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

№ 999
25.01.22-31.01.23 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 або 
дізнатись в телеграм-каналі «За Велику Україну!».

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

11 
лютого

РОЗГЛЯД 
ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Зображення: Jolygon/iStock, Getty Images

Повертаючись більш ніж на 30 років у минуле, згадується 
1991 рік, переломний в історії нашої держави. Коли ми, 
більшістю голосів, проголосували за відокремлення України 
від СРСР. Мало хто розумів тоді, що влада робила це заради 
себе, а не для людства. Щоб розкрадати спадщину Радян-
ського Союзу. І мало хто розумів, що треба буде робити далі.

Комуністична партія за роки правління змушувала 
наш народ до покори досить жорсткими методами. Таких 
людей, як Василь Стус, було досить мало. І призвело це до 
того, що, проголосувавши, ми кинули управління країною 
напризволяще. Мов би – є влада, ми за неї проголосу-
вали, хай вона й вирішує.

30 років поспіль нам давали пусті обіцянки, що ось-
ось ми почнемо жити краще. І нишком втлумачувалося, 
що ми самі ніхто, і від нас нічого не залежить. Майже одні 
й ті ж самі, коло за колом, балотувалися у Верховну Раду 
і робили все лише заради власного бізнесу. Помаранчева 
революція та Майдан 2014 – все це зробили звичайні 
громадяни. А скористалися цим інші.

І от зараз ми маємо те, до чого це призвело. Війна. 
Кривава бойня. До якої ми не були готові. Ще 10 років 
тому ми навіть уявити не могли, що згадка про Росію буде 
викликати люту ненависть. А російськи солдати – жадобу 
вбивати їх. Нещадно. Не беручи в полон.

І кожен небайдужий українець зараз відчуває одне й 
те ж:

БІЛЬ. 
Маріуполь – кривава рана на тілі країни. Десятки 

тисяч мирного населення вбиті… заради чого?! Буча, 
Ірпінь, Гостомель, сотні зґвалтованих, до смерті замуче-
них невинних громадян, обстріли житлових кварталів, 
десятки тисяч сиріт, лікарні без води і світла…. все це 
наш з вами біль, біль єдиної душі України.

СОРОМ. 
Перед наступними поколіннями, перед нашими дітьми. 

Всього цього ж могло б і не статися. Якби у нас була нор-
мальна сучасна зброя, професійна армія. Але ж само по 

собі так не буде. А ми, тим часом, вірили обіцянкам урядів і 
нічого не робили. І безжальна правда в тому, що, частково 
і завдяки нашій бездіяльності, відбувається цей жах.

НЕНАВИСТЬ. 
Жадоба помсти до кривавого затьмарення очей, 

бажання вбивати виродків як шалених собак – це все для 
нас не природнє. Ми миролюбна нація. Нам ніколи не 
була потрібна війна, навіть, думок таких не було. Але таке 
ми НЕ ПРОБАЧИМО! Пройде ще багато років, коли наші 
онуки, що не зазнали жахів цієї війни, зможуть якось 
співпрацювати з Росією. Але лише з позиції сили! З ними 
інакше не можна.

ГОРДІСТЬ. 
Незважаючи на зусилля попередніх урядів, у нашій кра-

їні таки виросли покоління патріотів. Що першими встали 
перед ордою загарбників. Саме завдяки їм ми ще існуємо, 
як нація. І саме вони стали прикладом для інших, хто хоч 
якось, але допомагає нашій країні зробити ще один крок 
до перемоги. Це довга дорога, але нам надає сили думка 
про те, що ми вистояли. І нас вже не зламати!

ЄДНІСТЬ. 
За часів Жовтневої революції 1917 року українці були 

поділені, у більшості своїй, на білих, червоних та жовто-
блакитних. У Великій Вітчизняній – на ОУН-УПА та кому-
ністів. В цій війні немає ніяких кольорів, окрім нашого 
національного прапору. Такої єдності, як зараз, у нашої 
нації не було з часів Богдана Хмельницького. Але його 
помилки ми не повторимо. Усі майбутні союзи чи унії 
можуть бути створені лише для побудови Великої України.

І після перемоги не маємо ми більше права знову роз-
бігтися у різні боки. Знову стати маленькими, нічого не 
значущими гвинтиками. Всі ці передвоєнні спори – хто там 
за Порошенка, а хто за Зеленського – мають залишитися 
позаду. Бо жоден з цих урядів ми не могли контролювати 
аж ніяк. Єдина форма правління, завдяки якій кожен сві-
домий громадянин може сам щоденно, а не раз у 5 років, 
приймати участь в управлінні державою – це Громадянська 
республіка. Усе інше ми вже проходили. Ні демократичне 
правління, ні монархія не дають звичайним громадянам 
приймати якісь впливові на розвиток країни рішення.

