
Російські ракети знищують радянську спадщину. 
Маємо побудувати нову Україну.
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Продовження на стор. 2

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

№ 990
23.11.22-29.11.22 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!
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26 листопада відзначається день пам’яті жертв Голодо-
мору 1932-1933 років. 

Наразі достеменно відомо, що цей голод був Кремлем 
організований штучно. 

Точну кількість жертв не встановлено. Цифри досліджень 
коливаються переважно в межах 4 -10 млн. українців. 

Москва визнає факт голодомору. І визнає, що він був 
штучний. Але не визнає, що він був направлений на зни-
щення українців. Також не визнає кількості померлих від 
голоду. Вважає, що ця кількість менша, ніж обчислюють 
немосковські дослідники. 

Основна версія голодомору за дослідженнями росіян - 
це перегиби, здійснені під час проведення колективізації. 
Але це брехня. 

Реально Голодомор мав чіткі політичні цілі. Їх декілька. 
Найперша причина - ліквідація приватного сільського 

господаря, як класу. Ця задача стояла у програмі більшо-
виків протягом всього часу їх існування. Шлях до кому-
нізму передбачав, що на селі не повинно бути індивідуаль-
них сільськогосподарських виробників. Або селянин мав 
бути в колгоспі, який фактично був державним, або його 
взагалі не повинно бути. В більшості селяни були україн-
цями. Тому ліквідація селян, як класу, стала ліквідацією 
українців. Тобто геноцидом українців. 

Друга причина - забезпечення ресурсами великої 
індустріалізації країни, яка проводилась у той час. Зерно 
у селян конфісковувалось і продавалось закордон. За ці 
гроші купувались західні технології, будувались за допо-
могою іноземців заводи та фабрики, оплачувалась праця 
іноземних спеціалістів. Одночасно катастрофічне падіння 
рівня життя селян створювало армію готових до дармової 
роботи працівників. 

Була ще й третя причина. Яку московити категорично не 
визнають. Весь час існування російської держави стояла 
(і стоїть зараз) задача зробити мононацію на базі фіно-
угорського етносу (який потім перейменували в росіян). 
Найбільшим етнічним масивом були руси, тобто українці. 
Які мешкали на території давньої Русі у власній державі. 
Ця територія була більшою за територію сучасної України. 

Москва категорично не визнає геноцид саме україн-
ського народу. Хоча і частково визнає геноцид селян. 
Тобто, вона каже, що метою не була ліквідація людей, а тим 
більше певної національності (українців). Що це сталося 
внаслідок невдалої колективізації. Причина невизнання 
геноциду українців Москвою дуже проста. Вони кажуть, 
що українці та росіяни - один народ, що не відповідає 
історичним фактам. А якщо визнати геноцид українців, то 
це стане автоматичним визнанням, що народи різні. А раз 

ГОЛОДОМОР. ЯКІ УРОКИ ВІН ДАВ УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІЇ?
народи різні, то Росія втрачає можливість претендувати на 
всі землі, які колись були давньою Руссю. 

Зараз у світі поширюється процес визнання Голодомору 
геноцидом саме українців. А це означає, що йде процес 
визнання українського народу як самобутнього, давнього. 
Такого, який не має ніякого відношення до російського 
народу. 

Московія намагається знищити, або підкорити Україну 
впродовж усього свого існування. Нею було вже викорис-
тано багато різних засобів, але самий підступний - це Голо-
домор 1932-1933 років. Вони і зараз намагаються влашту-
вати щось подібне. 

Це божевілля не припиниться ніколи, поки Росія буде 
існувати в теперішньому вигляді. Щоб помститися росія-
нам, є тільки один спосіб - вибудувати потужну, розвинуту 
країну. Україна повинна стати Великою Україною! Іншого 
шляху не існує. Це повинні усвідомити всі громадяни. І 
змусити усвідомити це українську владу! 

Теперішня визвольна війна дає історичний шанс для 
потужного розвитку нашої країни і нашого давнього 
народу! 

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

ВЕЛИКА УКРАЇНА - 
ЦЕ ПОТУЖНА ЕНЕРГЕТИКА.

Коли з’явилось гасло «Слава Україні»? 

Відомо, що з 1917 року воно було одним із військових 
вітань в Українській Народній Республіці (УНР). Потім, 
з 1920 року його затвердили офіційно. Але, додатково, 
воно закріпилось і як повсякденне вітання. Але ж 
звідки воно узялося? Ще наприкінці ХІХ століття на Хар-
ківщині серед студентського руху сформувалось гасло і 

ІСТОРІЯ ГАСЛА «СЛАВА УКРАЇНІ»
відповідь: «Слава Україні!» - «По всій землі слава!». Ще 
одне із згадувань про цей вислів стосується української 
діаспори. Так, в 1916 році у Детройті під час великого 
українського віче (близько 1200 осіб), також лунали 
гасла: «Слава Україні! Хай живе Україна!»

