
ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Продовження на стор. 2

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

№ 986
26.11.22-01.12.22 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

02 
листопада

РОЗГЛЯД 
ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

НОВИЙ ГРОМАДЯНИН

Вже більше ніж півроку в Україні йде тяжка війна 
проти російських загарбників та окупантів. Знищено 
багато будівель, загинули десятки тисяч цивільних 
та військових. Зруйновано електростанції та мережі 
постачання води. Чимало українців змушені були зали-
шити свої домівки і переїхати подалі від війни, рятуючи 
життя своїх дітей. Наші ЗСУ героїчно б’ються з ворогом, 
поступово видавлюючи його з нашої території.

У кожної небайдужої людини ця війна щось змінила у 
душі. Багато хто пішов добровольцем в армію, щоб вби-
вати окупантів та помститися за кров та сльози наших 
співвітчизників. З таких же людей було створено загони 
ТРО. Усі, хто може, почали допомагати ЗСУ. Хтось став 

волонтером, хтось допомагає переселенцям, збирає 
одяг, гроші та їжу. Всі, хто хоче, – допомагають країні, 
як можуть.

ЩО ПРИЗВЕЛО НАС ДО ЦІЄЇ БОЙНІ
До війни багато хто з нас, і автор цієї статті також, 

були звичайними соціальними дронами. Ми працювали, 
платили податки і вважали, що цього достатньо. Не 
лізли у політику, вважаючи, що досить нашого голосу-
вання на виборах. Що ми нічого не вирішуємо, тому не 
треба й намагатися.

А тим часом нас обкрадала наша влада. Олігархія, 
тобто бізнесмени при владі, приймали закони виключно 
у підтримку власного бізнесу. Усіх цікавила лише своя 
кишеня. Вони купували голоси у Раді, створювали усі-
лякі органи буцім-то контролю чи боротьби з коруп-
цією. І все заради власної користі. Будь-які ініціативи 
благополучно глушилися на корені. Всім однозначно 

було наплювати на країну. Зброя вироблялася лише на 
продаж у інші країни. Країна загрузла у корупційних 
схемах. І все це тому, що ми були пасивними гляда-
чами. Ми обирали депутатів та президентів на 5 років 
і не мали ніякого впливу на них. Тому вони й робили, 
що хотіли.

І ЩО БУДЕ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ
А це вже залежить від нас. Від кожного з нас. Ми 

повинні переродитися. Єднатися у спільноти. Стати 
новими, справжніми громадянами нової країни. Вільної 
від впливу москалів та продажної влади.

Але ж, в свою чергу, не всі будуть згодні з тим, що 
країна має змінитися. Зрозуміло, що є й такі, кого ціл-
ком влаштовувала довоєнна ситуація. І вони будуть 
проти нашого переродження. Будуть відстоювати старі 
порядки та вставляти палки в колеса прогресивним 
реформам. А якщо вони переможуть, країна знов повер-

НІ ПЕРЕМОВИНАМ, ТІЛЬКИ ПЕРЕМОГА!
Після російських ударів по енергетичній сфері 

Україна почала імпортувати електрику з Словаччини. А 
раніше сама була експортером. 

Колишній Президент Росії, а тепер заступник голови 
Радбезу РФ Дмитро Медведєв, нещодавно відреагував 
так: ”Шлях до стабільності енергопостачання інший. 
Треба визнати правомірність вимог Росії у рамках СВО 
та її результати, відбиті у нашій Конституції. І тоді зі 
світлом налагодиться”.

Він підтвердив, що Росія – держава-терорист, але це 
не новина. Вони завжди через терористичні дії доби-
ваються своєї мети. А потім дивуються, чому в світі їх 
ніхто не любить.

Дивує інше. Людина, яка десятки років займала і 
займає вищі державні посади в РФ, взагалі не володіє 

ситуацією. І він не один там такий. 
Справа в тому, що за декілька днів до його вислов-

лювань були оприлюднені результати опитування в 
Україні. Які провів ще 21-23 жовтня КМІС. Згідно з цими 
результатами 86% українців вважають, що потрібно 
продовжувати збройну боротьбу, навіть, якщо Росія не 
припинить обстрілювати українські міста, а не пере-
ходити до переговорів. Натомість лише 10% респон-
дентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів 
для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть, якщо 
доведеться піти на поступки РФ.

