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№ 992
07.12.22-13.12.22 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.
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ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!
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Листопад в історії України дуже багатий на події. 
Порівняємо події початку ХХ століття і сьогодення.
В листопаді 1917 року в Петрограді відбувся дер-

жавний переворот, було повалено Тимчасовий уряд, і 
до влади прийшли більшовики. Щоб уберегти себе і не 
дати більшовикам узурпувати владу, 20 листопада 1917 
року Українська Центральна Рада у Києві ухвалила ІІІ 
Універсал. Тим самим, проголосивши утворення Україн-
ської Народної Республіки.  

УНР не визнала Раднарком та протидіяла встанов-
ленню радянської влади в Україні. Більшовики, при-
криваючись фразами, немов би: «вони за незалежність 
і самовизначення України, і за братське розмежування 
та добросусідську співпрацю, але мають протидіяти бур-
жуазній політиці Центральної Ради», 4 грудня до Києва 
направили ультиматум (приблизно як про демілітари-
зацію та денацифікацію). Україна його відкинула. Так 
почалась перша російсько-українська війна.

Вражає, але чимало подій війни 1917-1918 років 
дуже схожі на наше сьогодення. Спробуємо провести 

деякі паралелі.
Керівництво Радянської Росії усвідомлювало, що 

залишати Україну незалежною вони не зможуть. Адже 
це зупиняє будь-яке просування в інші національні 
регіони колишньої імперії. (Як і зараз, сучасна Росія 
усвідомлює, що без України втілення імперських амбі-
цій неможливо). 

Також схожа риторика тодішніх керманичів Росії та 
сучасних. Тоді, за словами Леніна, Радянська влада вела 
боротьбу з «буржуазним націоналізмом Української 
ради». І зараз війну аргументували «денацифікацією» 
та «демілітаризацією».

Тоді УНР не була готова до війни. Вважалось, що армія 
не потрібна і, що ворога зупинить озброєний народ. 
Тому стару регулярну армію було розпущено. Окремі 
боєздатні підрозділи та жертовний героїзм не давали 
гідної відсічі Радянській армії. Зараз можемо пригадати 
роззброєння України з початку 90х, в тому числі і ядерне 
роззброєння («будапештський меморандум»).

Нижче наведемо дуже схожі сценарії розвитку подій:
• Про «квазіреспубліки». 25 грудня 1917 року біль-

шовики захопили Харків і створили альтернативний 
уряд. І всі подальші дії вже велись під його прикрит-
тям. Зараз, з 2014 року і надалі, ми маємо приклади 
псевдореферендумів на окупованих територіях. І 

КОЛЕСО ІСТОРІЇ УКРАЇНИА

подальше прикриття їх дій псевдоурядами.
• Щодо міжнародної підтримки. У 1918 році Україну 

підтримали Німеччина та Австро-Угорщина. Це було 
цілком прагматично, бо ж їм були необхідні про-
довольчі та інші сировинні ресурси. Зараз Україна 
отримує потужну підтримку від цілої низки країн. 
Це допомагає нам здобувати перемогу. Але кожен із 
«помічників» також вирішує свої прагматичні задачі.

• Переговорні процеси. Переговори у 1918 році 
були затягнутими, бо більшовики чекали на завер-
шення Першої світової війни, щоб продовжити війну 
проти УНР. І зараз, до 24 лютого, ми мали «мінські 
процеси», які дозволили накопичити війська на кор-
донах України для повномасштабного вторгнення. І 
нинішні заяви про переговори, як намагання виграти 
собі час. Щоб потім знову продовжити війну. 
І ще багато і багато паралелей… Як ми бачимо, тоді, 

незважаючи на весь героїзм борців за незалежність, 
не вдалося створити сильну державу. Але історія дала 
Україні новий шанс. І ворог той самий, і діє тими самими 
методами. Замкнуте коло історії можливо розірвати 
тільки розбудовою Великої України. Щоб після нашої 
перемоги більше ні у кого навіть думки не з’явилося 
нападати на нас. 
_____________________________________________________

Так співпало, що 8 вересня, несподівано, в Україну 
приїздив Держсекретар США Блінкен. А після цього 
ми звільнили Харківщину.

Так співпало, що 4 листопада, також несподівано, 
в Україну приїхав радник президента США з питань 
національної безпеки Джейкоб Салліван. А вже 11 
листопада Україна бере під контроль Херсон.

Так співпало, що 3 грудня, і також неподівано, в 
Україну приїхала заступниця державного секретаря 
США з політичних питань Вікторія Нуланд. І одразу 
після цього Президент Франції Еммануель Макрон 
заявляє, що має спільну позицію з президентом США 
Джо Байденом стосовно російської війни проти Укра-
їни. 

