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щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
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РОЗГЛЯД 
ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Фото з сайту blog.myollie.com

Військовий стан, і взагалі війна України з росією, як 
така, ставлять багато питань перед громадянами Укра-
їни. Питань, на які цивільні люди аж ніяк не готувались 
відповідати. Головне з них – чи варто вступати до лав 
ЗСУ чи Тероборони? Спробую висвітлити це питання з 
точки зору людини, яка вже вісім місяців у лавах Тери-
торіальної оборони Збройних сил України. 

Щоб ґрунтовно розкрити таке доленосне питання, 
як йти чи не йти воювати, треба розглядати ситуацію з 
трьох різних сторін – внутрішня мотивація, рівень від-
повідальності, особистий ККД (Коефіцієнт Корисної 
Дії). Почнемо по порядку…

Внутрішня мотивація – чинник, що повністю зале-
жить від стану свідомості, системи цінностей та життє-
вих орієнтирів конкретної людини. Далеко не всі готові 
власноруч, зі зброєю в руках, терпіти скрутні години 
армійських буднів. Багато людей просто «не створені» 
для армії, як структури, і їхнє перебування у війську 
сильно шкодить всім навколо і таким людям безпосе-
редньо. Такі люди не є поганими, чи ненормальними, 
вони просто «зайві» в армії. Дуже добре, якщо людина 
це усвідомлює і старається сама уникнути військової 
служби. Якщо ж навпаки – то, в кращому випадку, це 
створить багато дискомфорту для підрозділу. В гіршому 
випадку – призведе до трагедії…  Для таких людей є 

безліч інших способів допомогти виграти війну, не всту-
паючи до лав збройних сил і, на мою думку, варто дея-
ких з таких людей, навіть, заохочувати покинути армію 
для інших цивільних занять. Також не забуваймо про те, 
що кожен боєць обходиться державі приблизно в 250 
тис. гривень на місяць. Простіше кажучи, треба тверезо 
оцінити свою готовність покласти на вівтар перемоги 
свої цивільні свободи, особисту думку та безтурботне 
розгільдяйство. 

Рівень відповідальності – чинник, що залежить від 
соціального навантаження на конкретну людину. Навряд 
чи треба йти до лав збройних сил і залишати без під-
тримки людей, про яких ви дбали, на призволяще. Це буде 
«мучити» людину щодня, не даючи сфокусуватись на вій-
ськових обов’язках. Обов’язках, від яких залежить життя 
та здоров’я бойових побратимів та власне. Звісно, для 
всіх людей цей рівень різний. Хтось не може залишити 
бізнес, що годує кілька сімей, а комусь ні з ким залишити 
кота. Хтось навпаки, довіряє побут неповнолітнім дітям 
і йде служити, а хтось іде «від нічого робити». І всі ці 
випадки мають місце бути і це - нормально. Треба, знову 
ж таки, чесно відповісти собі, а чи всі нагальні справи я 
закрив, чи всі процеси делегував і чи не зруйную я влас-
ний будинок, намагаючись захистити його.

Особистий ККД – чинник, що вимагає максимально 
відверто оцінити, де людина буде приносити більше 
користі. Іде війна і внесок в перемогу може і МАЄ зро-
бити кожен. Але де цей внесок буде доречнішим? В 
піхоті, чи на хлібзаводі? В танку, чи за станком? Сапе-
ром, чи дизайнером по інтер’єрам? Варіантів може бути 
безліч і який би не обрала людина, якщо вона дійсно 
хоче допомогти виграти війну – він буде вірний. Про-
фесіонал в тилу значно корисніший, ніж дилетант на 
фронті. Але, звісно, якщо ваша професія не затребувана 
у військовий час, або ви щиро вважаєте, що те, чим ви 
займаєтесь, не наближає перемогу так швидко, як хоті-
лося б – ласкаво просимо до війська. Кмітливі, сміливі і 
вмотивовані люди в армії завжди на вагу золота.

ЩО НАРАЗІ Є ПРІОРИТЕТНІШИМ: 
МОБІЛІЗУВАТИСЯ ЧИ ДОПОМОГАТИ В ТИЛУ?

Д. «Ден» Лемешко
  член Ради 

ГО «Поступ»

Резюмуючи все вище написане, хочу повернутись до 
основного питання «Чи варто вступати до лав ЗСУ чи 
Тероборони?». Кожен відповість собі на нього сам і від-
повідь кожного буде для нього абсолютно правильна та 
справедлива. Також варто зауважити, що тренування з 
надання домедичної допомоги та поводження зі зброєю 
у військовий час ніколи не були зайвими. Війна - штука 
непередбачувана…

Коментар до статті

Сергій Воробйов,  член ГО «Поступ»
Частково погоджуюсь. В армії можна і треба нама-

гатись бути ефективним, але реально в нашій армії 
важко бути ефективним. Наприклад, я сформував 
навчання з тактичної медицини і навчив вже 442 
людини, але армія визначила, що їй зараз потрібніший 
солдат Воробйов, що охороняє тумбочку або чергує на 
КПП. Це про ККД. Але все одно, моє знаходження в 
армії впливає на неї, оскільки я піднімаю це питання, 
це обговорюється і між солдатами, і між командирами. 
«Старій» армії стає від цього не комфортно і це наро-
джує нову.