З 1917 року це стало одним із основних революцій-

Кирил Соколов
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/kirill.sokolov.940
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 22 листопада 2022 року СБУ провела контррозвіду-
вальні заходи на території Києво-Печерської лаври у 
Києві. Також стало відомо про обшуки на Рівненщині на 
території Корецького Свято-Троїцького монастиря.

Це пов’язується із розслідування інциденту, коли в 
одному з храмів Києво-Печерської лаври під час духовних 
піснеспівів звучала пісня «Звон плывёт, плывёт над Рос-
сиею, пробуждается Матушка - Русь». 

Ці слова у храмі повторювали кілька разів. Вони були 
зняті на відео і розповсюджені, викликавши великий резо-
нанс серед громадян.

Ми отримали коментар на ці події від одного зі священ-
нослужителів:

«Можу написати трошки від себе.
Кручуся в церковній темі з 1998 року. Церква дійсно є 

серйозним важелем впливу на народ. На росії дійсно, коли 
рукополагаються в диякона чи священика, - підписують 
присягу, де зобов’язуються, окрім церковних звичайних 
речей, ще й служити державі. Всі вони знаходяться під 

контролем ФСБ. Кожен єпископ знаходиться в списку ...-
го відділу спецслужб. У них дійсно на проповідях зомбу-
ють і вбивають в голову зовсім не церковні речі.

Щодо наших священиків УПЦ, яким вішають ярлики 
«московський піп», то це тільки обурює віруючих. Зараз 
практично все видно і все стало на свої місця. Ми бачимо, 
хто така Росія. Але є якийсь відсоток зомбованих рашою, 
який вірить у пропаганду. 

Як показує практика, їх небагато – в нашого народу є 
критичне мислення, на відміну від сусідів східних. Тому 
вважаю, що саме так і треба робити, як зараз робить влада. 
Є сигнал – є реакція. Якщо щось чи когось знайдуть – буде 
покарання, і це правильно. Якщо просто взяти і вигнати 
всіх «московських попів», то чим ми відрізняємось від тої 
самої паРаші? Кожен священнослужитель є громадянином 
України, тому і має відповідати по закону, якщо винен».

Організація «Поступ» з цього приводу вважає, що всі 
українські священники, незалежно якої церкви, в першу 
чергу – громадяни України. У церкві, як в частині суспіль-

СУДИТИ НЕ ПО НАЗВІ, А ПО СПРАВАХ

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»!

Зараз досить часто звідусіль чути оптимізм, як 
гарно заживемо після війни, як усе зміниться, як нам 
допоможуть усе гарно відбудувати. 

Після війни буде глобальне відродження України. 
Почне потужно розвиватись економіка. Будуть впро-
ваджуватись нові технології. Наприклад, більшість 
будинків будуть енергонезалежні, самі будуть виро-
бляти енергію за допомогою сучасних технологій. 
Надлишок електроенергії будуть продавати державі, 
люди стануть самодостатні і т.д.

Писати про те, як буде гарно після війни, - це тіши-
тися дурнею. Бо всього цього НЕ БУДЕ! Якщо і надалі 
буде панувати олігархія. 

Все, що буде робитись гарного після війни, - буде 
робитись тільки тоді, коли влада буде зацікавлена в 
розвитку країни, а не у збереженні власної влади чи 
забезпеченні власного капіталу. 

А це можливо лише в одному з наступних випадків:
1. Буде змінено систему влади, і перестане діяти 

демократична формула: «гроші - вибори - прихід до 
влади - повернення грошей з прибутком». 

2. Те, що має бути зроблено, буде вигідно капіталу 
при владі (олігархії). Тобто, бізнес у владі має тут 
отримувати якийсь прибуток. 

3. До влади прийде авторитарна сила, яка силою 
буде відсторонювати бізнес від влади. Але в більшості 
випадків, як показує досвід історії, ці сили не ведуть 
до прогресу. А навпаки.

Тому всі гарні ідеї про якісь зміни в країні, без прин-
ципової зміни системи влади, - марні мрійні роздуми.

Якщо хтось хоче потішитися і помріяти, то його 
справа. Але краще думати про реальну розбудову 
потужної країни. Прямо зараз, під час війни.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

За даними американського Інституту вивчення війни, 
Росія здійснила 23 листопада сьому серію ракетних ударів 
по нашій енергетичній інфраструктурі. Більшість України 
залишилось без світла. В багатьох місцях зникли зв’язок, 
тепло, вода. Зупинився електротранспорт.

