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Продовження на стор. 2

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

№ 984
12.11.22-18.11.22 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

26 
жовтня

РОЗГЛЯД 
ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Так, перемагаємо!

Переможемо!

Відсвяткуємо!

А ДАЛІ ЩО?

Єдиний шлях до миру і безпеки - це тверда 
позиція України і ЗРОСТАННЯ економічної сили 
України. Реформи! Необхідні реформи еконо-
міки! Цього ніхто не робив і, поки що, не зби-
рається. Тільки продовжується балаканина! Все 
більше людей запитують, чому так себе веде 

наш уряд? Він що, не розуміє, що реформи необ-
хідно робити негайно? Чи не знає, як робити? Чи 
просто продовжує багаторічну практику олігар-
хічного управління? Може, нарешті, влада почне 
відповідати на ці питання?

Якщо завершення війни зараз, в-першу чергу, 

залежить від США, то проведення (або не про-
ведення) економічних реформ залежить тільки 
від нашого уряду!

 Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

РОЗШИРЕННЯ ЄС ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

ЩО ТАКЕ ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПРОТИВ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»?

Нещодавно канцлер Шольц зробив заяву, яка має 
стратегічне значення для України.

«Я підтримую розширення ЄС. Те, що ЄС продовжує 
розширюватися на схід, є перемогою для всіх нас… ЄС з 
27, 30, 36 державами, з понад 500 мільйонами вільних і 
рівноправних громадян, може ще більше посилити свою 
вагу у світі», – сказав він.

Ще Шольц сказав, що треба реформувати ЄС, скасу-
вавши правило одностайного голосування. 

Але головне інше. Він оголосив про необхідність 
більшої автономії ЄС, включаючи військову. Закликав до 
скоординованих закупівель озброєння та обладнання, 
створення сил швидкого реагування ЄС до 2025 року та 
штабу ЄС для європейських збройних сил. 

Іноді нам кажуть, що по наших інформаційних спро-
тивах дізнаються про основні події. Бо інформації дуже 
багато, і за всім не услідкуєш. А ми звертаємо увагу 
саме на принципові події. Тобто, маємо відношення до 
нашого Спротиву як до інформаційного джерела. 

Це невірно. ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПРОТИВ грома-

Що це означає для України?
Вже, мабуть, всі зрозуміли, що наша війна є частиною 

геополітики. Одночасно йдуть два процеси. Китай стає 
другим полюсом світу і формує свій блок. Куди, на пра-
вах його васалів, рухаються більшість азійських країн 
разом із Росією. Другий процес – поновлення впливу 
США на Європу. Це боротьба із Німеччиною за гегемо-
нію в ЄС. Яку Німеччина поки що програє. Головний 
інструмент цієї боротьби – антиросійські санкції. Осо-
бливо – вивід її енергоносіїв з ринку ЄС.

Німеччина хоче позбавитись контролю США. Чим 
буде ширшим ЄС, тим складніше для Штатів буде утри-
мувати контроль над Європою. Якщо ЄС буде великим 
– зростуть протиріччя. Знизиться керованість. Це шлях 

дянської організації «Поступ» не є і не був джерелом 
інформації. І не є агрегатором інформації. Тим, хто хоче 
просто отримувати інфу про події, краще дивитись саме 
інформаційні канали.

Наше завдання – зробити так, щоб громадяни розби-
рались, що насправді відбувається в Україні та в світі. 

до певного хаосу. Німеччині це вигідно. Бо в цій кала-
мутній ситуації вона зможе стати основою для виходу з 
хаосу. Це крок до нового її панування в Європі. 

Американці бачать протидію Німеччині у створенні 
блоку на основі України та Польщі. Вони зараз майже 
повністю контролюють Україну і впливають на Польщу. 
А Україна буде мати великий вплив у Європі, навіть якщо 
і в ЄС не вступить. Навіть із слабкою економікою. Бо 
ми - велика країна, ще й із могутньою армією. Для США 
Україна – це інструмент їх політики в Європі. Нам це 
також вигідно, бо відкриває можливості росту.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

Необхідно вміти отримувати інфу від ЗМІ. 
Фашистський пропагандист доктор Геббельс ввів 

деякі принципи успішної пропаганди. І головний з них 
полягає у тому, що, в будь-якій інформації, має бути 
брехні не більше 10%. Бо не будуть вірити. Якщо брехні 
буде більше, то діє погано або дає зворотній ефект.
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Нещодавно відбулися дві показові події:
1. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила 

резолюцію – оголосила режим РФ терористичним.
2. Генасамблея ООН підтримала резолюцію, що засу-

джує російські спроби анексії українських земель.

Ці події позитивні. Вони демонструють, що світ продо-
вжує підтримувати Україну у війні з Росією. Але показо-
вість цих подій в іншому.

Якщо брати рішення Ради Європи щодо визнання РФ 
терористом, то відомо, що, в той же час, уряд США відмов-
ляється зробити аналогічний крок. Тобто Європа визнає 
Росію терористом, а США – ні. 

Є загальний принцип – із терористами не розмовляти. І 
зазначене рішення можна трактувати не як визнання Росії 
терористом (що й так для всіх є фактом). А те, що саме США 
відводиться головна роль у переговорах із Росією. Пока-
зово, що це відбулось саме тоді, коли Президент Туреччини 
Ердоган оголосив про план - почати переговори із Росією 
в форматі «Захід – Росія». Тобто, в переговорний процес із 
РФ мали б включитись крім США, ще й Німеччина із Фран-

Яка перспектива членства України в НАТО? Якщо 
коротко, то, приблизно, така сама, як і перспектива реаль-
ного приєднання українських територій до Росії. Тобто, 
ніяка.

