
Трохи екскурс в історію. Вперше в есересері газ 
почали видобувати в Україні, а вже потім на Півночі. Як 
стверджує геологія, запаси газу в Україні не світового 
масштабу, але себе ми здатні власним газом забезпе-
чити точно на багато десятиліть вперед.

Світова історія доводить, що від форми власності 
газовидобувних компаній не залежить їх ефективність, 
тобто, кількість видобутого. В ОАЕ нафто-газо-видо-
бувна компанія – державна, і весь світ завалила вугле-
водами.  Прийнято вважати, що все ж більш ефективним 
є приватний капітал, хоча це дуже спірне твердження.

Після розвалу есересера в Україні самостійно почали 
працювати державні компанії, такі як «Укрнафта», 
«Укргазвидобування», «Чорноморськнафтогаз», інші. 
Потім видобуток почав падати і зробили висновок, 
що лише перехід у приватну власність врятує нас від 
порожніх газових труб. І почалися повні чи часткові 
приватизації, почали передавати скважини в оренду в 
приватні руки і т.д. Галузь видобувна якось тримається 
на плаву, але щось, навіть, з приватним капіталом – не 
спостерігається шаленого зростання видобутку вугле-
воднів, зараз маємо на увазі газ природній. Значить, не 
все так просто у випадку «віддав приватному інвестору 
і газ пішов».

Всіх турбує кінцева ціна на газ для споживача. І всі 
задають собі питання – чому маючи власний газ, ми 
вимушені платити в три дорога, а юридичні особи вза-
галі в десять разів дорожче.

Починати треба з того, що в далекі дев’яності керів-
ники державних газовидобувних компаній зрозуміли, 
що не цікаво працювати, сидячи на газовій трубі, коли 
бабло пливе не тобі в кишеню, а в держбюджет. І поча-
лося. Всі ми знаємо схеми зі штучного банкротства 
ліквідних підприємств, схеми незаконної приватиза-
ції, схеми заниження вартості, рейдерські захоплення, 
посадки на трон своїх кишенькових керівників і т.д. Все 
це призвело до того, що за злочинного сприяння всіх 
влад в різні роки в Україні практично все саме цінне 
опинилось частково або повністю в приватних руках. 
А приватний власник має за мету далеко не альтруїзм 
з роздачі всім дешевого власного народного газу, а він 
хоче мати максимальний прибуток. І плювати він хотів 
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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

За власним бажанням з ГО  «Поступ» вийшла 
Жиронкіна Н.А.

Станом на 05.08.22 в організації 150 членів

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

на те, що десь там пенсіонери не можуть купувати доро-
гий газ, щоб собі їжу зварити, хай вони ліпше здохнуть з 
голоду, бо менше треба буде держбюджет на них ділити.

А потім в далекі нульові спритні ділки порозумнішали і 
придумали нові схеми заробітку на залишках державних 
компаній. Почали різними способами виводити гроші 
на приватні споріднені фірми, тобто схеми з виконання 
фіктивних робіт, схеми завищення виконання підрядних 
робіт, схеми дорогої оренди майна, схеми завищення 
собівартості робіт та послуг і т.д. Цих напівзаконних і 
не законних схем десятки. Це все прикриває влада, це 
все хабарі в особливо великих розмірах, це все відкати, 
подарунки і т.д.

Все вище вказане можна назвати однією фразою – 
РОЗКРАДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА. Богом дана 
нам, українцям, багатюща земля дає нам газ, який нале-
жить всім поколінням українців, в тому числі, ще не наро-
дженим, а ми, як жебраки, ходимо по Світу і просимо.

СОРОМНО, шановні УКРАЇНЦІ.
Ви ніде не знайдете справжніх чесних цифр по собі-

вартості видобутку газу, по рівню прибутків державних 
і, тим більше, приватних видобувних компаній. Це все 
комерційна таємниця, щоб народ не знав, як його три-
мають за дурня і нещадно грабують.

Я не можу зрозуміти, чому за наявності власного газу 
з собівартістю 100 доларів, наші підприємства сьогодні 
платять по 2 тис доларів за газ, поступово розорюючись 
та стаючи неконкурентоздатними. Чомусь арабські краї- 
ни не продають своїм громадянам бензин по світовій 
ціні близько 2 доларів за літр. А ми в Україні це хаваємо 
і тягнемо своє ярмо далі.

На сьогодні в умовах наближення катастрофи для 
України, влада повинна силоміць забрати у приватного 
бізнеса весь видобутий газ по прийнятним для еко-
номіки цінам. Це не їх газ, це наш з вами газ!!! А, як 
максимум, націоналізувати всі нафто-газо-видобувні 
компанії і поставити керувати ними толкових менедже-
рів-державників. Не може газова галузь бути збитко-
вою!!! Не треба красти!!! 

