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№ 996
04.12.22-10.01.23 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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ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

    ПЕРЕМОГА !
Є думка, що Україна переможе вже цього року. 

Проте справжня перемога наступить тоді, 
коли буде побудована Велика Україна.

?

Україна у 2022 році отримала безпрецедентну фінан-
сову підтримку - 32,1 млрд дол. 

Про це повідомив Національний банк України.

Треба радіти?
Найбільше дали США - 12 млрд дол. Від ЄС надійшло  

8 млрд дол, від МВФ - 2,7 млрд дол., від Канади - 1,9 млрд 
дол., від Німеччини - 1,6 млрд дол.

Крім того, у 2022 році ми отримали близько 3,1 млрд 
дол. завдяки розміщенню валютних облігацій.

Міжнародна допомога надходила як у вигляді грантів 
(тобто безповоротно), так і кредитів. Завдяки грантам 
доходи держбюджету за підсумками 2022 року зросли 
на 37%.

Мабуть знову треба радіти?
Бачимо, які у нас друзі! Весь цивілізований світ 

допомагає проти агресора. Без такої допомоги справи 
були б зовсім кепські. Це майже факт. І не треба нікому 
розказувати, типу ми самі якось могли б справитись.

Але!
Але ви коли-небудь бачили в своєму житті, щоб 

якийсь банк роздавав кредити «по дружбі»? Чи часто 
ви бачили, щоб хтось комусь дарував гроші на життя 
просто так? Дарують або з почуття жалості, або є роз-
рахунок. 

Ми повністю залежимо від партнерів, а значить, вони 
будуть диктувати нам умови нашого життя, хочемо ми 
цього чи ні!

Зараз, поки війна продовжується, ще не настав час 
піднімати питання, чому ця війна взагалі почалася. І 
яка в цьому була роль Заходу. Але вже точно видно, що 
ресурси України, а їх багато, знаходяться у сфері інтер-
есів наших друзів. А, враховуючи нашу від них повну 

КОЛИ УКРАЇНІ ВИСТАВЛЯТЬ РАХУНОК?
залежність, зрозуміло, що ці ресурси будуть працювати 
в першу чергу саме на Захід.

Це ціна за багаторічне правління олігархії, яка пра-
вить через загальноукраїнське «мене політика не ціка-
вить»! 

Але за це ми назавжди відходимо від Росії. Це наша 
головна перемога. Цим завершується перший етап 
становлення незалежності України. Наступний етап 
боротьби за незалежність – боротьба за незалежність 
від друзів. Так, друзів, без кавичок, тих, які нам допома-
гають зараз. І в залежність від яких потрапили.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

ЧИ ПОКРАЩИЛОСЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРМІЇ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙНИ?

Поза всяким сумнівом, забезпечення армії на початку 
війни не йде в жодне порівняння з тим, яким воно є 
зараз. Українська армія увійшла у війну, фактично, гола 
та боса. Елементарне забезпечення мали лише кадрові 

військові формування. А мобілізовані військові ЗСУ та 
сили територіальної оборони забезпечувалися само-
стійно та за допомогою волонтерів. Сталевий бронежи-
лет вагою близько 15 кг, автомат, 4 магазини з патро-
нами, шолом, спальне місце та якесь харчування – це 
все, на що міг розраховувати солдат в якості державного 
забезпечення. Рятували волонтери, заощадження та 
заробітна плата, які витрачалися на те, щоб себе екіпу-
вати. 

Та, з часом, ситуація почала позитивно змінюватися. 
Склади підрозділів почали поповнюватися базовими 
речами, необхідними для ведення війни. На сьогодні 
кожен військовослужбовець забезпечений зимовими 
та літніми берцями, зимовою та літньою військовою 
формою, кількома комплектами термобілизни, шкарпет-
ками, шапками, бафами, білизною, футболками…

І все це – якісні речі національного виробництва. 

Олександр Черниш
  член Ради 

ГО «Поступ»

Українська легка промисловість прямо на очах одягнула 
та взула мільйонну армію! Старлінки, рації, тепловізори, 
прилади нічного бачення… Спочатку всі ці високотех-
нологічні речі передавалися армії волонтерами. Але на 
сьогодні, підрозділи, хоч і не у потрібній кількості, але 
все більше й більше забезпечуються державою. 

Забезпечення стало кращим. Чи цьому слід завдячу-
вати іноземним партнерам, чи народному єднанню та 
самовідданій праці? Скоріш за все, в рівній мірі обом. 
Але то не так важливо. Значення має лише те, що зараз 
вся українська армія стала схожою саме на армію, а не 
на народне ополчення.

 _____________________________________________________

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
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В Україні суттєво зросло використання української 
мови у повсякденному житті, зокрема вдома, на роботі, 
навчанні чи під час пошуку інформації в інтернеті. 

