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

№ 994
21.12.22-27.12.22 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
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січня

РОЗГЛЯД 
ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Даний матеріал було забанено на нашій сто-
рінці у Фейсбуці,  це свідчить про те, що він важ-
ливий, раз на нього звернули увагу росіяни!

Те, що москалі вкрали українську історію, мабуть, 
вже багато хто чув. Але як це робиться?

Приклад. Один з провідних російських каналів 
передає такий текст. Який потім розповсюджується.

Текст з історичної точки зору – вірний, але до Росії 
не має ніякого відношення. Ось він:

«Святослав Игоревич ‒ князь Новгородский и Вели-
кий князь Киевский — прославленный древнерусский 
полководец. 

Святослав стал образцом воинской доблести, бла-
городства и мужества. Еще при жизни он получил к 
своему имени приставку Храбрый, а историком  Нико-
лаем Карамзиным был назван «Александром Маке-
донским древнерусской истории».

Древняя летопись сохранила для потомства еще 

прекрасную черту характера его: он не хотел поль-
зоваться выгодами нечаянного нападения, но всегда 
заранее объявлял войну народам, повелевая ска-
зать им: иду на вы! В сии времена общего варвар-
ства гордый Святослав соблюдал правила истинно 
Рыцарской чести. 

Николай Карамзин «История государства Россий-
ского».

Неоспорим вклад Святослава в процесс «собирания 
русских земель». При нём Русь стала одним из круп-
нейших государств в Европе».

Це фрагмент з УКРАЇНСЬКОЇ історії. На той час 
Україна мала назву – Русь! 

Москалі видають нашу українську (руську) історію 
за свою власну. Хоча самих москалів на той час НЕ 
ІСНУВАЛО! Жили там угро-фінські племена без якоїсь 
відомої державності. А сусідом у них була слов’янська 
держава – Русь.  

Створив цю фальсифікацію Микола Карамзін. Мос-

ЯК МОСКОВИТИ КРАДУТЬ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ
кальський історик, що помер ще аж у 1826 році. Він 
цей епізод просто вставив в свою головну працю: 
«Историю государства Российского». Зрозуміло, 
що при цьому не пояснює, що країна (Русь, причому 
менша її частина), звідки взятий цей історичний фраг-
мент, стала частиною Московії лише за 150 років до 
написання його історичного опусу. 

А сучасні москалі вже подають працю фальсифіка-
тора Карамзіна, як якийсь історичний документ. 

Така фальсифікація мала практичне значення. 
Мала за мету надати обгрунтування, що причорно-
морські українські землі мають якесь відношення до 
Москви. Ось так нехитро тоді так робили. І так нехи-
тро вони і зараз роблять, розповідаючи про фейкову 
«новоросію».

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

Історія Росії - це суцільна вигадка і 
нічого спільного з історією 

Русі (України) не має!



Газета «Громадянська республіка». Реєстраційне свідоцтво: серія КВ №22202-12102ПР від 19.07.16р.
Засновник та видавець: Громадська організація «Поступ». Головний редактор: Тацій Д. М.
Редакція може не поділяти точку зору автора статті. Авторський стиль статей максимально збережений. 
Відповідальність за зміст та достовірність наданої інформації несе автор. Редакція дозволяє передрук і 
розповсюдження будь-яких матеріалів газети, але з обов’язковим посиланням на ГО «Поступ».
Тираж: 2342 примірників. 
З питань розміщення інформації та розповсюдження звертатись на e-mail: gazeta@postup.org.ua

ПЛАТНИК: ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ: ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА ________ 202__ Р.
ОДЕРЖУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Поступ» 
ЄДРПОУ: 26089233, Р/Р UA213052990000026001000105037
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» № 994
21.12.22-27.12.22 

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Стратегічне завдання Росії — розділити польський та 
український народи.

Про це заявив радник президента Польщі із зовніш-
ньої політики Якуб Кумох. З його слів, усі російські агре-
сії лише посилюють польсько-українську співпрацю. 

«Польща буде найкращим сусідом цієї гордої України, 
тому що ми дбаємо про Україну, яка вірить у себе, ми 
хочемо разом із нею будувати регіон», – заявив він.

Радник польського Президента це каже не просто 
так.

Польщу двічі ділили між собою росіяни та німці 
(Пруссія та Австрія). Перший раз було в три етапи - у 
1772, 1793 та 1795 роках. Другий раз - у 1939 році між 
Гітлером та Сталіним. 

І в перший, і в другий раз Польща, як самостійна кра-
їна, переставала існувати. Якщо щось відбулося один 
раз, то може бути випадково. Але якщо вже вдруге – то 
буде і третій, і четвертий... 

Для Польщі потрібна така політика, яка унеможли-
вить таку перспективу.

Одночасно з дерибаном Польщі, була роздерибанена 
і Україна. Русь (сучасна Україна) була інкорпорована 
спочатку у Велике Литовське князівство, а потім в Річ 

Поступово, з промов Путіна, з’являється логіка, яку 
він вкладає в російську агресію. 

Нещодавно він понарозповідав наступне.
«Ресурсы западных стран не находятся на грани 

исчерпания, на Украину поступает в основном советское 
вооружение, мы все это повыбивали, повыжгли, вот эта 
техника близка к исчерпанию.