І НАОСТАНОК. Всі ці проблеми – це наслідок керу-
вання олігархічної системи влади, бо вона дбає 
лише про свій прибуток, а не про процвітання дер-
жави України. 

Україна переможе!!!
_____________________________________________________ 

КОНСТИТУЦІЯ
УКРАЇНИ

Стаття 13. 

Земля, її надра, атмосферне повітря, водні 
та інші природні ресурси, які знаходяться в 
межах території України, природні ресурси 
її континентального шельфу, виключної 
(морської) економічної зони є об’єктами 
права власності Українського народу. Від 
імені Українського народу права власника 
здійснюють органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування в межах, 
визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право 
користуватися природними об’єктами права 
власності народу відповідно до закону.

Власність зобов’язує. Власність не 
повинна використовуватися на шкоду 
людині і суспільству.

Держава забезпечує захист прав усіх 
суб’єктів права власності і господарювання, 
соціальну спрямованість економіки. Усі 
суб’єкти права власності рівні перед 
законом.

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»

ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗ

Оригінал фото: Pixabay

https://www.facebook.com/solodkiy.s


Кожен з нас чув про цей комітет або безпосеред-
ньо спілкувався з ним. Так що це за комітет та які його 
завдання? Антимонопольний комітет України (АМКУ) є 
державним органом України зі спеціальним статусом, 
метою діяльності якого є забезпечення державного 
захисту конкуренції у підприємницькій діяльності. 
Тобто, це звичайнісінький регулюючий орган, який з 
1993 року бореться з нечесною конкуренцією, «дого-
ворняками» між крупними постачальниками та захи-
щає звичайних громадян від свавілля нечесних на руку 
дільців. Наприклад, страхові компанії домовились та 
підняли вартість обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності для автовласників. Надавати страхові 
послуги можуть тільки компанії, які мають дозвіл на 
такий вид діяльності. 

Альтернативи немає, конкуренції теж. Свідомі гро-
мадяни подають скаргу до АМКУ. Комітет «розглядає», 
«засідає», та виносить рішення щодо обґрунтованого 
підвищення цін та відсутності порушень законодав-
ства. Таким чином, відбувається узаконення звичайного 
картельного зговору. І таке свавілля відбувається в 
усіх сферах, як продаж палива, електрики, газу, тощо. 

Погляньте на ринок продажу палива. На мережевих АЗС 
ціна однакова. Але як тільки на ринок «заходять» неве-
ликі продавці та реалізують паливо значно дешевше, 
одразу «вилазять» якісь регулюючі комітети та служби, 
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і не дозволяють працювати таким продавцям. Такі дії 
наносять велику шкоду економіці в цілому. Такі дії 
допомагають лише великим трейдерам, що наносить 
чималу шкоду економіці країни. А, оскільки АМКУ є 
одним з таких комітетів, то він працює не в інтересах 
народу, а виявляється звичайним інструментом збага-
чення у руках олігархії, монополій та концернів. 

Виникає питання - як зробити цей державний орган 
неприбутковим для олігархії? Наприклад, якщо потрібно 
знищити гризунів, то потрібно боротися не з гризунами, 
а зі смітником, на якому харчуються гризуни. Так і нам 
потрібно спростити усі ці комітети та регулюючі дер-
жавні ограни, як елемент здирництва та загрозу еконо-
міці країни. 

А що стосується АМКУ, то цей орган взагалі потрібно 
ліквідувати. Необхідно підкреслити, що ринок товарів 
та послуг саморегулюється та ґрунтується на збалансо-
ваному взаємозв’язку всіх елементів ринку — попиті, 
пропозиції та конкуренції. Таким чином, для вирішення 
таких важливих питань, пов’язаних зі спрощенням регу-
лятивних органів, необхідно детально ознайомитись 
з Доктриною ГО «Поступ», де чітко вказані шляхи, які 
приведуть суспільство до таких змін, а саме, тільки така 
форма правління, як Громадянська Республіка, має усі 
шанси на побудову правової держави. Але необхідно 
пам’ятати, що від бездіяльності та очікування ніяких 
змін не буде. Кожен, хто не байдужий до долі нашої дер-
жави та мріє про Велику Україну, повинен вже сьогодні 
приєднатися до однодумців та вступити до ГО «Поступ». 
Тільки разом можливо побудувати Велику Україну.

