
СИМОН ВАСИЛЬОВИЧ ПЕТЛЮРА

ЧОМУ В УКРАЇНІ РОСТУТЬ ТАРИФИ І КОМУ 
ЦЕ ВИГІДНО?

Найбільш контроверсійна і загадкова постать в 
українському визвольному русі 20 століття – це без-
умовно Симон Васильович Петлюра. Його ім'я стало 
символом боротьби за незалежність України, а для 
ворогів об'єктом ненависті, наклепів і навішування 
ярликів.

З юних літ Петлюра почав бурхливу політичну діяль-
ність, поступово розвиваючись від соціал-демократич-
них до патріотично-державницьких ідей.

В 1917р. йому як члену Центральної Ради, після про-
голошення УНР, доручили очолити військовий секре-
таріат. Самоук в військовій справі, С. Петлюра бачив 
набагато глибше від інших провідників, зрозумівши, 
що відродити і захистити державу можуть не револю-
ційні резолюції і лозунги, а лише боєздатна армія. Він 

На рівні Кабміну опалювальний сезон 2018-2019рр. 
виявився знову непідготовленим: немає розуміння рин-
кової ціни на газ, чіткого графіка підвищення вартості 
та відповіді, якими будуть цифри в платіжках насе-
лення. Підвищення вартості енергоносія – обов’язкова 
частина домовленостей з МВФ. Поки що уряд погодив 
– подорожчання вартості газу для населення на 23,5% 
на першому етапі.

висловлював державницький принцип будівництва 
війська, що й зумовило його конфлікт з іншими чле-
нами УНР.

Можливість вільно формувати українське військо 
Петлюра отримав на початку 1919р., коли більшість 
керівників УНР почали тікати за кордон. Але політичне 
і економічне становище республіки цьому не спри-
яло... Саме в цей складний час Симон Васильович бере 
на себе всю повноту влади, й очолює Директорію та 
армію УНР. Боротися довелося на два фронти: проти 
більшовиків і денікінців. В цій нерівній боротьбі укра-
їнська держава не встояла, але й не капітулювала. 
Боротьба продовжилася...

С. Петлюра, ставши символом української держав-
ності, виявився з-поміж сучасників послідовним само-
відданим її творцем і оборонцем, а в двадцятих роках 
став провідною постаттю національно-визвольної 
боротьби. В його особі найбільш вдало поєдналися 
риси державного і військового вождя. Недарма най-
більші недруги української самостійності називали 

Уряд прийняв рішення про те, що НАК «Нафтогаз» 
буде продавати газ для потреб населення за новим тари-
фом 8 550,0 грн за тис. кубометрів (з ПДВ), або на 23,5% 
дорожче. В свою чергу глава комісії НКРЕКП Оксана 
Кривенко повідомила, що середній відсоток зростання 
тарифів на тепло не перевищив відсотку зростання 
вартості газу – 23,5%. Зазначимо, що прем'єр-міністр 
України Володимир Гройсман раніше запевняв, що через 
підвищення ціни на газ на 23% тарифи на тепло можуть 
зрости не більш, ніж на 16%.

Нові тарифи мають набути чинності з 1 січня 2019 
року. 

Згадаємо, як це було. В 2017 році уряд прийняв 

визвольний процес України 20 ст. "петлюрівщиною". 
Терплячи поразки, зазнаючи невдач, він не здався. 
Навіть, після підлого вбивства чекістами справа його 
життя продовжилася. Визвольні потуги українців 
тривали: майже до середини 30-х діяли партизанські 
загони Холодноярської республіки, героїчна оборона 
Карпатської України, в роки Другої світової війни від-
чайдушна боротьба воїнів УПА. Накінець все завер-
шилося розвалом "союзу" й проголошенням самостій-
ності України. Ось приклад незламності духу і віри в 
свою правоту, і неминучу перемогу нації над понево-
лювачами!

Так і нам, нащадкам "прадідів великих" потрібно 
вірити і працювати, щоб в Україні впровадити Гро-
мадянську республіку, що безумовно призведе до 
успіху і процвітання нашої Батьківщини!

________________________________________________

урядову постанову №187, якою зобов’язав регулярно 
переглядати ціни для населення з прив’язкою до рин-
кових котирувань. Це повинно було відбуватися неза-
лежно від того, скільки коштує видобуток, виробництво 
та транспортування українського газу. Але протягом 
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членів організації з організації "Поступ" виключено 
Гайченка А.В. 

Станом на 18 грудня в ГО "Поступ" 158 членів.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

9 
грудня

ВИХІДНИЙ ДЕНЬ

5025

Володимир Антонюк
            член ГО «Поступ»

Справа здобуття 
української державності — 
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2017-2018рр. пішла вгору ціна на нафту, подорожчав 
газ, а також відбулась девальвація гривні. Кабмін для 
уникнення обурення населення країни у травні 2018 
року і зовсім скасував цю постанову.