Про це свідчать результати нового опитування. 
Його у грудні 2022 року провів Київський міжнарод-

ний інститут соціології (КМІС) на замовлення представ-
ника інституту політичних і етнонаціональних дослі-
джень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 

Результати продемонстрували стрімке зростання 
використання української мови у всіх сферах у порів-
нянні з попереднім опитуванням, яке проводилось у 
2017 році. 

Згідно з результатами опитування, на запитання про 
мову в повсякденному житті, 41% респондентів сказали, 
що спілкуються тільки українською мовою, ще 17% - 
«у більшості ситуацій» українською, натомість тільки 
російською говорять 6%, а переважно російською - 9%. 
Ще 24% сказали, що вживають обидві мови «рівною 
мірою». 

І що важливо! 
При цьому, судячи з відповідей, тенденція до збіль-

шення використання української мови спостерігається 
на Сході та Півдні. Україномовних людей там тепер не 
менше, ніж тільки російськомовних - 29% проти 27%. 

Згідно з відповідями, вдома з родиною тільки україн-
ською спілкуються 50% респондентів, переважно укра-
їнською - 12%, обома мовами порівну - 19%, тільки або 
переважно російською - 16%, іншими мовами - 2%. 

На роботі чи навчанні українською спілкуються 
трохи більше людей, ніж удома: про вживання тільки 
української заявили 50%, а російської - 4%. Переважно 
українською говорять 18%, тоді як переважно росій-
ською - 7%. Ще 19% респондентів відповіли, що рівною 
мірою використовують обидві мови. 

Ми всі знаємо, що питання використання російської 
мови в Україні було використано для кремлівської про-
паганди. Для роздмухування ворожнечі по лінії мови. І 
в багатьох випадках їм це вдалося. 

Але російська агресія це питання звела майже нані-
вець. 

Хоча тенденція і позитивна, але до перемоги в цьому 
питанні ще далеко. 

Перемога тут полягає не в тому, щоб усі громадяни 
перейшли на використання української мови в усіх 
сферах життя. А в тому, щоб це було зроблено ДОБРО-
ВІЛЬНО, а не через примус. 

Треба створювати умови для розвитку української 
мови. І ні в якому разі не докоряти українським грома-
дянам за вживання російської мови. Бо це призводить 
до зворотного ефекту і стимулює російську ворожу про-
паганду. 

Якщо коротко, то той, хто докоряє людині, що вона 
«говорить на мові окупанта» є свідомим чи несвідомим 
провокатором і фактично допомагає пропаганді ворога. 

Одночасно, з іншого боку, використання української 
мови в держустановах, при обслуговуванні клієнтів у 
публічній сфері працівниками має бути безумовним! 

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!
____________________

Коментарі до статті

Олександр Рябцев
член ГО «Поступ»
Більшість громадян, які почали навчання в школі з 

початку нашої незалежності вивчали мову з 1-3 кла-
сів школи, тобто, громадяни до 40 років володіють 
українською мовою  як мінімум на задовільному рівні, 
враховуючи, що протягом навчання в школі або в вищі 
здавали іспити з української мови та літератури. 

Питання низького рівня вживання в повсякден-
ному житті української мови в тому, що наша мова не 
в тренді. За радянських часів мови республік окрім 
росії забувалися, за рахунок урбанізації, чим крупніше 
місто , тим більше бажаючих вживати російську мову, 
а рідна мова негласно вважалася мовою колгоспників. 
Схожа проблема майже в усіх республіках колишнього 

УКРАЇНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ

Мабуть, найголовнішим з кремлівських наративів 
є ствердження, що росіяни та українці – один народ. 
Історичне братерство, що має спільне коріння та 
виходить з одного з середньовічних народів. Чи так 
воно, чи ні, і яке це має значення?

Для росіян має. Бо вони завжди, ще за часів Росій-
ської імперії, а потім, за часів Радянського Союзу, від-
чували себе старшими братами перед усіма іншими 
народами. Для них ми були вперті та жадібні хохли, 
тупі середньоазіатські чурки, пригальмовані прибалти, 
бульбаші та, навіть, хоча й свої, але геть тупорилі чукчи 
тощо. Вони ніколи не вважали когось з нас рівними 
собі. Ми були так, другий сорт. І всі ми, що були наро-
джені за часів Радянського Союзу це пам’ятаємо.

Коли ми їздили десь у Росію у туристичні подо-
рожі, нам усі навколо з посмішкою нагадували, хто тут 
гості. І ми відчували, що приїхали у гості. Але, коли 
вся ця російська наволоч приїздила до нас або у інші 
республіки, то вони почувалися господарями. Не всі, 

звичайно. Були й нормальні. Але багато хто з туристів-
росіян вважав місцеве населення жлобами з периферії.

