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

№ 985
19.11.22-25.11.22 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.
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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ - БОГИ.
АБО ЧИ Є ШАНС НЕ ПОТОНУТИ В ТЕМРЯВІ?

ПРО РЕФОРМИ ДОКЛАДНІШЕ

Війна Московії з Україною показала, що ми вияви-
лися абсолютно не готовими до реалій війни. Не гото-
вими виявилась і наша енергетична сфера. Чи можна 
було якось підготуватись енергетикам України? Мабуть, 
так. Як мінімум, можна було створити на складах певний 
запас критично необхідного обладнання та матеріалів, 
скласти плани локалізації аварій в наслідок військових 
дій, дозволити та максимально спростити встановлення 
приватних «зелених» міні електростанцій, розгортання 
системи ППО та ПРО тощо. Але ми будували європейські 
дороги та свято вірили в розум північного сусіда Росії та 
безглуздя війни. Але не так сталося, як гадалося.

А що ж тепер? Нам влада розповідає «казочки» про 
надійність нашої енергосистеми, про дефіцит ракет та 
«мопедів» у агресора, що нам переживати нема за що. 
А ще ми наобіцяли шановним партнерам з Європи, що 
ми будемо експортувати їм нашу українську електрику і 
підтримувати їх у складний  для них час. І це при тому, 
що вже була виведена з ладу вся генерація Сходу Укра-
їни і, частково, Півдня. Я розумію, чому Зеленський та 

Зараз багато говорять про необхідність економічних 
реформ. Але не всі розуміють, що це таке. 

Наводимо основні принципи.
Кінцева мета реформ в економіці – реальне підви-

щення рівня життя населення. 
Реформа має привести до встановлення Градієнтної 

економіки. Тобто платформи, при якій чим вищий рівень 
підприємництва (капіталу) — тим більший контроль 
держави. І навпаки — чим менший рівень — тим мен-
ший контроль.

Економічна реформа базується на трьох китах.

КИТ ПЕРШИЙ: лібералізація (першочергові дії).
Ліквідація усіх перевіряючих та контролюючих орга-

його команда це робила, треба було, як завжди, заспо-
коїти всіх та показати нашу відданість партнерам на 
Заході, нашу дружбу та нашу допомогу. Адже сам гинеш, 
але другові допоможи. Але, знову, не так сталося, як 
гадалося.

За кілька діб масованих повітряних ударів російської 
армії по енергетичній сфері України показали, що все 
дуже і дуже сумно. І якщо не вжити термінових заходів, в 
тому числі з допомогою шановних партнерів, то настане 
просто катастрофа. Дякувати Богу, це розуміють і наші 
західні друзі, які почали ворушитись ще більше. І знову 
нам влада розказує про самовідданий подвиг наших 
енергетиків по ліквідації наслідків обстрілів енерге-
тичних об’єктів, які швидко все відновлюють. Так, вони, 
дійсно, не Боги, але мужньо та професійно виконують 
свою роботу. Та чуда не буває. Для серйозного ремонту 
постраждалого енергетично об’єкту треба часу від кіль-
кох діб до кількох місяців копіткої праці при наявності 
необхідного обладнання. Приклад одного рідного мені 
міста показує, що після влучання всього однієї ракети 
по об’єкту енергетики, на його часткове відновлення 
знадобилось три місяці. 

А зараз ми просто повинні подякувати радянській 
спадщині. Адже СРСР точно готувався до війни, на від-
міну від нас, та зробив все для підвищення надійності 

нів. Залишаються лише ті, без яких не можна обійтися. 
Бізнесмен має займатися бізнесом, а не «відбиватися» 
від перевірок.

Принципи податкової реформи:
- Простота. Податкова система має бути настільки про-

стою, щоб у ній зміг розібратися навіть випускник 
школи не більше ніж за годину. 

- Стабільність. Будь-які зміни в податкове законодав-
ство мають сприйматися як надзвичайна ситуація. 

- Збалансованість. Загальне податкове навантаження 
по країні має наближатися до 30%.

- Прозорість. Кожен повинен мати можливість легко 
дізнатися, куди конкретно пішли його податки.

- Справедливість. Розмір податків має залежати від 

енергосистеми. І от ми на цій спадщині поки і трима-
ємось, але, при збереженні таких темпів руйнувань 
агресором наших енергетичних мереж, довго не витри-
маємо.

Тепер просто уявіть, що ракета або пара «мопедів» 
попадає в котлотурбінний цех електростанції, де про-
кладено десятки паро-водо-повітро-газо проводів, 
сотні і тисячі електрокабелів.  І в одну мить це все 
перебито зовсім або просто пошкоджено вогнем чи 
уламками. Або інше, ракета руйнує опору високоволь-
тної лінії електропередачі, лише на її нове виготовлення 
на заводі, під замовлення, потрібно не менше місяця, а 
потім ще монтаж. Лише Бог може це відновити за день, 
а людина, нажаль, ні. Тому нам залишається переходити 
на резервні лінії живлення, на резервні вцілілі транс-
форматори, на резервні котли та парові турбіни. Тобто, 
нас поки рятує багатократний резерв. Але, як ви вже 
розумієте та відчуваєте на собі, він не безмежний.