Згідно з результатами опитування, такої думки дотри-
муються, навіть, на сході України, зокрема жителі Хар-
ківської та Донецької областей, які зазнають постійних 
ракетних та артилерійських обстрілів.

У фізиці є такий Третій закон Ньютона: дія (сила) 
породжує протидію в такому ж розмірі, як сама дія.

В суспільстві цей закон має аналог. Чим більше ти 
тероризуєш громадян якоїсь країни – тим більше вони 
тебе ненавидять. І чим довше це буде тривати, тим силь-
нішою потім буде віддача. Виключень в історії ще не 
було. 

Росіяни це не просто мають знати. Рано чи пізно 
Україна їм всім віддячить! Мало не буде!

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

НАДІЯ НА МАЙБУТНЄ 
ТАНЕ. 

Валентин К.
член ГО «Поступ»

ДЕ РЕФОРМИ?
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В попередньому номері газети ми тезово опи-
сали сутність необхідних економічних реформ. Усі 
реформи складаються з трьох блоків (трьох китів).

Повторюємо другий блок: 
«Кит другий: Єдина національна маркетингова 

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 у світі. Це автоматично при-
зведе до розвитку всіх інших галузей економіки.

Приклад: Україна має не просто виробляти сіль-
сько-господарську сировину, а забезпечити високий 
рівень її переробки. Тобто, українські товари сіль-
ського господарства мають стати найякіснішими у 
світі».

Отримали такий коментар: 
«Усі економічно розвинуті країни - індустрі-

альні, а вже на другому місці сільське господар-
ство, ви нічого нового не пропонуєте, Україна - вже 
і так сировинний додаток».

Відповідаємо:
Маємо сказати, що ми взагалі ніколи по економіці 

нічого нового не пропонували. Ми пропонуємо не 
нове, а НЕОБХІДНЕ. Те, що необхідно зробити для 
зростання економіки України. 

А щодо того, що сільське господарство на другому 
місці, після індустрії, то це невірне розуміння. Це не 
просто виростити картоплю чи свиней і продати їх. Це 
– глибока переробка. Створення високої додаткової 
вартості. Тобто доведення продуктів до кінцевого спо-
живача. А це – індустрія, це промисловість. Світовий 
попит на якісні продукти харчування збільшується і 
буде збільшуватись.

Як один з варіантів - в Україні можна зробити 
завершений цикл харчової промисловості. І перетво-
ритися на світового лідера. Не зерно експортувати, 
наприклад, що можна вважати злочином, а найкращі 
в світі макаронні вироби. Щоб коштували, як космос, і 
за якими б ганявся весь світ. А для цього потрібно роз-
вивати саме цю ПРОМИСЛОВІСТЬ, що потягне за собою 
і розвиток всієї економіки України!

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

ПРО РЕФОРМИ. 
ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ

В Україні можуть припинити виплачувати зарплати 
і пенсії, якщо ЄС зупинить фінансування, повідомив 
нещодавно прем’єр-міністр Шмигаль: «Ми вже вичер-
пали всі можливості економії. Сьогодні оборонний 
бюджет становить 60% наших держвидатків, і ми вико-
ристовуємо фінансову допомогу наших партнерів у зна-
чній мірі для соціальних потреб людей і для реконструк-
ції. Будь-яка затримка тут може мати жахливі наслідки.»

ЄС обіцяє давати Україні щомісяця по 1,5 млрд євро 
до закінчення війни. Про це заявила нещодавно прези-
дентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ще по 1,5 млрд. долл. обіцяють давати щомісячно 
США.

Загалом наш щомісячний дефіцит бюджету становить 
біля 5 млрд долл. З урахуванням допомоги ЄС та США, 
маємо щомісяця дірку біля 2 млрд. долл (80 млрд. грн). 

Де брати ці 80 млрд.? 
Варіантів небагато. 
Збільшити податки. Але цей спосіб може дати і зво-

ротній ефект. Бізнес може або закриватись, або йти в 
тінь. Кількість надходжень зменшиться.

Робити внутрішні запозичення. Брати в борг у насе-

За підозрою в держзраді нещодавно заарештовано 
Героя України, мільярдера, фактичного керівника та 
власника підприємства “Мотор Січ”, який виробляє 
авіаційну техніку, В’ячеслава Богуслаєва. Арештовано 
за те, що його підприємство вже під час війни незаконно 
продавало Росії обладнання для російської штурмової 
авіації. 