Россия тратит военные запасы, это большие цифры, 
но разница с украинским ВПК огромная, запасов у 
Киева скоро не останется, мы в состоянии нарастить 
производство вооружения.

Разница между нами, скажем, и теми, кто нам про-
тивостоит, заключается в том, что, скажем украинский 
ВПК, если не обнулился целиком, то стремительно к 
этому движется. Собственной базы скоро не останется.

Россия учитывает и считает, сколько на складах на 
Украине осталось вооружения».

Якщо це розкласти по логічних поличках, то виходить 
наступне.

Україна для Росії паном Путіним вважається джере-
лом небезпеки. Все вірно. Україна мала і буде мати за 

Посполиту, яку вже і розділили між собою німці і росі-
яни. У 1918 році Польща ненадовго, до 1939 року, отри-
мала незалежність. Але Україна під назвою Українська 
РСР продовжувала бути під окупацією Росії. 

Україна довше, ніж Польща, була окупована. І для 
України питання збереження державності і буття укра-
їнського народу так само важливе, як і для Польщі.

Для гарантії збереження незалежності є тільки один 
шлях. Постійний розвиток країни. Україна має стати 
потужною країною – Великою Україною. І Польща так 
само, потужною країною, куди вона зараз і рухається.

Спільне історичне минуле Польщі та України і спіль-
ний ворог (Росія) дає єдиний вірний шлях – до глибокої 
взаємної інтеграції. Мова зараз не про створення однієї 
країни. Так, це можливо колись і буде. Але в найближчій 
перспективі ми маємо стати міцним об’єднанням двох 
потужних країни.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

мету - повернути назад і Крим, і Донбас. Військовим 
способом. Ніякі Мінські домовленості цьому б не зава-
дили. Це питання часу для підготовки до війни і рішу-
чості влади. А рішучість українського народу завжди 
зашкалювала. Не треба було в 2014 році красти наші 
території. 

Тобто, щоб позбавитись небезпеки з боку України, 
Росії потрібно або повертати назад ЛДНР та Крим, або 
зробити так, щоб Україна не змогла б напасти в незруч-
ний для РФ момент. Або взагалі не змогла б напасти в 
майбутньому, щоб повертати окуповані території.

От і з’являється ідея «спецоперації». Здійснити 

УКРАЇНА І ПОЛЬША

ВИКРИВЛЕНА ЛОГІКА РОСІЇ

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»!

В Києві Зеленський зібрав послів України в світі на 
щорічну Конференцію послів. Яка проходила 22-26 
грудня під гаслом: «Війна і нові горизонти у світі».

На ній виступив Міністр МЗС Кулеба. З його висту-
пом варто ознайомитись всім громадянам, які хочуть 
зрозуміти, що має відбуватись надалі з Україною. Про-
мова Кулеби виявилась досить відвертою та принци-
повою. Хоча багато чого в промові закрили від публі-
кації. Знайти промову просто. В гуглі набрати «Кулеба 
конференція послів України», і вона буде на першому 
місці.

З промови Міністра можна зробити такі висновки:
1. Війна переходить у фінальну стадію.
2. В НАТО ми не вступаємо.
3. В ЄС, скоріш за все, також не вступаємо. 

4. Планується Україну перетворити на новий потуж-
ний геополітичний центр. 

Це вектори розвитку. Вони абсолютно вірні, 
направлені саме на побудову Великої України. Але 
поки що все це - слова. Мають бути дії.

Головне те, що з України назавжди йде питання гео-
політичного вибору: рухатись в бік Сходу чи Заходу. 
Агресія РФ рух на Схід закрила назавжди. Курс на 
Захід став безальтернативним. 

Україна має стати базою для створення нового гео-
політичного блоку (Україна – Польща – Британія). Цей 
блок зараз вже створюється практично. Враховуючи, 
що Британія і США складають ядро англосаксонського 
світу, то і новий блок буде йти в руслі його політики. 
І в першу чергу в руслі політики США. Що теж є пра-

вильним на даному етапі. 
Польща в аналогічній ситуації, що і Україна. У нас 

спільні вороги. Це спонукає до об’єднання. У промові 
Кулеби про це сказано напряму. Згадується Гадяцький 
мир. Гадяцький договір був підписаний 16 вересня 
1658р. Ліквідовував угоду щодо об’єднання України 
із Московію. Створював нову державу - оновлену Річ 
Посполиту. Але угода не була тоді реалізована. Тепер 
ми маємо це зробити через 350 років. В нових умовах, 
але контури ті ж самі.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

бойові дії, внаслідок яких утилізувати зброю радян-
ського типу, яка доступна або могла би бути доступною 
Україні. 

Так, при цьому буде утилізуватись і російська зброя. 
Але ВПК Московії набагато потужніший, ніж україн-
ський. Втрачену зброю москалі можуть поновити. Укра-
їна - ні. Україна буде вимушена почати користуватись 
західною.

І тут виникає головне. В цьому випадку про якісь 
гарантії ненападу на Росію з боку України вже можна 
говорити не з самою Україною, а з тими, хто Україну 
озброює. Бо без отримання західної зброї воювати 
довго Україна не зможе. І без допомоги Заходу підняти 
свій власний ВПК теж не вийде.

Ось така нехитра логіка царя Московії.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

ГОЛОВНІ ВИСНОВКИ З КОНФЕРЕНЦІЇ ПОСЛІВ В УКРАЇНІ
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