За скасованою постановою №187, яка влаштовувала 
МВФ, ціни мали переглядати двічі на рік – після закін-
чення і перед початком опалювального сезону. При 
коливанні ціни в цей період більше ніж на 10%, потрібно 
було переглядати тариф для населення. Але зараз пері-
одичність не узгоджена – уряд просто констатував, що 
на ринковий рівень вийдемо в жовтні 2019 року. 

Але потреба в транші МВФ настільки висока, що уряд 
знову повернувся до виконання своїх обіцянок перед 
Фондом, пояснюючи поспішність дій Кабміну тим, що 
бюджет 2018 року недоотримає велику суму доходів. 
На що експерти зауважують, що для отримання траншу 
немає нагальної потреби піднімати вгору ціни на газ для 
населення, тому що МВФ не вимагає підвищення ціни. 
Фонд вимагає однакових цін для всіх споживачів – про-

мислових і побутових. Якби в уряді дбали про насе-
лення, то змінили б формулу розрахунку. 

Уряд, підвищуючи нижчу ціну до рівня вищої, працює 
в інтересах фінансово-промислових груп, які видо-
бувають, поставляють і продають газ населенню і про-
мисловості. Доречі, за оцінками «Укргазвидобування», 
зараз вартість українського газу – від 180 до 250 дола-
рів за тисячу кубометрів, тобто 5-7 тис. грн. В Україні в 
2018 році спожили 22,1 млрд кубометрів газу, а видо-
були 15,5 млрд кубометрів власного газу. Тобто частка 
імпорту складає лише 30%.

Але найближче підвищення цін на газ – не останнє. 
Наступне заплановано на квітень 2019 року – на 18%. 
Якщо в планах Кабміну нічого не зміниться, то 1 тисяча 
кубометрів газу коштуватиме 10 098 грн з ПДВ. У жов-
тні 2019 року буде третій етап подорожчання. Але якою 
буде ціна на газ через рік зараз сказати неможливо. 
Також, як не можна до кінця пояснити, що таке в прин-
ципі своєму «ринкова ціна».

Вище зазначена ситуація, яка склалась в Україні, та 
дії уряду в інтересах фінансово-промислових груп спо-
нукають до “розбазарювання” імпортованих чи власних 
природних ресурсів. Лише контроль ринкової ціни на 
газ з боку держави, чіткий графік підвищення вартості 
газу та економія використаних енергоресурсів дадуть 
можливість громадянам отримувати якісні комунальні 
послуги та реальні ціни на енергоносії, а країні кошти 
на розвиток та покращення життя населення.  

        
________________________________________________

У житті все тече, все змінюється. Хтось при-
ходить, а хтось іде з твого особистого життя, з 
життя сім’ї, організації. 

Таке стається. Іноді люди йдуть. Стається і так, що 
людей просять піти. Різні причини, різні обставини 
та різні наслідки. Про одних згадують теплим словом, 
когось клянуть. Когось знову хочуть зустріти, а когось 
шукають, щоб помститися. Буває по-різному.

ГО «Поступ», як будь-який колектив людей, також 
стикається з моментами, коли наші лави залишають 
люди. І необхідно сказати кілька слів стосовно того, 
якою є позиція ГО «Поступ» щодо наших «колишніх».

ПРИЧИНИ.
Для виходу з будь-якої організації може бути маса 

причин. Особисті питання, незгода зі стратегією і так-
тикою організації, відсутність віри в її спроможність, 
навіть, емоційний стан в запалі суперечки тощо. Але є 
ще обставини, коли організація приймає категоричне 
рішення щодо виходу члена організації внаслідок його 
зневаги до колективу, окремих колег, або його ганебної 
поведінки, що компрометує саму організацію. 

ОБСТАВИНИ.
Отже, існує багато причин, обставин, що впливають 

на прийняття рішення. Процес віддалення може про-
йти спокійно, врівноважено, а може викликати бурну 
реакцію та конфлікти. Поведінка ж організації в цих 
обставинах завжди обумовлена загальними правилами 
організації та поведінкою того, хто її залишає. Тому дії 
організації будуть завжди випливати із зазначеного. 

