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

№ 989
16.11.22-22.11.22 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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ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Майдан-2014 став помилкою, але його відсутність 
стала б помилкою ще більшою. 21 листопада, відзна-
чаємо День Гідності та Свободи. З цього дня почалася 
боротьба народу за свободу та курс України до євроат-
лантичної інтеграції. 

Будь-який майдан – це завжди інструмент. Інстру-
мент змін. Майдан розпочав зміни, але процес цей так 
і не доведений до кінця. Оскільки не було з самого 
початку плану на зміну системи. Його і зараз немає. 
Були лише бажання змін, але яких - Майдан так і не зміг 
усвідомити, систематизувати, запропонувати та впрова-
дити. 

В Україні править олігархія (поєднання бізнесу та 
влади). Зміна влади без зміни системи влади – це і є 
помилкою Майдану. 

Необхідно було не одних олігархів міняти на інших, а 

Один із поступівських недавніх інформаційних Спро-
тивів був присвячений проблемам в енергетиці. І там 
було підняте складне питання: ЩО РОБИТИ ЗАРАЗ?

Давайте трохи подумаємо. Адже війна перший раз і 
така катастрофа теж перший раз, тому ніхто толком не 
знає, що зараз робити. Питання «ЩО РОБИТИ» дуже 
складне.

змінювати систему. Діюча демократична система влади 
працює за схемою: гроші – вибори – влада – повер-
нення грошей із прибутком. Це породжує олігархію. 
Майдан мав стати рушієм знищення такої системи. Не 
став. Бо перед тим, як щось знищувати – необхідно мати 
проект нового. Цього не було. Цього і зараз немає у сві-
домості більшості громадян. 

Але не здійснення Майдану стало б більшою помил-
кою. Стало б злочином перед Україною і наступними 
поколіннями. Бо тільки холуйський народ може терпіти 
те свавілля, що дозволяла собі тодішня влада. 

Курс на європейський шлях, закріплений Майданом – 
вірний. Але курс на вступ до ЄС – ні! Будь-хто, хто всту-
пає в будь-який союз, стає інструментом в руках силь-
нішого в цьому союзі. Україна має піднімати питання 
вступу в ЄС тільки тоді, коли вибудує власну потужну 

Перше, що треба робити, це ремонтувати пошкоджену 
енергетичну інфраструктуру, максимально швидко і 
якісно. Але щоб це робити, треба мати достатню кіль-
кість кваліфікованих бригад, інструмент та запасні час-
тини. З останніми сама велика проблема, адже ніхто не 
готувався до війни, а тим більше до такого варварського 
знищення росіянами української енергетичної галузі… 
В енергетиці багато елементів є унікальними та дуже 
дорогими, а значить вони виготовляються виключно під 
замовлення, а термін виготовлення може складати від 
тижня до місяців. Звичайно, є і досить стандартні еле-
менти, але їх склад обмежений теж. Та і наявність стан-
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ЩО РОБИТИ ЗАРАЗ, КОЛИ ЕНЕРГЕТИКА В ДУПІ?

незалежну країну. 
Є приклад Британії. Яка вийшла з ЄС, бо побачила що 

програє Німеччині в гегемонії у ЄС. Британія набагато 
сильніша за теперішню Україну! І пішла, щоб не втратити 
самостійність і не стати інструментом в руках інших. То 
чому ми ліземо в ЄС? Бо цього комусь хочеться? Щоб ми 
там стали палкою в колесах німецького курсу на геге-
монію в Європі? Ми маємо йти своїм курсом. Курсом на 
розбудову Великої України. Країни, яка має стати ліде-
ром Східної Європи!

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

дартних елементів не заміняє нестандартні унікальні, 
тому ремонт лише стандартними запчастинами не буде 
виконаний. Найбільше страждають від обстрілів транс-
форматори, адже в них залита олива, яка дуже гарно 
горить. А трансформатори всі різні і дуже дорогі, тому 
не напасешся резерву. Зараз нам вже в цьому плані 
допомагають західні партнери своїми поставками.

Друге, що треба робити, це посилювати систему ППО і 
ПРО. Адже скільки ти його не ремонтуй, але ракети літа-
ють швидше однак. Тому терміново треба збільшувати 
відсоток знищених ракет та безпілотників. А тут знову 
без шановних західних партнерів нам не обійтись. 