А зараз нам залишається вірити в Бога, ЗСУ, наших 
західних партнерів, та боротись за нашу ПЕРЕМОГУ до 
кінця. Тримаймося. Ми обов’язково переможемо, адже у 
нас НЕМА іншого вибору.

ВЕЛИКА Україна буде!!!
_____________________________________________________ 

рівня статків Громадян. Статки вищі— податки більші.

КИТ ДРУГИЙ: ЄДИНА НАЦІОНАЛЬНА МАРКЕТИН-
ГОВА СТРАТЕГІЯ (СЕРЕДНЬОСТРОКОВА ПЕРСПЕКТИВА).

Обирається мінімальна кількість найбільш пер-
спективних магістральних галузей економіки (в ідеалі 
одна). Вони стають її локомотивом. Усі ресурси країни 
(політичні, людські, фінансові, духовні та культурні) 
направляються на розвиток цих галузей (галузі). Мета 
– зайняти провідне місце в світі. Це автоматично при-
зведе до розвитку всіх інших галузей економіки. 

Приклад: Україна має не просто виробляти сільсько-
господарську сировину, а забезпечити високий рівень 
її переробки. Тобто українські товари сільського госпо-

БЕЛАРУС! 

ГАНІ ПРОЧ МАСКАЛЯ. 

ВЫЗВАЛЯЙ СВАЮ РАДЗІМУ.

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»

Енергетик за освітою та покликом

https://www.facebook.com/solodkiy.s
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Все більше проявляється реальна причина агресії 
Росії проти України.

Повне відділення України від Росії виводить останню 
на рівень азіатської країни і критично зменшує її геопо-
літичну силу. Це так. Цим користуються США, проводячи 
політику «розділяй і владарюй». Щось подібне відбува-
лось із поділом на Західну та Східну Німеччину чи Північну 
та Південну Корею. Нам це також вигідно, бо створює 
умови для розбудови України. 

Але для самої Росії втрата територій України не несе 
загрози її існуванню. Просто зменшується її територія та 
вплив.

Є інша причина, реально небезпечна. 
І росіяни про неї почали казати прямо, що не робили так 

відверто раніше.

Україна, де-факто, вже приєдналася до НАТО. Так нещо-
давно написав наш міністр оборони Резніков в Twitter 
після зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом: «Ми про-
йшли довгий шлях і, де-факто, приєдналися до альянсу. 
Україна вже робить значний внесок у безпеку вільного 
світу. Я впевнений, що наша перемога + успішні реформи 
відкриють нові горизонти для України».

Це приклад безвідповідальної заяви.
Блок НАТО створений як ОБОРОННИЙ. Щоб ніхто на 

країни НАТО не нападав. Це в першу чергу, і це принцип 
його діяльності. Тобто принцип колективної безпеки. В 
договорі про заснування НАТО ще від 1949 року є принци-
пова стаття - п’ята. ОСЬ ЦЯ:

«Сторони погоджуються, що збройний напад на одну 

Менш ніж рік тому, в цей час, ми всі носили маски, 
ретельно стерилізували руки та дбали про свою інфек-
ційну безпеку. Тоді ми вважали основною проблемою 
епідемію коронавірусу, який вже встиг стати частиною 
нашого життя. Але 24-го лютого поточного року все змі-
нилося, на нас напала Московія. Змінилися пріоритети, а з 
ними і звичний уклад життя. Вже понад вісім місяців війни 
ми не носимо маски та не користуємося антисептиком при 
кожній зручній нагоді. Таке враження, що ковід зник сам 
по собі, і ніби його ніколи і не існувало в нашій сьогодніш-
ній реальності.

Попри те, якщо на щось не звертати увагу. Це зовсім 
не означає, що цього не існує. Цей принцип застосовний 

Ще 5 жовтня Путін заявив: «Конфликта с Украиной не 
было бы, если бы не попытки Украины и Запада разорвать 
историю». 

Мова йде про спільну історію. Але спільної істо-
рії не існує. Вона почалася тільки після так званого 
«возз’єднання України та Росії» в 1654 році. А до цього все 
було різним, і народи, і держави, і території. 

На Росії вперто просувають тезу, що ми не існуємо. 
Наприклад, слова одного з відомих російських політоло-
гів: «Я обращаюсь к украинским гражданам: вы предали 
нашу общую историю, потому что выдумали, чего никогда 
не было».

Навіть головний російський генерал в Україні Суровікін 
теж аналогічне каже: «…мы с украинцами – один народ».

Це не балаканина. І не частина їхньої ІПСО (інфор-

або декілька з них у Європі чи у Північній Америці вважа-
тиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домов-
ляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з 
них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи 
колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту 
Організації Об’єднаних Націй, надасть допомогу тій Сто-
роні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, 
індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які 
вважатимуться необхідними, включаючи застосування 
збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки 
у Північноатлантичному регіоні». 