Того ж дня Європарламент підтримав резолюцію про 
визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Представники української влади повідомили, що про-
водили опитування в Кривому Розі, 98 % опитаних готові 
терпіти, але не здаватись. Схожа картина і по всій Україні.

Одночасно офіційна особа, заступник голови Ради Без-
пеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив, що РФ збільшує 
виготовлення високоточної зброї. «Далі буде. Всім виста-
чить», - заявив він.

За даними української розвідки (ГУР) 75% росіян під-
тримують війну.

Путін та його команда вчиняють терористичні дії проти 
українського народу. І більшість громадян Росії це підтри-
мують. 

Подібне оскаженіння народу світ вже бачив у гітлерів-
ській Німеччині. І вже вісімдесят років німці та Німеччина 
вибачаються перед усіма за своє минуле оскаженіння. 

Так має бути і з Росією та всіма її громадянами. Не буде 
пробачення НІКОЛИ! Це наш сьогоднішній заповіт май-
бутнім поколінням. Все, що пов’язане із Росією – вороже. 
Вони самі до цього довели.

Ми не просто маємо перемогти, а й маємо побудувати 
Велику Україну. Велика Україна зробить так, щоб Росія 
перестала існувати у сьогоднішньому вигляді. Це буде 
нашою помстою: Велика Україна та нікчемі шматки колиш-
нього монстра. 

Рухаємось до перемоги, до розбудови країни, ліквіду-
ємо олігархію! 

Набираємо ще більшої люті до ворога! Ворог – не тільки 
Путін та його поплічники, ворог – кожен громадян РФ. Той, 
хто має паспорт РФ. Якщо такі є в Україні, а такі є, то у них 
два варіанти: негайно позбутись російського громадян-
ства (і зробити це публічно) або залишити Україну. 

Жодного громадянина країни-терориста в Україні не 
має бути, тільки полонені або ув’язнені злочинці!

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

МАРНІ МРІЇ ПРО 
ГАРНЕ ЖИТТЯ 
ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ!?

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ

ІСТОРІЯ ГАСЛА «СЛАВА УКРАЇНІ» ПРОДОВЖЕННЯ. 

ПОЧАТОК НА СТОР.1

них національних гасел. Як і в Києві, так і в інших містах 
по всій колишній імперії - від західних кордонів і до 
берегів Тихого океану.

Під час першої російсько-української війни гасло 
«Слава Україні!» починає більше і більше входити до 
війська як вітання, чи відповідь. Так, у часи гетьманату 
починає з’являтись «Слава Україні, Гетьманові слава!». 
Це була перша коротка і чітка відповідь на вітання. В 
подальшому це гасло широко застосовувалось на тери-
торії Холодного Яру. А 19 квітня 1920 року було офі-
ційно введено у війська УНР.

Тепер про відповідь «Героям слава!». Ця відповідь 
з’явилась в середовищі організації українських націо-
налістів (ОУН). Коли ОУН було створено Євгеном Коно-
вальцем, то відповідь лунала - «Вождеві слава!». Коли 
ОУН розкололося на ОУН (м) та ОУН (б), то відповідь 
змінилася на «вождям».

У 1941 році на зборі ОУН було вирішено відійти від 
персоніфікації та затвердити звичну нам відповідь - 
«Героям слава!».

З 2018 року це знов стало офіційним вітанням у 
Збройних силах та поліції.

Дане гасло за радянських часів та у перші роки 
незалежності було стереотипно пов’язано виключно 
із націоналістичними рухами та Українською повстан-
ською армією  (УПА). Цей «наратив» вводила радян-
ська пропаганда. Для того, щоб витіснити це вітання 
з території всієї України та посунути його на захід, як 
щось притаманне виключно тому регіону. Це робилось 
для того, щоб відокремити все патріотичне та визвольне 
і демонструвати, що противники Радянського Союзу 
живуть тільки на заході. А все інше населення лояльне 
до режиму. Подібні «вкиди» по перекручуванню історії 
застосовувались як за радянської влади, так і при сучас-
ній Росії. Тому вивчаємо і не забуваємо власну історію. 
Адже історія - це дуже важливий інструмент по форму-
ванню свідомості. Не дамо цю зброю ворогові. 

Пам’ятаємо своє минуле. Слава Україні!
_____________________________________________________

ства, є різні. І патріоти, яких більшість, і проросійські, яких 
меншість. Кількість проросійських зростає по мірі набли-
ження до Сходу. 

Необхідно судити не по тому, в якій церкві знаходиться 
священник, а по тому, що і як він робить. Тобто, так само, 
як і оцінювати будь-якого громадянина. Не за паспортом 
України, а за його діями

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 
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