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

№ 988
09.11.22-15.11.22 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

23 
листопада

РОЗГЛЯД 
ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Роботи усе менше, ситуація гірша. Виїхати не 
можна і варіантів держава не пропонує. Урядові і 
ВР глибоко плювати. Заходимо у депресію…

Нещодавно новина, що Кабмін прогнозує рівень безро-
біття в Україні до кінця 2022 року на рівні 30% облетіла 
інтернет. Цифра дійсно вражає, але точної кількості пора-
хувати зараз ніхто не може, адже методики розрахунків 
в умовах війни просто не існує. На одне робоче місце в 
країні вже зараз претендує 8 осіб! А робочих місць з кож-
ним днем стає все менше — закриваються підприємства, 
магазини, дрібні компанії. Це не враховуючи самозайня-
тих осіб, які через постійні відключення світла не можуть 
повноцінно працювати, завалюють строки, а то й зовсім 
лишаються фактично безробітними ФОПами. Загроза 
тотального блекауту та евакуації 3 мільйонів киян роблять 
ситуацію з безробіттям і тотальним зубожінням населення 
просто катастрофічною.

Що ж пропонує держава, щоб розв’язати цю величезну 
проблему? Може розробляє масштабні програми щодо 

6 листопада 2022 року Нацкомісія з цінних паперів 
прийняла рішення про забезпечення примусового від-
чуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», 
ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» 
та ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Тобто стратегічно 
важливі підприємства, які пов’язані з Жеваго, Коло-
мойським, Богуслаєвим та Григоришиним, переходять 
у власність держави.

Яке це має відношення до війни? Ніякого!
Будь-яка влада може впливати на будь-яке підпри-

ємство на своїй території, незалежно від форми влас-
ності. А під час війни це робиться ще простіше.

розвитку малого та середнього бізнесу із забезпечення 
безперебійним світлом і інтернетом? Ні, всі носяться 
і купують генератори, Starlink втридорога, аби самим 
забезпечити себе. Активно шукає міжнародні можливості 
релокації українського бізнесу разом з персоналом для 
подальшого розвитку, розширення штату з українців, та 
збільшення податкових надходжень? Знову ні. Пропонує 
варіанти, як працездатним чоловікам, що традиційно були 
годувальниками сімей, виїжджати за кордон хоча б на 
короткострокові робочі контракти? Військова доцільність 
закритого кордону зрозуміла, але ніколи не було таких 
випадків, коли повномасштабна війна триває місяцями, в 
перспективі роками, а безліч чоловіків не залучені до обо-
рони та просто вештаються країною в пошуку можливості 
хоч якось прогодувати родини… Навіть виїзд під заставу 
для окремих співробітників підприємств на тиждень так і 
не доопрацювали, відклали на невизначений термін.

Мільйони сімей залишилися без доходів для існування, 
25% українців до кінця року будуть за межею бідності. 
ЧВЕРТЬ населення!

Держава просто дистанціюється від питання тотального 
безробіття. Ця тема не підіймається на перші шпальти, 
вона активно розмивається серед інших новин в інформа-
ційній повістці. Розмивається так, ніби це не одна з голо-
вних проблем на цей момент.

Українське законодавство достатнє, щоб повністю 
контролювати будь-яке підприємство в повному 
обсязі в мирний час, не кажучи вже про військовий.

Це міф, коли кажуть, що державні підприємства 
працюють гірше, ніж приватні. Це брехня, яка піджив-
лює тезу, що все треба приватизувати. Навпаки, чим 
більший рівень капіталу, тим більше має бути контро- 
лю з боку держави. І навпаки, чим менший бізнес - 
тим менше має бути контролю.

В Україні у владі завжди була олігархія (поєднання 
бізнесу і влади). Тобто всі державні підприємства під-
падали і підпадають у сферу інтересів бізнесу. А дер-

БЕЗРОБІТТЯ ЗРОТАЄ. ЩО РОБИТЬ УРЯД?

НЕ НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ, А ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА НА ЧАС ВІЙНИ

Так, єдине, що поки реально пропонується — залу-
чення безробітних українців до «армії відновлення» кра-
їни через участь у суспільно-корисних роботах. І, навіть, 
виплата їм мінімальної зарплатні. Але це аж ніяк не вплине 
глобально на ситуацію з безробіттям, адже залучити до 
подібних робіт мільйони людей держава навряд буде 
спроможна. До того ж це не рятує економіку, бо зарплатня 
буде виплачуватися з державного бюджету, який в гли-
бокому мінусі, і як визнав сам пан Резнік, без фінансової 
допомоги західних країн, навіть наявні соціальні виплати 
Україна не потягне… Це наче затикати пробоїну Титаніка 
старими ганчірками — сенсу нуль.

Так, наша ситуація критична, з таким стикалося мало 
країн, але було б бажання. Для початку, наприклад, ініці-
ювати створення міжнародної платформи, де кращі еконо-
мічні та соціальні діячі могли б фактично вигадати меха-
нізми для порятунку. Але, навіть, цього немає.