СПІВПАДІННЯ?
А яка ж ця позиція? 
Ось вона: «Ми на одній лінії (з Байденом): допо-

магати українцям, чинити опір перед обличчям обстрі-
лів їхньої цивільної інфраструктури, здійснювати тиск 
на Росію з метою повернення за стіл переговорів, 
забезпечити відсутність ескалації в питаннях цивіль-
ної ядерної енергетики і, нарешті, думати про нову 

ТРЕБА нагородити Путіна 
зіркою героя України 

(посмертно). 

За те що, він своїм 
нападом назавжди 

відірвав Україну 
від Росії.

Кирил Соколов
  член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/kirill.sokolov.940
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Ми постійно повторюємо, що найперше, що необ-
хідно зробити, щоб Україна стала економічно могутньою 
- необхідно провести негайні економічні реформи. А 
саме, перше в економічних реформах - здійснити повну 
чистку економічного середовища від усього контролюю-
чого, дозволяючого та перевіряючого. 

Не всі усвідомлюють, наскільки це важливо. А, іноді, 
ми знаходимо довірливих громадян, які наслухались 
різних провладних блогерів і починають повторювати 
дурню, що «не на часі», бо зараз війна. 

А ми кажемо, що саме період війни - найсприятливі-
ший час для будь-яких реформ. Бо майже відсутня вну-
трішня опозиція владі. 

Ось, будь ласка, з’явилась така інфа. 
«Протягом останнього місяцю ЗСУ змогли експлуату-

вати 7 зразків БПЛА українського виробництва.
Міністр оборони України заявив, що це стало можли-

вим завдяки співпраці з Мінцифрою та запровадженням 

З самого початку війни ми чуємо навіть з екранів теле-
візорів чи то сторінок соцмереж одне й те ж слово – донат. 
Що ж воно таке, для чого потрібно і як використовується у 
наших реаліях?

Warning. Ця стаття написана для розумних людей, 
а не для тих, хто, навіть у казці про Червону Шапочку, 
бачить наративи російського Кремля. Таких просимо не 
читати далі, щоб, не дай Боже, не викликати псевдопа-
тріотичне обурення, що може привести до театраль-
них нервових зривів.

В перекладі з англійської мови слово «donate» озна-
чає «жертвувати». Тобто це - дар, добровільне, без при-
мушування, пожертвування грошей у подяку за будь-яку 
послугу, або у якусь організацію.

Різні волонтерські організації та благодійні фонди 
з початку війни закликають нас жертвувати гроші «на 
ЗСУ». На бронежилети, на ліхтарики, на білизну і одяг, 
навіть, на дрони та супутникові системи для наших 
дівчат та хлопців, що відстоюють країну від москаль-
ських загарбників. І тут виникає вельми справедливе 
питання: а куди й на що підуть реально ті самі гроші? 
Бо ж проконтролювати їх після перерахування не зможе 
більш ніхто. А що як вкрадуть і навішають лапші на вуха, 
як це робилося ще з часів АО «МММ»? И чи варто взагалі 
донатити на ЗСУ?

Ми вважаємо, що жертвувати гроші, наразі, необ-
хідно. Хоча б тому, що відчуваємо величезну подяку та 
шану усім захисникам нашої Вітчизни. Це завдяки їм 
більшість з нас ще живі, не згвалтовані та не закато-

СПРОЩЕНОЇ ПРОЦЕДУРИ взаємодії з розробниками. 
Відтепер, кожен виробник, який має готовий продукт, 

може подати заяву до Мінооборони на дозвіл експлуа-
тації. Міністерство закуповує  ці вироби та одразу пере-
дає ЗСУ. РАНІШЕ ЦЯ ПРОЦЕДУРА ЗАТЯГУВАЛАСЬ ДО ДВОХ 
(!!) РОКІВ». 

Тобто, спрощувати і прибирати перепони все-таки 
можна. І війна не заважає. Більш того, саме війна стала 
тим смаженим півнем, який вжарив нашу владу, щоб 
почухалась у цьому напрямку. 

Ось саме так, за таким принципом і все інше контро-
лююче, дозволяюче та перевіряюче бізнес, має бути 
прибране. І економіка почне розвиватися.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

вані російськими «асвабадітєлями». І, незважаючи на 5 
мільярдів доларів щомісячно на війну, що заявлені уря-
дом, нашим бійцям все одно не вистачає навіть самого 
необхідного.