Процеси вступу України до НАТО і приєднання наших 
територій до Росії дзеркальні. Стартували вони одночасно, 
але до фактичного результату, скоріш за все, не дійдуть. 

Навіщо тоді це робиться? Є версія, що це просто реалі-
зація якихось домовленостей, про які нам ніхто нічого не 
каже.

Ну яке може бути НАТО? Там рішення щодо вступу при-
ймається одноголосно. От як буде голосувати, наприклад, 
Угорщина? Всі ж бачать, що вона – фактичний союзник 
Росії в цій війні. А що, кудись поділись їх претензії до 
наших територій на Закарпатті? 

цією та інші. Це він мав обговорити із Путіним в Астані. 
Але, після визнання Росії терористом в Європі, це питання 
було зняте з обговорення між ними, хоча особиста зустріч 
і відбулася. США посилює монополізацію своєї влади в 
Європі.

А щодо рішення ООН, яке засуджує спроби російської 
анексії українських земель, то показовим є те, які країни 
утримались при голосуванні. Їх 35. Фактично, це ті кра-
їни, які вже потрапили в сферу впливу Китаю. Бо країн, 
які голосували «проти» резолюції, тобто союзників Росії, 
всього п’ять (сама Росія, Білорусь, Північна Корея, Сирія та 
Нікарагуа). І все! Світовий вплив Росії, практично, зник. 

Вже юридично, на рівні ООН, чітко видно другий світо-
вий полюс – Китай. Лише по мірі утрясання всіх нових гео-
політичних обставин і можна очікувати завершення війни 
в Україні. Це зараз залежить від США та Китаю.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

Ну надавлять американці на Угорщину, щоб та погоди-
лась на вступ України до НАТО. Ну вступимо. А далі що? 
Хтось собі уявляє, що Україна буде захищати Угорщину від 
якогось нападу? Чи Угорщина буде захищати Україну? Хтось 
собі може уявити, що наші ЗСУ підуть допомагати угорцям, 
якщо, наприклад, на них нападе якась там Північна Корея? 
Як ми можемо допомагати тим, хто виступав і виступає в 
підтримку нашого нападника? 

НАТО, в першу чергу, є інструментом контролю США над 
країнами НАТО. Але ж США і так Україну повністю контр-
олюють. 

Проте і Україні вступ до НАТО, також, точно не потрібен. 
Якщо б США хотіли, то ніхто б на нас не нападав. Але 

ж вони отримують вигоду від нашої війни. Вирішують 
свої політичні задачі. А якщо Україна буде в НАТО, то й 

ПРО ГЕОПОЛІТИКУ

ЧОМУ САМЕ 
БАНДЕРА ВОРОГ 
№1 ДЛЯ РОСІЇ?

ПЕРЕСПЕКТИВА ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В НАТО

Періодично виникають суперечки, що 
Степан Бандера ніякий не герой…

Але, зразу ж, виникає питання, а кого 
тоді вважати героєм України?

Адже вважати людину героєм чи ні - це 
суб’єктивно. Кожен має свої аргументи як 
за, так і проти. Але, якщо абстрагуватися, 
то можна піти від зворотнього. Степан 
Бандера герой за однією простою озна-
кою: він найлютіший ворог Росії. І був 
під час СРСР, і зараз. Тут він - на першому 
місці. Тому й герой для нас на першому 
місці.

Тобто герой – тому що боровся за Укра-
їну!

З іншого боку, тут треба відповісти не 
на те, хто герой. А чому ворог номер один 
для московитів був саме Степан Бандера? 
Адже, хоча завзятих і вистачало, моско-
вити зробили ворогом не самого бойо-
вого та ефективного, а ідеолога… Зна-
чить, московитів лякали більше саме ідеї, 
а не дії. А тут йдемо далі - а які ж саме ідеї  
були? А ідея була лише одна – незалежна 
Украї!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!

тоді, якщо для США буде вигідно, то вони знайдуть спосіб 
не вступати на наш захист. З точки зору захисту, вступ до 
НАТО для України – фікція. 

І без НАТО Україна буде отримувати допомогу, якщо це 
буде іншим вигідно. А якщо буде невигідно, то і ніяке член-
ство ніде не допоможе.

Тобто, теоретично вступ України до НАТО – можливий. 
А, практично, ні.

Єдина гарантія для України – тільки сама Україна. Її 
потужність, збройні сили, економіка. Велика Україна – ось 
гарантія безпеки. Туди і треба рухатись.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

Тобто, у будь якій інфі, і в ворожій також, завжди 
подається певна частина правди. Головне наше 
завдання – вміти відділити брехню від правди. Для 
цього необхідно розуміти процеси, які відбуваються. 
Знання процесів дозволяє не знати окремі факти, але 
вірно тлумачити події. Це і є мета нашої роботи.

Ось приклад. Цю інфу опублікували російські ЗМІ:
«Страны, которые недавно закрыли свои посоль-

ства и/или призвали своих граждан эвакуироваться из 
Украины:

• Китай
• Казахстан
• Кыргызстан

• Узбекистан
• Туркменистан
• Сербия
• Таджикистан
• Белоруссия
Все союзники Российской Федерации.»
Брехня тут у самому кінці. Бо серед цього списку вже 

давно більшість не є союзниками РФ. Якщо б були союз-
никами, то визнали б псевдореферендуми, як Білорусь. 
І надавали б зброю Росії, як Іран.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

ЩО ТАКЕ ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПРОТИВ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»?
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

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»!

mailto:gazeta%40postup.org.ua?subject=