Ситуація стрімко рухається у бік катастрофи, уряд і Вер-
ховна Рада не пропонують жодного дієвого інструменту, 
що врятує в перспективі. Реформи в цьому напрямку 
навіть не обговорюються. Демократична система влади 
в усій красі… Порятунок українців знову у руках самих 
українців…

_____________________________________________________

жавну владу використовують, як інструмент реалізації 
таких інтересів. 

Якщо українське державне підприємство погано 
працює, то це може свідчити про три речі: 

- підприємство готують до приватизації, свідомо 
вводять в збитковість, щоб зменшити вартість для 
приватизації;

- з підприємства витягується прибуток у власний 
карман;

- поганий менеджмент.
Але третій пункт в Україні майже відсутній. Керів-

ництво підприємства завжди контролюється владою. 

В Україні система влади продовжує діяти       
за формулою: 

«ГРОШІ > ВИБОРИ > ПРИХІД ДО ВЛАДИ > 
ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ ІЗ ПРИБУТКОМ» 

Поки це працює - державою керує бізнес. 

ЦЕ ТРЕБА ЗМІНИТИ!

Павло Шпильовий
    член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/spilevoj
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Відмежування від усього російського в Україні наби-
рає обертів. 

Верховна Рада ухвалила законопроект щодо захисту 
фінансової системи України від дій агресора. Який забо-
роняє росіянам працювати на керівних посадах у банках 
і фінустановах України.

Позбутися російських менеджерів також повинні 
інші компанії, які надають фінансові послуги: страхові, 
платіжні системи, біржі, оператори поштового зв’язку, 
аудитори, бухгалтери, податкові консультанти, адвокат-
ські бюро, нотаріуси, оператори азартних ігор, криптооб-
мінники.

Україна направила РФ повідомлення щодо припи-
нення угоди про освіту. Тобто російські дипломи не 
визнаватимуться в Україні «автоматично». Після припи-
нення дії угоди люди, які отримали освіту в Росії, будуть 
зобов’язані підтверджувати її в Україні, наприклад, при 
працевлаштуванні.

Зеленський підтримав петицію про заборону громадя-
нам РФ здійснювати будь-яку творчу діяльність на тери-
торії України.

Мова йде про заборону російським діячам мистецтва 
на території України здійснювати діяльність у сфері 
кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру та 
культури. Також пропонується заборонити трансляцію на 
українському ТБ телевізійного та кіноконтенту, які ство-
рені за участю росіян.

Якщо Зеленський підтримав петицію, значить варто 
очікувати, що скоро ці обмеження стануть реальністю.

Визвольна від Росії війна все більше входить в життя 
громадян. Сама війна має завершитись. Але процес від-
хрещення від усього російського буде набирати обертів. 
Росія своїм нападом призвела до того, що багато років 
вона в Україні буде сприйматись, як ворог. І сам росій-
ський народ також буде сприйматись, як ворог. 

Подобається це комусь чи ні, але це бути продовжува-
тись. А кому це не подобається - краще виїхати з України 
НАЗАВЖДИ, це не його країна!

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

УСЕ РОСІЙСЬКЕ 
ГЕТЬ ЗА 
КОРАБЛЕМ!Без електроенергії життя не можливе. І з кожним роком 

потреби в електричній енергії зростають, адже це зручно, 
легко і досить безпечно. Досить давно точаться супере- 
чки експертів щодо методів вироблення електроенергії. 
Давайте розглянемо атомну енергетику. Тим більше, що 
Україна тут займає одне з провідних місць в Світі, і досить 
передове місце в Європі.

Спочатку трохи історії. Як завжди, всі винаходи світо-
вого масштабу спочатку впроваджуються у військові тех-
нології і застосовуються для знищення собі подібних. Так 
було і з атомною енергією. Практично сто років тому було 
винайдено уран, плутоній, інші радіоактивні елементи, а 
також досліджено виділення ними величезної кількості 
енергії при їх розпаді. І от настав час застосовувати на 
практиці винахід, що змінив хід історії, як то порох, або 
електричний струм, або двигун внутрішнього згоряння, 
тощо. В 1945 році для примушення Японії до капітуляції, 
а, з моєї точки зору, саме для випробування в реальних 
бойових умовах, була застосована ядерна бомба: одна 
плутонієва, і одна уранова. Результат перевершив всі спо-
дівання і поклав початок нової ери цивілізації. І лише 
через два десятиліття ядерну реакцію вирішили поставити 
на мирну службу людству. Був побудований ядерний реак-
тор. В ньому ядерна реакція є керованою, а енергія, що 
виділяється, йде на вироблення електричної та теплової 
енергії.

За часів СРСР Україна стала потужним індустріальним 
центром, а тому потребувала величезної кількості електро-
енергії, і, як наслідок, побудови кількох потужних електро-
станцій, що працюють на ядерному паливі.

Світовими лідерами з експлуатації мирного атому є 
США, Росія, Китай, Франція, Великобританія, Індія, Пакис-
тан і, звісно, Україна. Останніми роками Китай особливо 

Нам задали питання: що буде, якщо Захід перестане 
нам допомагати?