БАБЛО ПОНАД УСЕ!

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»

Енергетик за покликанням душі та серця
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Війна показала істинне обличчя Росії, нашого північ-
ного сусіда, в цілому. Відсутність спорідненості з україн-
ським народом, тобто слов’янами, - на лице. Орда - досить 
точне визначення.

Їх дивує вуличне освітлення, асфальт і тротуари в наших 
селах. Вони шоковані наявністю в українських оселях 
холодильників, пральних машин, електрочайників та уніта-
зів. Їх дружини просять своїх горе-завойовників підібрати 
та вкрасти дитячий одяг та взуття, бо нема в чому діточкам 
ходити, а також дозволяють гвалтувати українок.

Країна площею 1/6 суші, маючи величезні запаси цін-
них корисних копалин, не здатна самостійно виробляти 
автомобілі, електроніку, побутову техніку. Ну зовсім 
нічого. До речі, ракети теж виробляються з іноземних 
комплектуючих. 

Газова країна не продає газ половині своїх громадян. 
Лише вдумайтесь – практично половина росіян не мають 
газу взагалі!

Край нафти та алмазів живе гірше, ніж найбідніше укра-

їнське село. Така недоімперія не може і не має права вирі-
шувати долю Світу. Вона здатна тягнути лише в багнюку. 

Саме розуміючи це, світові лідери Китай та США пере-
форматовують світ на двополярний, а Росії залишили 
місце на краю цивілізації. 

І в цій геополітичній грі Україні відведена ключова роль 
– дати офіційний привід та ослабити Росію, опустити її до 
рівня простої бензоколонки. 

Найстрашніше, що плата за це – десятки тисяч вбитих та 
скалічених українців, які просто стали пішаками в чужій грі. 

Але саме важливе, як би цинічно це не виглядало, – те, 
що Україна отримала шанс назавжди відірватись від Росії. 
Адже саме політику поглинання України Московія прова-
дила триста років.

І ми маємо не втратити цей шанс – побудувати ВЕЛИКУ 
Україну.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

ОРДА, ОРКИ, МОРДОР

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»!

Нещодавно Укрінформ повідомив, що Спеціалізована 
антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримі-
нальне провадження за фактом виділення на будівни-
цтво доріг 1,5 млрд. гривень фірмі, засновницею якої є 
подруга голови Дніпропетровської ОВА.

Так, після опрацювання інформації, оприлюдненої 
журналістами, порушено кримінальну справу за ст. 364 
(зловживання владою або службовим становищем) і ст. 
209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом) Кримінального Кодексу України.

Досудове розслідування буде вести НАБУ.
А журналісти «Української правди» з’ясували, що під-

ряд на будівництво автодоріг отримала фірма подруги 
голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

Когось дивує це «викриття»?

Багато людей вважають, що в Україні все це відбува-
ється якось інакше?

Журналісти зробили акцент на тому, що підряд отри-
мала подруга керівника області. Тобто, якщо б це була 
якась інша стороння фірма, яка не має відношення 
до керівника, то все було б нормально? Якщо так, то 
наступного разу ховати кінці будуть прискіпливіше. 

Отримання підрядів за державні кошти – звичайна 
світова практика. Той, хто їх отримує, гарантовано бага-
тіє. Так всюди. Це найвигідніший бізнес. І мова не про 
крадіжки, коли виводять гроші під фіктивні контракти. 
Мова про нормальну схему, коли робота виконується із 
нормальною, адекватною рентабельністю.

Ця інформація показова іншим. Вона наглядно 
демонструє практичну реалізацію демократичної сис-

БУДУВАТИ ДОРОГИ ТРЕБА, АЛЕ Є ПРОСТА 
УМОВА

теми влади: гроші на вибори – вибори – отримання 
влади – повернення грошей з прибутком – гроші на 
вибори.

До тих пір, поки буде діяти демократична система 
влади, так буде завжди. Необхідно змінювати систему 
влади. Поки діє така система, депутати будуть лізти у 
владу не заради розвитку країни, а заради доступу до 
корита. І ніякі прокуратури не допоможуть, і війна їх не 
зупинить.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

ЩО РОБИТИ ЗАРАЗ, КОЛИ ЕНЕРГЕТИКА В 
ДУПІ? ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Наші воїни і так роблять, здається, неможливе чудо, але 
ж вони без техніки не є Богами. Треба по максимуму 
закривати наше небо.