Пан Богуслаєв має такі нагороди: 
- Почесна відзнака Президента України (1996р.). 
- Герой України (з 2000р.).
- Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (2009р.).
- Орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (2012р.).
- Орден князя Ярослава Мудрого III ст. (2013р.).
- Почесний громадянин Запорізької області. 
Пан Богуслаєв - Народний депутат України 5-го, 6-го, 

7-го, 8-го скликання (2006-2019 рр.), доктор технічних 
наук, професор. 

А ще він є громадянином Росії з 2000 року. 
Вже маючи російський паспорт, він чотири (!) рази 

обирався Нардепом та був членом комітету ВРУ з питань 
нацбезпеки та оборони, мав доступ до державної таєм-
ниці. 

Влада завжди знала про його працю на Росію. 
От що про нього каже ворог України, теж зрадник, 

лення та бізнесу. Через, наприклад, військові облігації. 
Так робилось із самого початку війни і має межу, до якої 
можемо скоро дійти. Перестане і це працювати.

Робити емісію. Тобто друкувати гривню. Це регу-
лярно робиться. Так, недавно була емісія 15 млрд. грн. 
вже при новому Голові НБУ Пишному. Але це не варіант. 
Бо призводить до інфляції, знецінення грошей. Дірку 
реально не закриває. Крім того скорочує можливості 
бізнесу.

Є тільки один вірний шлях – розвивати економіку. 
Так, у військовий час. Світовий досвід демонструє, що 
під час війни це можна робити ефективно.

Потрібні реформи. Але тут потрібна воля влади. У 
нашої влади вона є? А взагалі, хтось чув зрозумілі пояс-
нення, чому реформи за весь час влади Зеленського так 
і не почалися? Чому, навіть, розмови про це припини-
лися? Без економічних реформ – Україна прямує в без-
одню. І допомоги Росії не потрібно, сама прямує!

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

заочно засуджений на 12 років, Царьов: 
“На протяжении многих и многих лет работал в одной 

фракции с Вячеславом Александровичем Богуслаевым, 
депутатом фракции Регионов и владельцем уникального 
завода Мотор Сич. 

Заказчиками завода Богуслаева были российские 
предприятия, по этой или по другой причине у нас были 
схожие пророссийские позиции”. 

Це все є яскравим свідченням правління олігархії. 
Олігархія - це бізнес при владі. На Україну їй начхати! 

Як можна було нагороджувати людину, про яку 
відомо, що вона працює на Росію все своє життя? Це 
питання риторичне. 

Тепер треба провести повну ревізію всіх українських 
нагород. Хто і за що отримував. Особливо звань Героїв 
України. 

Слідство по Богуслаєву може йти довго. Діду вже 83 
роки. Владі необхідно негайно позбавити його звання 
Героя України, щоб не встиг відправитись до Кобзона в 
цьому статусі.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

ПРО ГРОШІ

ГЕРОЙ ЗРАДНИК

неться на шлях самознищення. І ми, як і 24 лютого 2022 
року, станемо вразливими до нападу підступної Росії.

А вона, наступним разом, підготується краще. Кожен 
з нас розуміє, що вони спробують ще. Бо ж ідея зби-
рання територій СРСР нікуди не поділася. І нинішній 
програш для них, як ляпас. Вони нам цього не пробачать 
ніколи. Чи Путін буде при владі, чи ще хтось, але у спо-
кої вони нас не залишать.

Тобто, після перемоги над москалями, ми маємо ще 
боротися і з внутрішнім ворогом. І не маємо права про-
гравати ні тим, ні тим. Бо ж інакше все було даремно. Ми 
не зможемо, навіть, дивитися у очі десяткам тисяч тих 
нещасних сиріт, чиї батьки загинули у цій війні. І нас 
зневажатимуть наші діти. Ми просто мусимо перемогти 

та переродитись.
Поодинці ми нічого не зможемо. Бо ворог сильний. 

Ми, організація Поступ, пропонуємо усім небайдужим 
об’єднатися навколо нової Громадянської ідеї. Визна-
читися з тим, хто є такий Новий громадянин та яку він 
несе відповідальність перед Україною та собою. І тільки 
тоді ми зможемо зберегти, відновити і розбудувати 
Велику країну, без олігархії та корупційних схем. Бо 
лише спільно ми зможемо зробити так, щоб страждання 
українців та загибель наших рідних у цій війні була не 
напрасною.
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НОВИЙ ГРОМАДЯНИН
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»!
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