КОМЕНТАРІ ДО СТАТТІ

Сергій Солодкий, член Ради ГО «Поступ»
А хто буде боротись з монополіями? Адже моно-

полія - це шкідливо. Завдання антимонопольного - 
боротись з монополіями, саме він дав дозвіл на злиття 
компаній, викуп їх і т д. Штрафу за змови на ринку

Валентин К., член ГО «Поступ»
Згоден з Сергієм. Монополія - це коли є, напри-

клад, підприємство по виготовленню паперу. Єдине 
в країні. І от зараз війна, офсет з Росії припинено, а 
потреби такі самі. І виробник піднімає ціни, аби нажи-
тися на ситуації. І отут треба АМКУ, щоб дати йому по 

лапах. Поки нема альтернативи, просто прибрати цей 
орган - це маячня. Те, що я казав вище на прикладі 
Громадянської республіки, має місце і тут. Якщо про-
понуєш прибрати - пропонуй і рішення проблеми. Бо 
стаття не дає відповідь, яке рішення цієї проблеми?

Євген Лукашенко, член ГО «Поступ»
АМКУ тільки заважає нормальній конкуренції, а 

рішення виноситься на користь тих, хто заніс у клюві. 
Скажіть, чому декілька років назад прибрали дрібні 
газові заправки? А ціну на автогаз тримали усі мережі 
однакові? І де був в той момент АМКУ? Я відповім, 
вони приймали рішення на користь олігархії!

Валентин К., член ГО «Поступ»
Та я розумію, як вони працюють. Але так не повинно 

бути. Хто має давати по лапах «зажравшейся буржуа-
зии» замість них? Все одно монополісти, чи ці, чи інші 
будуть тягти на себе ковдру. І хтось їх має обмежувати. 
Ви з Твердохлібом пропонуєте половинчасте рішення. 
Видалити і все. А як тоді проблеми вирішувати?

Максим Твердохліб, Голова Ради ГО «Поступ»
Так. Вірне запитання. Я спочатку теж вважав, що 

Антимонопольний комітет потрібен. Перший раз, від 
кого почув, що такий орган не тільки не потрібен, але й 
працює навпаки був - Бендукідзе. Запам’ятав це. Потім 
почав думати. Дивитись. В кінці кінців прийшов до 
висновку, що так. Не потрібен. Бувають монополії. Які, 
дійсно, заважають розвитку країни. Але їх демонополі-
зація вирішується дуже просто - звичайним індивідуаль-
ним законом. Не всреться Верховна Рада, якщо по моно-
полії, яка виросте, прийме рішення щодо її дроблення. Я 
не проти того, щоб це питання додатково вивчити. Але 
зараз антимонопольний комітет тільки допомагає моно-
полістам домовитись. Ну, наприклад, як він може впли-
нути на ціни на мобільний зв’язок? Три монополісти. 
Пішли до антимонопольного комітету і всіх там купили, 
прямо з гівном. І все, питання вирішено. А якщо б зараз 
було прийнято рішення, щоб поділити, наприклад, Київ-
стар та Водафон на дві компанії кожну, то пішло б більше 
конкуренції. А по Приватбанку як вийшло? Він став 
практично монополістом. Прийняли щодо нього рішення 
і не потрібен був антимонопольний комітет.

_____________________________________________________

При реформуванні правоохоронної системи, в першу 
чергу, необхідно вирішити проблему корупції. Ми вихо-
димо з наступного принципу: якщо влада протягом 
шести місяців не ліквідує корупцію, то вона (влада) або 
не хоче цього робити, або не є владою.

Для досягнення мети – ліквідації корупції в Укра-
їні – необхідно як мінімум:
1. Політична воля влади, яка може, наприклад, бути 

реалізована через створення антикорупційного 
органу, що підпорядковуватиметься верховній владі, 
яка за нього і має відповідати. Якщо влада скаже, 
що антикорупційний орган погано працює, то вона є 
нікчемною і її слід прибрати.

2. Очищення влади від корупціонерів.
3. Відділення бізнесу від влади.
4. Підвищення мінімальної заробітної плати чинов-

никам до рівня не менше, ніж в 2-3 рази вище від 
середньої зарплати у країні. Одночасне дотримання 
жорсткого контролю відповідності доходів чинов-
ників їх витратам. Їх невідповідність має вести до 

неминучого покарання. Сам факт невідповідності – 
це кримінальний злочин.

5. Максимальне спрощення системи отримання дозво-
лів, погоджень та інших регуляторних функцій дер-
жави.

6. Застосування моральних чинників впливу.
7. Широке залучення громадськості до контролю.
8. Провокування хабарів та запровадження (при необ-

хідності) комісійних за надання інформації про 
хабарників.

Саме реалізація зазначених позицій і становитиме 
сутність перших кроків у боротьбі з корупцією.

Без них подолати корупцію неможливо. Реалізу-
вати ці позиції може тільки влада, яка буде мати саме 
бажання і волю навести порядок у країні.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________

ЛІКВІДАЦІЯ КОРУПЦІЇ

Євген Лукашенко
        член ГО «Поступ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
СПРОТИВ

Пропонуємо приєднатись 
до поступівського 
телеграм-каналу 

«За Велику Україну!» 

https://t.me/zavelykuukrainu
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