занед- 
бана, як Україна, то це умова подальшого існування 
держави.

Для реформ має бути політична воля та політичний 
ресурс влади.

Політична воля – це бажання уряду подолати всі 

перешкоди, які заважають реформам. Без цього ніякі 
реформи не відбуваються. 

Але, крім політичної волі, необхідний ще політичний 
ресурс. Тобто влада має не тільки хотіти, але й мати 
можливість робити реформи.

Саме під час війни можливостей більше.
Головною перепоною реформ є те, що, під час їх 

здійснення, може втрачатись популярність влади. Це 
відбувається, аж поки реформи не починають давати 
позитивний результат. Крім того, реформи не завжди 
вдаються з першого разу. Це стримує, бо ж можна і 
владу втратити, не дочекавшись позитивних результатів 
своїх дій. 

Цим завжди користується опозиція. Їй вигідний про-
вал реформ. Бо дає можливість самій прийти до влади. 

ЧОМУ САМЕ ЗАРАЗ ТРЕБА РОБИТИ 
РЕФОРМИ?

Тому вона завжди вставляє палки в колеса. 
Щоб подолати опір опозиції потрібна авторитарна 

влада. Як правило, всі реформи відбуваються за допо-
могою примусу. Саме можливість влади застосовувати 
примус і є головним політичним необхідним ресурсом. 

Під час війни опозиція слабка. Не здатна організо-
вувати акції протестів, щоб перешкодити діям уряду. 
Цим треба користуватись. Було б тільки бажання влади. 
Яке, наразі, відсутнє. Уряд продовжує розповідати, як 
буде все гарно, але нічого не робить. Каже, що у всьому 
винна війна. Але це не так. Треба розбудити нашу владу 
від цього летаргічного сну.

 Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

Моя служба в ТрО (територіальна оборона) розпоча-
лась 24 лютого.

Добре пам’ятаю, як в перші тижні тисячі вінничан 
стояли в чергах в тероборону. Не було розгубленості 
і страху. Натомість панував оптимізм і впевненість в 
наших силах. У нас було достатньо часу, щоб отримати 
калашмат, вдягнути однострій, познайомитись з хлоп-
цями і стати в стрій. 

В Києві, Харкові, Чернігові, Сумах, добровольці вже 
24 лютого вступили в перші бої. І не просто вистояли, 
а перемогли, зупинивши ворога і зробивши свій безцін-
ний внесок у майбутню Перемогу. Перемогли, довівши 

РЕФОРМА ТРО ЗСУ

Володимир 
Воловодюк

  член  ГО «Поступ»

просту формулу: неможливо взяти місто, де в кожного 
є зброя, якою він вміє користуватись. Неможливо пере-
могти країну, де кожне місто - фортеця.

2 жовтня - був день територіальної оборони Укра-
їни. Вітаю всіх військових ТрО ЗСУ, добровольців ДФТГ 
(Добровольче формування територіальної громади) та 
Цивільно-військового співробітництва. 

ТрО ЗСУ, як окремий рід сил ЗСУ, потребують свого 
осмислення і наповнення. Вони не повинні бути «мень-
шим» братом ЗСУ. Закон про ТрО писався довго і важко. 
Батальйони і бригади ТрО створювалися, зазвичай, 
поспіхом. А практика показала як можливості і потен-
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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»!

Масований терористичний удар Росії по всій Україні  
свідчить, що Путін хоче примусити Україну до миру.

Примушення до миру через бомбардування цивільних 
об’єктів – звичайна терористична тактика. Нічого нового. 
Після цього в арсеналі Росії залишається тільки ядерна 
зброя. А американці кажуть, що від РФ можна очікувати 
всього.

Весь час війни Росія відверто діє терористичними мето-
дами. А світ мовчить. Поки світ не визнає Росію країною 
терористом, його також можна вважати винним у цих 
подіях. Бо вони відбуваються за їх мовчазною згодою. І 
мова вже не йде про просто надання надійних протипо-

В Україні набув чинності закон про обмеження публіч-
ного використання російського музичного продукту.

Тепер не можна публічно демонструвати (виконувати) 
музичні твори російських артистів, показувати російські 
кліпи тощо.

Також заборонені гастролі артистів із Росії. Але будуть 
виключення — так званий «білий лист», до якого вно-
сяться громадяни РФ, котрі засуджують військову агресію 
проти України. 

Це логічно. 
Всі були свідками, як Кремль роздмухував питання 

мови. Бачили надумані звинувачення щодо утиску росій-
ськомовних громадян України. Це стало основою підбу-
рювання мешканців Криму та Донбасу до сепаратизму. І, 
в решті решт, – до війни. 

вітряних засобів. Терористичні удари можна робити і без 
ракет. 

Це бомбардування має певну логіку і відкриває ще 
одну версію про підрив Кримського мосту. Яка до цього не 
виглядала правдоподібною.