Однозначно, треба думати про те, в якому стані 
ти залишаєш родину, бізнес. 24 лютого я оцінив, що 
моєму молодшому сину два дні перед війною випо-
внилось 18. Бізнес... Тоді в Чернігові були такі думки, 
що бізнес не вважався важливим. Отже, я досить 
швидко прийняв рішення і по обіді був вже оформле-
ний в ЗСУ. І в нашій роті таких було 95%. Але, якби я 
тоді вираховував ККД і не пішов у військомат, і точно 
також не пішли хоча б половина моїх побратимів, то 
на нашій ділянці фронту колона москалів напряму 
б пофігачила на Київ. Окрім нашої роти там нікого 
не було б. Що було б далі, я не знаю. Можливо б їх 
вибили б професійні підрозділи ЗСУ.

_____________________________________________________

СПОЧАТКУ КАРАНТИН, 
ПОТІМ ВІЙНА.  

ЧИМ ВЛАДА 
ДАЛІ БУДЕ 

ВІДМАЗУВАТИСЯ, 
ЩОБ НЕ РОБИТИ 

РЕФОРМ?

https://blog.myollie.com/why-dogs-refuse-to-walk/
hhttps://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/serhiy.a.vorobyov
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Людина стоїть на першому місці. Перед нею тільки 
Бог. Держава - це люди. Кожен громадянин має змогу 
оцінювати роботу держави по тому, що відбувається на 
місцевому рівні, тобто в громаді. Реалії наші,  на жаль, 
такі. Впливові особи в регіоні, назвемо їх місцевими 
авторитетами, шляхом погроз, побиттям  активних, не 
лояльних  до себе жителів, створенням «своїх» виборчих 
комісій, пропискою іногородніх,  «каруселей» створили 
«під себе» територіальні громади. Згідно Закону вигля-
дає все правомірно. Людина прийшла на вибори, таємно 
проголосувала і обрала голову громади і депутатів. Але 
є велике «але». Місцевий авторитет дає вказівку голові 
громади, що треба робити і які рішення необхідно при-
йняти. Більшість депутатів голосують за всі запропоно-
вані головою громади проекти рішень.  Демократична 
система працює. До слів справжніх представників 
народу, не підкупних і не контрольованих місцевим авто-
ритетом, не прислухаються. Їх не просто ігнорують, над 
ними відкрито насміхаються. Живий приклад. Громада 
створює ДФТГ (Добровольчі формування територіальних 
громад). Міністерство оборони призначає командира. 
Місцевому авторитету не подобається командир і він 
руками місцевого голови незаконно звільняє командира 
ДФТГ, який організував роботу з охорони і оборонні гро-
мади на добровільних (безоплатних) умовах з перших 
днів війни. Командира, який знає військову  справу, 
регулярно проводив тренування і навчання особового 
складу. Командира, якого підтримують всі 102 бійця під-
розділу. Сто дві людини протягом двох місяців оббивають 
пороги громади з проханням почути їх і вирішити питання 
захисту всіх жителів громади, а їх культурно посилають. 

На звернення до Президента України, Служби Безпеки 
України, Генеральної прокуратури, Національної полі-
ції  реакції немає. Чому?  Бо в Україні діє демократична 
система влади, якою вміло користуються впливові особи 
різних рівнів. Поки не змінимо систему влади, покра-
щень не буде, бо ми бачимо, що, навіть, під час війни 
державі на людей  начхати.

ДЕМОКРАТІЯ 
І ВІЙНА

На відкритому засіданні Виконкому (по скайпу) 
в середу 2 листопада було розглянуте питання 

поточної діяльності організації.

НА ДАНИЙ МОМЕНТ В «ПОСТУПІ» 
Є ВІСІМ АКТИВНОСТЕЙ.

1. ГАЗЕТА «Громадянська республіка» 
 (головний редактор Т. Д.).

Газета виходить регулярно щотижня. Але знизилась 
інтенсивність надходження матеріалів та зменшилась кіль-
кість авторів через те, що частина авторів мобілізовано в 
ЗСУ. Зараз біля 50% в газеті займає передрук Спротиву.

ЗАДАЧА: налагодити випуск газети на основі власного 
унікального контенту, без перепублікацій Спротиву.

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПРОТИВ 
 (координатор Т. М.).

Спротив виходить щоденно без жодної перерви з 
самого початку війни.

ЗАДАЧІ: 
а) збільшити кількість авторів до 1+4. Тобто до одного 

головного координатора напрямку Т. М., який зараз є осно-
вним автором, необхідно долучити ще чотири поступівця, 
які будуть працювати аналогічно, але окремо. Орієнтовно 
ці автори мають давати по одному Спротиву в 1-2 тижні.

б) долучити до обговорення на стадії створення Спро-
тиву більше поступівців з метою, щоб Спротив став більш 
доступним для розуміння громадянами.