Тут чітко вказано, що якщо йде напад на одну сторону, 
то це – напад на всіх, і всі мають застосувати силу, і вій-
ськову також.

і до коронавірусу також. Згідно з офіційною статистикою, 
епідемія знаходиться у своєму максимальному розпалі, 
хоч темпи розповсюдження і не такі лавиноподібні, як 
на початку, та статистика все одно невтішна. Звісно, при 
повітряній тривозі та бомбардуванні цивільних об’єктів, 
цивільному населенню зовсім не до масочного режиму. Та 
все ж проблема є, і вона нікуди не ділась.

6 вересня був прийнятий скандально відомий законо-
проект під номером 4142, покликаний ввести презумпцію 
на вакцинацію. Мова в ньому йде, зокрема, про вакцина-
цію, профілактичні щеплення на дифтерію, коклюш, кір, 
поліомієліт, правець, туберкульоз, що є обов’язковими. До 
переліку внесли і вакцинацію від інфекції коронавірусу.

Цей закон набув своєї відомості через велику кількість 
міфів та фейків, якими він встиг обрости, знаходячись на 
чисельних доопрацюваннях. Серед самих відомих такі: 
примусова вакцинація населення; порушення конститу-
ційних прав; право проводити небезпечні експерименти 

ЧОМУ НАСПРАВДІ РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ?

НЕ ТРЕБА НАМ БРЕХАТИ!

ЗАКОН 4142 АБО КУДИ ПОДІВСЯ КОВІД ПІД ЧАС ВІЙНИ
на українцях; забирати дітей у не вакцинованих; кон-
фіскація майна у не вакцинованих громадян та багато 
інших. Ці фейки не мають під собою ніякого підгрунтя, 
хоча і потрібно розуміти, що людина котра є рознощиком 
небезпечної інфекції, та може заразити тисячі людей, має 
дотримуватися правил ізоляції в тому числі і самоізоляції, 
та відповідально відноситися не лише до свого здоров’я, 
а й до безпеки навколишніх. Можливо, саме страх відпо-
відальності і породив таку велику кількість міфів.

Лише об’єднавшись ми зможемо подолати кривавого 
ворога! А здорова та сильна нація - це фундамент вільних 
та мужніх Українців. Попереду в нас ще багато роботи, але 
разом ми побудуємо Велику Україну!

P.S.: в «Поступі», як і в суспільстві є ті, хто продовжує 
вірити в те, що короновірус - щось надзвичайне, а не про-
сто всесвітній розводняк. Тут ми ні з ким не сперечаємось. 
Нехай кожен сам для себе вирішує, що до чого.
_____________________________________________________ 

дарства мають стати найякіснішими у світі. 
Пенсійна реформа. Протягом 25-30 років відбува-

ється перехід на накопичувальну систему пенсій. Дер-
жавна пенсія ліквідується. Замість неї вводиться дер-
жавне забезпечення старості для тих, хто працював на 
державній службі. Головне завдання держави — збере-
ження пенсійних накопичень від інфляційних процесів.

КИТ ТРЕТІЙ: ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ВЛАСНОСТІ.
Будь-яка власність (матеріальні та нематеріальні 

активи) повинна легко оформлятися так, щоб її легко 
можна було подарувати, продати, передати у спадщину, 
обміняти. Тобто, має бути запроваджено механізм 
швидкого відчуження будь-якої власності.

Мусить працювати фондовий ринок, де кожна людина 
повинна мати можливість вільно вкладати гроші в акці-
онерний капітал.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

ПРО РЕФОРМИ ДОКЛАДНІШЕ
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»!

Воладимир Пелих
  член Виконкому ГО «Поступ»

маційної війни). Коли правда про те, що ми з росіянами 
- різні народи, що ніякими вони не були слов’янами і нія-
кої спільної історії немає, почне панувати в самій Росії, то 
виникне питання, а хто там титульний народ? Росіяни? А 
хто вони такі? Татари та угро-фіни? Якщо так, то не було 
ніколи такого народу, як росіяни. Це фікція. І це шлях 
до реальних сепаратистських подій. Татари, наприклад, в 
таких умовах можуть прямо сказати, що є основою сучас-
ної Росії, що є правдою. Це шлях до розпаду Росії. 

Вони там все це чітко розуміють. Але зробити вже нічого 
не можуть. Історія йде для них саме в цьому напрямку.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

Якщо вірити пану Резнікову, що ми «де-факто, вже при-
єдналася до НАТО», то тут два варіанти: або НАТО має вже 
давно воювати за Україну, або це НАТО ніяке, звичайна 
фікція.

Є третій варіант, саме український. Коли вся країна 
використовується як держава-зброя НАТО. Україну просто 
використовують.

Наші політики мають, нарешті, чітко зрозуміти, що бре-
хати народу – наносити шкоду своїй країні. Це те саме – 
що і зрада! Правду необхідно казати завжди, яка б вона 
складна не була.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 
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