Росія програє у війні звичайними заходами. І їй тер-
міново необхідно війну завершувати. Зеленський на мир 
не йде. Це означає, за логікою Путіна, що його треба при-
мусити. Просто так зробити масований ракетний удар по 
всій Україні і виключно по цивільних об’єктах, без якогось 
приводу, буде вже переходом через край навіть у себе в 
країні. Коли свої ж громадяни можуть відреагувати не так, 
як Путіну би хотілось. Йому необхідно зробити терорис-
тичний акт. Але так, щоб власний піпл це підтримав.

Для цього якраз самопідрив Кримського мосту – це най-
кращий спосіб. Путін - майстер підривати власні будинки, 
щоб потім його народ зажадав помсти. Як це було із Чеч-
нею. 

Підрив Кримського мосту, фактично, робить для Путіна 
дві речі. По-перше, відкриває шлях для терористичних 
атак. Які, в свою чергу, мають примушувати Зеленського 
тиснути на американців, щоб завершити війну. І після 
такого приниження, як удар по Кримському мосту, путін-
ські дії будуть схвально сприйняті народом РФ.

Росія – терористична країна. Росіяни – народ-теро-
рист! Це світ має визнати негайно!

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

Багато з цих громадян давно вже зрозуміли, що Москва 
просто їх використала. Питання було не в мові, а в повер-
ненні України під російський контроль. Зрозуміли, але 
пізно. 

Тепер наступила фаза реакції. Все, що пов’язано із 
російською культурою, назавжди буде асоціюватись із 
агресією проти українського народу. Це вже ніхто не 
зможе змінити.

В Україні набирає обертів заборона усього російського: 
музики, фільмів, книговидання, вивісок тощо. Це факт. І до 
цього факту довели керманичі з Кремля. Тепер ми рухає-
мось, як народи Балтії на Грузії, витісняючи російську мову 
і замінюючи її на міжнародну англійську. Через декілька 
поколінь російська мова і культура втратить вплив на Укра-
їну. 

РОСІЯ - ТЕРОРИСТИЧНА КРАЇНА! 
РОСІЯНИ – НАРОД ТЕРОРИСТ!

ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРЕХОДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Путін - рашистський нацист. Як і вся 
російська влада разом з домінуючою 
більшістю населення цієї вісі зла.

Програючи на полях битв, він віддав 
наказ бомбити мирні міста, убивати і калі-
чити людей, знищувати цивільну інфра-
структуру. Так виглядає тероризм.

Російський фюрер хоче показати своїй 
орді, що здатен всидіти на троні. Сьогод-
нішній терор проти наших міст - його від-
чай.

Але його час добігає. Росія має бути 
визнана державою-спонсором тероризму, 
а Україна отримати озброєння, яке допо-
може якомога швидше наблизити кінець 
російського терористичного режиму.

Валерій Міщенко
член Виконкому 

ГО «Поступ»

Але ми маємо розуміти, що ця заборона є насиллям. Ми 
повинні будувати вільну країну для вільних громадян. Сво-
бода починається зі свободи вибору. Треба діяти так, щоб 
громадяни самі зробили необхідний вибір. 

Будь які обмежувальні закони при перегинах викли-
катимуть зворотну реакцію. Має бути баланс. Акцент має 
бути не на забороні російської культури, а на розвитку 
української. 

Необхідно досягнути ефекту, щоб люди самі перестали 
хотіти розмовляти російською мовою і взагалі цікавитись 
російською культурою. Це шлях довгий і складний, але 
єдино вірний.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

ціал, так і слабкі сторони підрозділів територіальної 
оборони.

Питання відкрите. Наведу кілька міркувань.
1. Мають проводитися щорічні збори та тренування. 

Треба створювати таку систему, щоб сто тисяч бійців 
тероборони, після надходження команди по мобіліза-
ції, були готові стати в стрій за кілька годин.

2. Служба в ТрО ЗСУ та ДФТГ повинна стати почесною 
і престижною. Це як гордість громади, делегування 
кращих представників. Відповідно, громада в певній 
частині бере на себе забезпечення свого батальйону 
ТрО. До цього долучається місцевий бізнес.

3. Стрілецька зброя, однострій, бронежилет, каска та 
рюкзак зі всіма необхідними речами на перший тиж-
день війни мають бути в кожного бійця вдома. 

4. Виборність командирів ТрО по козацькому звичаю. 
Всі пропозиції запровадити виборність командирів 
в армії зустрічають повне нерозуміння і спротив, 
хоча, при правильному підході, це дає дуже якісні 
результати. ТрО може стати пілотним проектом запро-
вадження такого підходу. 

5. В мирний час бійці ТрО повинні стати активними 
учасниками життя громади, першими помічниками 
правоохоронців, народним контролем.
При цьому, дуже важливо відокремити територіальну 

оборону від «місцевих князьків». В першу чергу – від 
міських голів і депутатів, які будуть намагатись створю-
вати через батальйони ТрО свою приватну армію.

_____________________________________________________ 

РЕФОРМА ТРО ЗСУ
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1
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