в) долучити до формування тем для Спротиву більшу 
кількість поступівців.

3. ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ «За Велику Україну!» 
 (координатор Т. І.).

ЗАДАЧІ:
а) збільшити кількість учасників каналу, тут прово-

димо цільові акції;
б) ввести додаткові інструменти, крім Спротиву.

4. ПРОПАГАНДА - створення коротких гасел 
 (координатор Т. Д.). 

На даний момент формуються матеріали-гасла один 
раз на тиждень, публікуються в газеті і викладаються на 
сторінці «Поступ» в Фейсбуці.

ЗАДАЧА: продовжувати утримувати поточний темп 
випуску гасел, але необхідно замінити координатора. 
Т. Д. має повністю бути задіяний в газеті. Необхідно 
підібрати заміну.

Майже в кожній війні хтось завжди отримує якусь 
вигоду. 

Головних бенефіціарів від сьогоднішньої війни три: 
США, Україна та Китай. Суттєву вигоду отримує Британія 
та Польща. 

У США великий перелік вигід за рахунок нашої війни. 
Поновлюють контроль над Європою, отримують майже 
тотальний контроль над Україною, суттєво просувають 
свій військово-промисловий комплекс. Отримують вигід-
ний великий енергоринок ЄС. 

А ще США можуть отримати вигоду, використовуючи 
нашу війну у себе в країні, якщо вдало введуть Закон про 
зниження інфляції, проти якого виступають Німеччина 
і Франція. Згідно цього закону вони хочуть робити дер-
жавне субсидіювання своєї промисловості саме в енер-
гетичній складовій. Якщо всюди енергія буде дорогою, а 
американська дешевою через дотації, то США отримають 

5. СТОРІНКА «ПОСТУП» в ФЕЙСБУЦІ 
 (координатор Н. Т.).

На сторінці «Поступ» в ФБ кожен день викладаються 
Спротиви, періодично викладаються гасла і матеріали з 
газети.

ЗАДАЧА:  зараз сторінкою займається тільки одна 
людина. Необхідно підібрати ще двох поступівців, щоб 
створити команду для розвитку інструменту.

6. ПРОПАГАНДА - індивідуальна робота
Цей напрямок працює в анархічному стилі.
Хтось, щось і десь розповсюджує з поступівських мате-

ріалів. Але робиться несистемно і без обліку того, хто і 
що робить.

Але, наразі, це головний інструмент взагалі руху орга-
нізації.

ЗАДАЧА: підібрати координатора та створити команду 
для налагодження системної роботи і налагодити роботу.

7. КАДРИ-ЗОВНІШНІ 
 (координатор С. К.).

Роботу було призупинено з 24 лютого.
Наразі зроблено інвентаризацію команди по залу-

ченню людей та методики роботи.
ЗАДАЧА: запустити роботу.

8. ГРОМАДЯНСЬКІ СЕРЕДИ 
 (модератор Т. М.).

Громадянські середи проводяться регулярно і без 
перерв. Вони є головним мотором руху «Поступу».

ЗАДАЧА: підібрати координатора (координаторів), 
щоб звільнити від цієї роботи Т. М. Після заміни коор-
динатора почати вводити в практику проведення тема-
тичних Громадянських серед, які потребують спеціальної 
підготовки. Наприклад, питання реформи податкової 
системи. 

9. ВІДЕОРОЛИКИ
Під час війни ми перестали знімати відеоролики.
ЗАДАЧА: розглянути можливість поновлення роботи.

Кожному пропонується подумати над питанням, в 
якому з центрів активності він може включитись в 
роботу.

Виконком ГО «Поступ»
_____________________________________________________ 

конкурентні переваги. 
Але все зазначене - лише часткова компенсація, яку 

США отримують за втрату гегемонії в світі. Вони переста-
ють бути єдиним центром світу. І тепер будуть царювати 
в світі разом із Китаєм. А якщо б не поновили свій вплив 
у ЄС, використовуючи нашу війну, могли б ділити світ і на 
трьох. Ще й з Німеччиною, що стало б для них сильною 
поразкою. 

Китай завдяки багаторічному економічному зрос-
танню стає другим полюсом світу. Через війну з Украї-
ною Росія втратила енергоринок у Європі. Вимушена йти 
на Схід. В першу чергу пропонувати свої досить дешеві 
енергоносії Китаю. Це пряма вигода Китаю.

Британія і Польща значно збільшують свій вплив у 
Європі. Це їх вигода.

Але Україна, як не дивно, отримує найбільшу за останні 
сторіччя і свою вигоду – незалежність від Росії. Це дає 

ПРО СТАН СПРАВ В ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» 
ТА ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ

ХТО І ЩО ОТРИМУЄ ЗА РАХУНОК ВІЙНИ В 
УКРАЇНІ?

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»!

Сергій Владіміров
      член ГО «Поступ»

змогу будувати Велику Україну. Тільки реформи потрібні. 
Залежність України від США може дати більше пози-

тиву, ніж негативу. Досвід Німеччини та Японії показав, 
що залежати від США не завжди і погано. Хоча питання 
незалежності все одно піднімається.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 
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