До чого це може призвести?
Перестати допомагати Україні можуть? Можуть. Част-

ково або повністю.
Що тоді буде? 
Легше сказати, чого НЕ буде, якщо допомагати продо-

вжать. Реформ не буде. Уряд продовжить спати і клян-
чити різну допомогу у всіх підряд. Якщо їх ніщо не спо-
нукало до реформ з 2019 року і до теперішнього часу, то 
що може їх змусити це зробити потім? Західна допомога? 
Але ж ситий вовк за зайцями не бігає.

Якщо допомоги не буде, Україна продовжить шлях у 
прірву. Це і може спонукати владу до реформ. Бо може 
бути черговий Майдан, чого боїться будь-яка влада.

Чи можливі реформи в період повного зруйнування 
всього. І економіки, і енергетичної інфраструктури і т.п.?

Так, можливі. 

потужно нарощує атомну енергетику, бо його індустріалі-
зація вимагає все нових Мегават енергії.

А раз лідери світової економіки нарощують атомну 
енергетику, значить вони розуміють, що іншої альтерна-
тиви поки нема, тут ключове «ПОКИ». Адже технології 
йдуть вперед, і зараз ведуться розробки енергоблоків на 
основі керованої реакції термоядерного синтезу, адже 
аналогічна бомба вже випробувана.

В наш час в Світі атомна енергія визнана «зеленою», 
як це не дивно. Адже при виробництві її практично нема 
викидів СО2. Хоча якщо копнути глибше, то відходи атом-
них електростанцій ще сотні років будуть становити небез-
пеку довкіллю, і будуть головною біллю наступних поко-
лінь.

А після Чорнобиля та Фукусіми назвати мирний атом 
«зеленим» якось взагалі язик не повертається. Але у світі 
є такі дивні парадокси.

Чи можна реально замінити атомну енергію на реально 
«зелені» відновлювані джерела електроенергії? І так, і 
ні. Все залежить від конкретної країни. Є в світі приклад 
– Чилі, де електроенергія сонячних електростанцій вже 
є зайвою, тобто її більше, ніж потрібно. Але в більшості 
регіонів ні Сонце, ні вітер, ні енергія світового океану, ні 
енергія Землі не здатна закрити всі потреби економіки. 
Україна - той самий приклад, без атомної енергетики ми 
просто не виживемо. Потужні індустріально країни потре-
бують стабільних потужних джерел енергії. А країни, де 
самим потужним електричним приладом є електрочайник, 
цілком можуть задовольнитись і абсолютно «зеленими» 
джерелами енергії.

І наостанок цікавинка.
Атомна енергія в світі займає не більше 10% світового 

виробництва електрики. А все інше - це вугілля і природ-
ній газ, та зовсім трішечки - Сонце і вітер, і зовсім мізер - 
вода та Земля. Так що є куди розвивати атомну енергетику, 
поки не винайшли щось більш потужне та безпечне.

_____________________________________________________ 

Розвиток економіки залежить від багатьох факторів. 
Але є принципові. До них відносяться такі:

- свобода підприємництва;
- наявність необхідних трудових ресурсів;
- наявність ринку збуту;
- транспортна інфраструктура;
- енергетична інфраструктура.
Всі ці фактори пов’язані між собою і впливають один 

на одного. 
Якщо буде абсолютна свобода підприємництва, але не 

буде шляхів сполучення чи енергетики, то розвитку еко-
номіки не буде.

Але найголовніший фактор один – свобода підпри-
ємництва.

Тобто, для розвитку економіки потрібно на першому 
етапі тільки одне – СВОБОДА підприємництва. Необхідно 
прибрати все перевіряюче і контролююче з бізнесу. І 
зробити податкову систему простою.

НЕ ПРО ВІЙНУ. ПРО МИРНИЙ АТОМ

ЧОГО НЕ БУДЕ ТОЧНО В УКРАЇНІ?

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»!

Якщо зробити лібералізацію, то економіка почне роз-
виватись і на Марсі, а не тільки в Україні.

Дуже важливий чинник для розвитку економіки – 
збідніле населення. Головним мотором економічного 
розвитку Китаю була наддешева робоча сила. Де сотні 
мільйонів людей працювали за жменьку рису в день (бук-
вально, а не образно). Потім поступово почав зростати і 
добробут разом зі зростанням обсягів виробництва.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________ 

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»

Енергетик за покликанням душі та серця

НЕ НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ, А ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА 
НА ЧАС ВІЙНИ. ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

А у владі бізнес. Бізнес ніколи не пропускає те, що 
погано лежить. А підприємство, яке працює погано 
через бовдура директора - це класичний приклад того, 
що «погано лежить». 

Зазначене прийняття у власність стратегічних під-
приємств може свідчити про перерозподіл капіталу, 
користуючись війною. Або щоб закрити збитки влас-

ників за рахунок держави. Але точно не для того, щоб 
поставити їх на службу країні, що воює. Бо для цього 
не потрібно змінювати форму власності. Ніколи і ніде.

Переможемо.
ЗА ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

_____________________________________________________
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