Шанс змінити систему влади випав нам перший раз 
за декілька століть. Проґавити його – означає поставити 

МИ - УКРАЇНЦІ
наших нащадків у залежність від інтересів країн Заходу і 
лишити беззахисними перед наступним нападом приниже-
ної нами Московії. Всі ми розуміємо, що вірити Росії може 
тільки божевільний. Побачивши слабину, вони нападуть 
обов’язково. Тому розмовляти з ними можна лише з пози-
ції сили.

Слава нації!
_____________________________________________________

Велич України 
залежить лише 
від свідомості 
її громадян!

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»!

Валентин К.
член ГО «Поступ»
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Депутат - це народний обранець, роботою котрого, 
насамперед, є захист інтересів його виборців. На цьому і 
хотіли б завершити свою думку, та нажаль… У більшості з 
нас, якщо чи не у всіх, депутат асоціюється з жадібною та 
ненажерливою істотою, котрій всього мало. В цей момент 
виникає логічне запитання, чому ж ми віримо тим, кому 
не довіряємо? А відповідь банально проста: ми дозво-
ляємо працювати формулі «ГРОШІ >> ПРИХІД ДО ВЛАДИ 
>> ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ». Давайте трохи 
поміркуємо, що ж це за етапи в житті пересічного депу-
тата великого міста.

ГРОШІ.
Чим більше місто, тим цінніший депутатський мандат, я 

гадаю, це ні для кого не секрет. А отже, не секретом буде 
і те, що виборча компанія потребує значних коштів. І як 
часто буває, самовисуванець їх не має, а отже він мусить 
їх десь взяти, наприклад, у інвесторів. Останні в свою 
чергу розцінюють майбутнього обранця народу, як інвес-

У Києво-Могилянській академії заборонили вживати 
російську мову.

Про це повідомило керівництво ВНЗ. Навчання і захисту 
робіт російською в університеті і так ніколи не було, адже 
робочими мовами у Могилянці є лише українська та 
англійська. Тепер тут заборонили і спілкування між собою 
російською мовою. Як зазначили в університеті, це стосу-
ється абсолютно всіх: викладачів, студентів і адміністра-
тивного персоналу. Ця норма прописана у нових правилах 
внутрішнього розпорядку НаУКМА, які затвердили 27 січня 
на академічній конференції університету, розповів голова 
наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко. 

А ось це стаття 10 Конституції України: 
«В Україні гарантується вільний розвиток, викорис-

тання і захист російської, інших мов національних мен-
шин України». 

А це стаття 22 Конституції: 
«Права і свободи людини і громадянина, закріплені 

цією Конституцією, не є вичерпними. 
Конституційні права і свободи гарантуються і не 

можуть бути скасовані».

тицію, щось на кшталт державних облігацій. Тепер наш 
обранець може дозволити собі долучитись до передви-
борчої компанії.

ПРИХІД ДО ВЛАДИ.
Після завершення всіх юридичних формальностей 

починається справжня вистава. Ця найдобріша в світі 
людина починає всюди пхати свого носа в потугах вирі-
шити всі проблеми жителів свого округу. Починається 
бум спортивних та дитячих майданчиків. Молодше поко-
ління просто розсипається в обіцянках, а от старше, з 
тих, хто добре пам’ятає 90-ті, ще підкріплюють свої слова 
реальним вирішенням проблем, котрі самі створили, 
звісно, але то вже нюанси. А куди їм діватись? Їм за будь-
яку ціну потрібно здобути голоси та пройти на виборах, 
адже гроші їм дали не через те, що вони бажають зро-
бити країну кращою чи підтримати своїх виборців. Опісля 
обіцянок довічного кохання до виборців, настає момент 
істини – вибори. Не будемо згадувати про купівлю голо-
сів, підтасовки та інші традиційні забави, просто уявимо, 
що наш кандидат виграв чесним голосуванням, завдяки 
тому, що в кожному дворі пообіцяв зробити ремонт 
під’їзду чи освітлення вулиці, десь поставив дитячий 
майданчик, а десь зупинив, власноруч, свавілля влади, 

А це стаття 24: 
«Громадяни мають рівні конституційні права і сво-

боди, та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших пере-
конань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за МОВНИМИ або 
іншими ознаками».