Не вистачає не лише тому, що в нашій країні протягом 
30х років розкрадалося державне майно та принижува-
лася роль збройних сил, а ще й тому, що, подекуди, це 
є навіть під час війни. То там, то там у ЗМІ з’являється 
інформація, що ДБР викрила крадіїв гуманітарної допо-
моги чи товарів, що йшли до армії безпосередньо. І 
крадуть не те, щоб кілограмами, а цілими фурами. На 
ринках та у магазинах подекуди можна знайти одяг, на 
якому написано – «не для продажу, лише для ЗСУ».

Приємно розуміти, що карні органи не сплять, але ж 
їх дій недостатньо. Незрозуміла тут позиція влади, що 
не хоче приймати закони про збільшення строків пока-
рання за крадіжки амуніції та гуманітарки, хоча б, до 
25 років. Це дозволило б ДБР переключитися на інші, 
не менш важливі проблеми. І крали б менше. Чому такі 
закони до сьогодні не прийняті?

Але продовжимо по донату. Можна перераховувати 
гроші безпосередньо на номери рахунків родичів, зна-
йомих чи друзів, які знаходяться на фронті і зверта-
ються по допомогу. Це вже гарантія, що пожертви діс-
тануться туди, де вони необхідні.

Основне ж питання, наразі –  на скільки в нас ще 
вистачить на це грошей? Бо нам з початку війни обі-
цяли, що це все ненадовго. «Два-три тижні, максимум 
п’ять» (с). Потім, у червні, коли виявилося, що війна 
– це надовго, збори дуже знизились. Навіть з’явилися 
нахабні недоумки, що запитували – чому ж ви так мало 
донатите…. Чи вони не розуміли, що гроші треба звід-
кись брати, що з неба не падають?

У засобах масової інформації, чомусь, ці теми не під-

ЧОМУ НАМ ПОТРІБНІ РЕФОРМИ?

ПРО ДОНАТ ТА РЕФОРМИ

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»!

СПІВПАДІННЯ? ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

архітектуру безпеки, яка включатиме ГАРАНТІЇ ДЛЯ 
РОСІЇ», - сказав Макрон.

Тобто, шановні наші партнери розпочали говорити 
не про гарантії для України, а про гарантії безпеки для 
Росії, яку весь час самі ж називають агресором і яка 
напала на Україну. 

А ще так співпало, що з 5 грудня вводиться верхня 
межа на ціну російської нафти – на рівні 60 дол. США 

за барель. Але чомусь це обмеження стало за ціною 
вищою, ніж поточна її вартість (біля 50 дол.). 

Як кажуть, без коментарів.
Україну будуть використовувати до того часу, 

поки Україна не стане потужною державою. А для 
цього необхідно негайно проводити реформи. Для 
цього потрібно, щоб українська влада взяла курс 
на реформи. Чого вона за тридцять років ніколи не 

робила. Для цього потрібно, щоб українські грома-
дяни об’єдналися та змусили свою владу йти шляхом 
реформ!

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

німають. Може, бояться, що звинуватять у розхитуванні 
корабля під час шторму? Але ж самі по собі ці питання 
вирішені не будуть.

В нас лише офіційно з лютого по кінець жовтня 
з’явилося більше 400 тис безробітних. А скільки ще було 
до того... Хтось виїхав за кордон. Але багато хто зали-
шився, не в змозі виїхати. Допомога по безробіттю вже 
не 6 місяців, а лише 3 (з листопада). Реально зареєстро-
вані безробітні - це майже усі ті, що отримують допомогу 
від держави. А скільки незареєстрованих маємо на часі? 
Виявляється, у нас після завершення строку виплат по 
допомозі непрацюючим можна офіційно відмовитися 
від статусу безробітного. Хоча, по факту, нічого не міня-
ється. Тобто, фактично, реальна кількість непрацюючих 
у країні може бути у рази більша офіційної.

Ми кожен тиждень по декілька разів звертаємося до 
влади з проханням прийняття економічних реформ, а 
уряд бачить вихід у підвищенні податків та звільненні 
ще більшої кількості державних робітників. Там, де біз-
нес має зростати самотужки, нам пропонують безглузді 
схеми з грантами, що будуть на контролі у держслужбов-
ців, які й гадки не мають, як розвивати бізнес. Лише як 
брати хабарі. Податки також зменшувати ніхто не хоче.

Здається, що уряд вже звик до постійних надходжень 
грошової допомоги з Западу. Проте, це не допоможе 
розвиватися економічно. Ми готові і далі підтримувати 
наших захисників. Але ж треба зрозуміти, що немає 
роботи - нема що жертвувати. Почуйте ж нас, нарешті, 
зробіть нормальні умови для розвитку українського біз-
несу!

_____________________________________________________ 

Валентин К.
член ГО «Поступ»
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