Нагадаю, що «Поступ» поставив собі глобальну 
мету – побудову Великої України. Обставини в нашій 
країні такі, що для досягнення цієї мети потрібні карди-
нальні зміни в величезних масштабах. На даний момент 
«Поступ» єдиний відкрито окреслив причини проблем, 
розробив шляхи їх усунення і визначив методи досяг-
нення мети. То ж ми, «Поступ», діємо виключно в інтер-

есах нашої України та її Громадян. А отже, ми потребу-
ємо участі в нашій діяльності найбільш відповідальних 
Громадян України для втілення цих кардинальних змін 
в майбутньому. Ми покладаємось на кожного члена 
організації, ми розраховуємо на участь в її діяльності 
кожного нашого товариша. Хтось дійшов до цього вже, 
хтось почне активніше працювати згодом, коли роз-
береться детальніше. Це нормально. Поки людина в 
«Поступі» - вона може пройматись нашою діяльністю, 
розуміти її більше. Але. Коли хтось залишає наші ряди 
– він по-перше віддаляється від «Поступу» (і зрозуміти 
діяльність буде ще важче), по-друге вже сьогодні посла-
блює наш рух на якусь долю відсотку. Звісно, в таких 
умовах організація не може вітати рішення людини про 
вихід з її лав. 

Підсумую. Причини виходу в лав організації можуть 
бути різні. ГО «Поступ» може їх поділяти або ні, може 
оцінювати це рішення негативно, а може і підтримати, 
якщо розбіжності ідеологічні, і людина просто наш опо-
нент, а не колега. Але поведінка стосовно цієї людини 
буде обумовлена загальними правилами організації та 
поведінкою того, хто виходить.

НАСЛІДКИ. 
Незалежно від оцінки з боку ГО «Поступ» рішення про 

вихід з організації, кожен повинен усвідомлювати, що він 
– Громадянин України. І він Повинен піклуватись про її 
збереження та розвиток. Тому ставлення в майбутньому 
до людини, що залишає організацію, з боку ГО «Поступ» 
буде базуватись буквально на трьох параметрах: 
- Чи людина дійсно розібралась з ідеологією «Поступу» 

і чітко зважила своє рішення; 
- Чи адекватно повела себе людина з організацією (не 

має заборгованості по внесках, не дискредитує орга-
нізацію, не ображала її членів) і зрозуміло пояснила 
свої причини; 

- Чи веде себе людина за межами «Поступу» як соці-
альний дрон, чи як Громадянин. 

Можна зазначити декілька моделей поведінки 
людей після виходу з лав організації: 
• Ті, хто, залишивши «Поступ», продовжили громадян-

ську діяльність. Уточню, саме ГРОМАДЯНСЬКА діяль-
ність – осмислена і цілеспрямована на побудову 
Сильної України. Ця діяльність – це не бажання, а 
обов’язок кожного громадянина згідно громадян-
ської ідеології «Поступа». З такими людьми «Поступ» 
не просто не розриває контакти, а і співпрацює. 
Тому що людина може будувати Україну не лише в 
«Поступі». 

• Ті, хто займається соціальною та громадською діяль-
ністю. Цим також треба займатись, оскільки деякі 
речі необхідно робити (або, навпаки, зупиняти) 
прямо зараз. Але тут головне слово – ТАКОЖ, а не 
ЛИШЕ. Соціальна діяльність та активізм – звичайно 
корисна та важлива, але зі стратегічної точки зору 
– це залатування дірок в тонучому кораблі. Все це 
вирішує певні проблеми, в якійсь мірі протидіє роз-
валу країни, але не наближає побудову нової системи 
управління, яка зробить Україну справді Великою. 
Тому ми вважаємо саму по собі цю діяльність окремо 
– звичайно ж корисною, втім зі стратегічної точки 
зору – недостатньою. Але це особисте право таких 
людей і ми їх не переконуємо. 

• Ті, хто думає лише про свої особисті інтереси і веде 
себе як «соціальний дрон» – наше ставлення до такої 
людини є і буде різко негативне. «Соціальні дрони» – 
вороги розвитку та становлення України. ГО «Поступ» 
не може мати з ними нічого спільного. Як і вони не 
можуть мати нічого спільного з Громадянами Укра-
їни. Вони мають бути, як мінімум, відсторонені від 
державних посад, оскільки вони сприяють деградації 
Держави.

Ну а щодо тих, хто плюнув в сторону «Поступу» і 
повів себе з нами ганебно, – справедливість є, і від-
повідальність за вчинки ніхто не відміняв)).     

     
________________________________________________
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Поведінка [організації] стосовно 
цієї людини буде обумовлена 
загальними правилами організації 
та поведінкою того, хто виходить.

ЧОМУ В УКРАЇНІ РОСТУТЬ ТАРИФИ І КОМУ ЦЕ ВИГІДНО?
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

НЕ ДЗВОНІТЬ КОЛИШНІМ
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Тарас Доненко
      член Виконкому ГО «Поступ»

Уряд, підвищуючи нижчу ціну до 
рівня вищої, працює в інтересах 
фінансово-промислових груп, які 
видобувають, поставляють і 
продають газ. 
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