Бачимо пряме порушення норм Конституції.
Треба обрати щось одне: 
- або негайно змінити Конституцію України; 
- або влада має якось втрутитись у процес «держа-

вотворення» в Києво-Могилянській академії; 
- або відверто всім сказати, що Конституція України 

така, що нею можна витирати ноги! 
Заборона людині спілкуватись в ПРИВАТНОМУ житті тією 

мовою, якою вона хоче, - це не просто антидемократично і 
незаконно. Це і перший крок до нацизму. Саме такого, про 
який постійно розповідає Кремль, виправдовуючи свою 
агресію. Якщо, наприклад, студент студентці на території 
академії запропонує російською мовою піти погуляти, то 

ЧОМУ НЕ МОЖНА ВІРИТИ ОБІЦЯНКАМ ДЕПУТАТА?

ДУРІСТЬ ЧИ ЗРАДА?

наприклад, розібрався з нахабними забудовниками, котрі 
хотіли замість парку побудувати висотку. І от момент трі-
умфу, він переміг, він тепер депутат, тепер можна майже 
нічого не робити та про все забути, ну майже про все…..
гроші пам’ятаєте?

ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ.
Тепер настає час наших добрих меценатів. Їм потрібно 

повернути свої кошти і з якомога більшим прибутком, та 
й нашому депутату не гоже про себе забувати. Іноді його 
просять підтримати потрібний закон, а іноді допомогти 
з виділенням землі під будівництво або її узаконенням, 
а ще є тендери. Способів повернути свої гроші з вели-
чезним прибутком існує надто багато, щоб був сенс їх всі 
перераховувати, основна думка всього вище написаного 
«якщо ви повірили депутату – ви вже програли!». Мож-
ливо є ті, хто тішить себе сумнівами та вірить в чесних 
політиків, тим хочу нагадати про подільський міст, який 
відновив своє будівництво в 2003 році і прошу згадати 
два моменти: перший – скільки поколінь політиків обі-
цяло його здати в експлуатацію через рік чи два та другий 
– згадайте коли ви останнього разу по ньому їздили.

_____________________________________________________

це його ПРИВАТНЕ життя, а не «освітній процес». Академія 
почне його цькувати і оголошувати зрадником?

Якщо елітний ВНЗ навчає студентів забороняти, а не 
стимулювати, то що це буде за еліта нації? 

Тобто, тепер той, хто буде, на думку шановної акаде-
мії, розмовляти «ворожою мовою», буде автоматично 
громадянином другого сорту? А чи відомо шановному 
ВНЗ і його студентам, скільки російськомовних проживає 
в Україні? І що, вони мають бути громадянами другого 
сорту? До тих пір, поки не навчаться чи не захотять гово-
рити українською? 

А чи відомо шановному ВНЗ, скільки захисників Вітчизни 
зараз на війні російськомовних? Вони теж другосортні? 

Ми чекаємо на відповідну реакцію влади. 
Може не потрібно виходити за межі здорового глузду 

в боротьбі за славу за найкращий патріотизм? Громадяни 
України мають ХОТІТИ говорити українською мовою. 
Мають її любити. Багато хто полюбить нашу мову, якщо її 
будуть змушувати любити?

Переможемо. ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!
_____________________________________________________

Воладимир Пелих
  член Виконкому ГО «Поступ»

Впевнені, у кожного готові свої відповіді. Але є 
одна беззаперечна причина війни – слабкість ниніш-
ньої України.

А хто дозволив олігархії довести країну до такого рівня? 
Пасивні громадяни, серед яких купа – соціальних дронів. 

«Поступ» вже тривалий час запрошує людей до своїх 
лав, щоб разом розбудовувати Велику Україну, проте ми 
регулярно чуємо у відповідь:

- «Я не цікавлюсь політикою».
- «Я плачу податки і цим годую країну».
- «Мені треба займатись бізнесом і мені не до грома-

дянської діяльності».
- «Держава для мене нічого не зробила. Я їй нічого не 

винен».
Саме ці фрази переважно характеризують соціаль-

ного дрона.
Це люди, яким плювати на життя держави. Це люди, 

ХТО ВИНЕН У ЦІЙ ВІЙНІ?
У ньому детально проговорили про роль громадянина 

у житті держави і про сутність соціального дрона. 
Також ви можете легко перевірити, чи є ваш знайо-

мий соціальним дроном. Перешліть йому цей ролик. 
Якщо він буде викликати у знайомого роздратування та 
алергію – це буде симптомом того, що він – соціальний 
дрон. Або невірно зрозумів сутність (хоча це мало імо-
вірно).

Соціальні дрони – вороги Великої України. Чим 
більше справжніх громадян у країні, тим більші шанси 
на побудову потужної України, на яку ніхто не нава-
житься нападати ніколи!

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

що думають лише і лише про власний добробут.
І коли ми говорили, що така позиція може призвести 

до того, що у будинок такої людини може прилетіти 
ракета, – нас називали бовдурами. Що ж – час показав, 
що така ситуація абсолютно реальна.

Подивіться дане відео. 
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