От і зараз вони продовжують вважати, що ми єдина 
сім’я. Що ми - молодші брати, які вирішили зрадити 
довічне братство і переметнутися у стан ворога. Тобто 
США. І що треба розгромити тих нацистів, які підбурю-
ють український народ плювати в бік старших братів і 
їсти з рук американців. Це навіть звучить по-ідіотські. 
Але так і є.

Що вони тут забули? Звичайні росіяни? А нічого. Їм 
тут нічого не світить. Ну що, звичайний парубок з Уралу 
поїде продавати картоплю у Київ, чи шо? Звичайно ж 
ні. А от пащі на нашу країну роззявляють їхні олігархі, 
політики і бізнесмени. Усі природні багатства – нафта, 
газ, вугілля, наша родюча земля – все це вони просто 
таки мріють загарбати собі. Та, завдяки нам, знову від-
чути себе імперією.

Такий термін, як «єдиний народ» - це дуже сильне 
російське пропагандистське гасло. Нажаль, воно 
працює й далі. І якщо, хоча б частково, зламати цей 
стереотип-це дуже допоможе нам у війні. Більше буде 
дезертирства, більше буде ухиляння від мобілізації. 
Вони мають зрозуміти, що їх просто використовують. 
Що їм ця війна не потрібна.

Можна довго сперечатися, хто там колись були 

БРАТСЬКИЙ НАРОД

соцтабору. Ми цуралися української мови, вона для 
більшості була не популярна, яку в містах рідко вжи-
вають. Більшість наших «російськомовних» громадян 
почнуть вживати українську мову в побуті і загалом 
будь-де тільки тоді, коли українською мовою стане 
модно спілкуватися. Повномасштабна війна підштов-
хнула велику кількість наших публічних осіб вживати 
українську мову, аудиторія це сприйняла позитивно  
Достатньо, щоб відомі, популярні, авторитетні люди 
почали вживати українську мову на постійній основі 
- це стане тригером для популяризації мови серед 
майже всіх громадян України. Не знаєш мову - не біда, 
її можна вивчити, достатньо лише бажання.

Дмитро Тацій
член Ради ГО «Поступ»
Тут не треба забувати, що підтримка вживання 

російської мови була завдяки широкому споживанню 
російської культури через кіно та естраду, куди Росія 
не жалкувала грошей. Російський контент був на 
голову вищий україського і за традицією, щоб рости, 
найкращі українці виїжджали до Москви. Наразі це 
змінюється, і це дуже добре!

Денис Кононенко
член ГО «Поступ»
А ще не треба забувати, що в СРСР мовою стандартів, 

гостів, технічних документів, діловодства, зокрема в 
армії, тощо була саме россіянська мова. Тому що дуже 
складно було би віддавати накази, складати технічну 
документацію, коли у тебе 15 республік і у  кожній своя 
мова. Зокрема це створює в людей старшого покоління 
хибну думку, а через них у людей мого віку, що ‘’...от 
була одна держава й в ній всі розмовляли однією мовою 
і не було із цим проблем, всі один-одного розуміли...’’. 

Я таким людям завжди говорю, що от зараз одна дер-
жава, одні стандарти тощо, то чому ж ви проти україн-
ської мови, чому ж не хочете, щоб в Україні була єдина 
державна мова - українська? Мовчать, не відповідають.

_____________________________________________________

слов’яни, а хто словени. Що москалі мають інші коріння, 
і їхніми предками були угро-фіни, чи татаро-монголи, 
чи, навіть, суміш п’яних троянців з кроманьйонцями (що 
скоріше за все). Все це росіяни не признають, бо їм буде 
не дуже приємно.

На наш погляд, було б дуже добре поставити їх перед 
таким фактом. Не важливо, що було колись. Чи були ми 
однією країною, чи ні. Для нас, українців, це більш не 
має значення. В нас немає більше бажання підкорятися 
якомусь сусідньому народу, що б він там не вважав істо-
рично. Це все в минулому. Ще в 1991 році всенародним 
референдумом ми проголосували за відокремлення 
від усіх інших республік. Україна має бути незалеж-
ною в політичному плані країною. Незважаючи на тих, 
хто хоче нас загарбати чи «звільнити» під будь-якими 
гаслами. Ми сумуємо за нашими загиблими в цій війні 
і помстимося за їхню смерть. Будь-що маємо вистояти, 
а всяка сволота, що прийде зі зброєю на нашу землю, 
захлинеться власною кров’ю. Чи старшими братами 
вони себе там вважають, чи сестрами.

Слава Україні!

_____________________________________________________

Валентин К.
член ГО «Поступ»
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