Третє, що треба робити, це по максимуму, де це 
можливо, скорочувати споживання електроенергії та 
запасатись автономними джерелами живлення. Але це 
тільки написано легко, а зробити це дуже важко. Роз-
крию трохи глибше це питання.

Скорочувати споживання електроенергії, це, мається 
на увазі, зменшення в прямому сенсі, а також перехід 
на інші джерела енергії. Саме просте, це якщо у вас в 
квартирі є газ, то не треба вмикати електрочайник, до 
якого ви так звикли. Адже мільйон чайників – це пів-
тора мільйона кіловат енергії, спожитої без нагальної 
потреби. Також, приклад, з електрокотлами, де можливо, 
то переходьте на тверде паливо чи газ. В промисловості 
з дуже енергомісткими виробництвами доведеться тим-
часово припинити або зменшити виробничі процеси, 
якщо це не є критичним продуктом для України.

Перехід на автономні джерела генерації електро-
енергії дуже складний.

По-перше, наша енергосистема проектувалась, як 
єдина енергосистема, тобто є кілька потужних джерел 
енергії по регіонах, а також українську енергосистему 
поєднано з іноземними для можливості перетоків в 
разі нагальної потреби. Все це забезпечує стабільність 

та надійність. На сьогодні такі перетоки практично не 
можливі, бо з одного боку вороги Росія та Білорусь, а 
з іншого - лише зі сторони Польщі можемо трохи дуже 
обмежено отримати, та і то за скаженими цінами. Але, 
навіть, якби із заходу нам давали потрібну кількість 
електрики, то передати її до Харкова практично не 
реально. Тобто, це як кровеносна система людини, де 
кожний капіляр виконує свою функцію, і в разі виходу 
його з ладу, замінити можна не завжди, та і то лише 
частково.

По-друге, щодо автономних джерел, то не існує 
мобільних електрогенераторів, щоб поставити їх перед 
в’їздом в місто і давати електрику всім бажаючим. І 
біля кожного будинку не поставиш по генератору. Бо 
нема такої фінансової та технічної можливості, а також 
нам просто не вистачить бензину та солярки, щоб все 
це працювало. Звичайно, сьогодні багато підприємств 
та організацій вже закупили та встановили електро-
генератори, і їм вже легше. Але в масштабах України 
забезпечити ними всіх просто не реально, а тим більше 
в короткий термін.

Отож і випливає, що питання ЩО РОБИТИ? ну дуже 
складне. Щось робити треба, було кілька років до того, 
коли росіяни почали готуватись до війни, нам все влада 
розказувала, що то провокації і дезінформація. Ну 
прямо як в 41 році. Бо за два роки підготовки ми могли б 

багато чого зробити, але про це вже нема жодного сенсу 
говорити, бо потяг вже поїхав.

Це все було сказане в масштабах країни. А що ж може 
зробити кожен з нас, кожен громадянин? Це економія і 
ще раз економія. На всьому, на опаленні, на освітленні, 
на розвагах, на харчуванні. Якщо у вас електроплити, 
але поряд є у когось газова плита, то готуйте їжу на газу. 
А підігрівати їжу малими порціями можна на маленькій 
туристичній газовій плитці на кухні з електроплитами. 
Не користуйтеся ліфтами. Перейдіть частково на нічний 
режим життя, тобто пральна машина лише після опів-
ночі, праска поза піковими навантаженнями або вза-
галі відмовитись. Так, все це незручно і виводить нас 
з зони комфорту. Але згадайте наших воїнів в окопах, 
які в холоді, сирості, без комфортних умов. Їм в десятки 
разів важче. Але ж вони тримаються, і ми маємо витри-
мати. Якщо кожен буде думати, що від нього одного 
нічого не залежить, то ми всі разом просто завалимо 
українську енергосистему. І тоді точно ви будете варити 
суп на дровах у себе на балконі, та спати в холодному 
ліжку в невипраній смердючій білизні.

Українці розумні та витривалі. Ми зможемо. Скоро 
вже весна, всього чотири місяці ще. 

Україна переможе!

_____________________________________________________
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