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ЗАЙМАТИСЯ 
ПОЛІТИКОЮ ЧИ НІ?

Шановний Володимире Борисовичу!
На сьогоднішній день, в нашій країні, в загально-

державних масштабах, процвітає “тарифний рекет” 
з боку Енергогенеруючих компаній (Київ-, Обл-, та 
інших - енерго). Так, дуже багатьом людям, в тому 
числі й членам нашої організації, надходять вимоги 
погасити борги за тепло. Як підставу для висунення 
вимог, Енергогенеруючі компанії називають факт того, 
що вони, ніби-то, надавали послуги з теплопостачання 
споживачам.

Однак, згідно п.8 Правил надання послуг з 
централізованого опалення, постачання холодної 
та гарячої води і водовідведення затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 
2005 р. № 630  “Послуги надаються споживачеві згідно 
з договором, що оформляється на основі типового 
договору про надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і 
водовідведення”.

Відповідно до ст. 627 ЦК України, відповідно до статті 
6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні 
договору, виборі контрагента та визначенні умов 
договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших 
актів цивільного законодавства, звичаїв ділового 
обороту, вимог розумності та справедливості.

Повідомляємо Вам, що переважна більшість 
споживачів ЖОДНИХ ДОГОВОРІВ про надання 
послуг з централізованого опалення НЕ УКЛАДАЛА! 
Однак, це не зупиняє Обленерго і вони всіма 
шляхами намагаються стягнути з людей гроші 
за нав’язані послуги, які людям не потрібні,  або 
не по кишені. І відмовитися від таких послуг, як 
виявляється, НЕМОЖЛИВО!

Так, з вищевказаним “тарифним рекетом” зіткнулися 
члени нашої організації, які неодноразово зверталися 
до ПАТ “Київенерго” з вимогою відключити їх від 
централізованого опалення, або встановити їм 
індивідуальний лічильник з можливістю регулювання 
кількості тепла. Однак, у відповідь надаються відписки, 

суть яких в тому, що “відключити від опалення 
неможливо”, “лічильник встановити неможливо”. 
Тобто, фактично, людей ставлять перед фактом, 
що від послуги вони не можуть ні відмовитися, ні 
регулювати, ні не платити, якщо вона надається 
неякісно. 

Наголошуємо на тому, що жодних договірних 
відносин  ні з ПАТ “Київенерго”, ні з будь-якою 
іншою теплопостачальною організацією НЕМАЄ.

 Але навіть якщо б і були, то все одно нічого не змінює! 
Бо відповідно до ст. 17 ЗУ «Про захист прав споживачів», 
споживач має право на вільний вибір товарів і послуг 
у зручний для нього час та на вільне використання 
електронних платіжних засобів з урахуванням режиму 
роботи та обов'язкових для продавця (виконавця) форм 
(видів) розрахунків, установлених законодавством 
України.

Згідно ч. 1 ст. 1 ЦК України, цивільним законодавством 
регулюються особисті немайнові та майнові відносини 
(цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, 
вільному волевиявленні, майновій самостійності їх 
учасників.

Відповідно до ч. 3 ст. 203 ЦК України, волевиявлення 
учасника правочину (сторони договору) має бути 
вільним і відповідати його внутрішній волі.

Однак, ситуація складається така, що 
Енергогенеруючі компанії та інші зацікавлені 
особи (Цілком можливо, що вони знаходяться 
саме в Міністерстві будівництва та архітектури) 
не звертають на закони жодної уваги. Фактично, 
вони, як рекетири в 90-х, силою “нав’язують” 
свою “кришу”, від якої ти не можеш відмовитися. 

Так, Порядок відключення від централізованого 
опалення розроблено в  Міністерстві будівництва та 
архітектури ще 22.11.2005 року №4. І цей порядок, 
фактично, унеможливлює відключення окремої 
квартири від централізованого теплопостачання. 

Відповідно до ст. 8 Конституції України, Конституція 
України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 

ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»Якщо твоя хата не скраю  →

нормативно-правові акти приймаються на основі 
Конституції України і повинні відповідати їй. 

Таким чином, Порядок, Закон, Положення, 
Інструкція чи інший документ, ОБОВ’ЯЗКОВО мають 
відповідати Конституції України. І  Міністерство 
будівництва та архітектури мало враховувати дану 
норму, а також вимоги Законів “Про захист прав 
споживачів” та Цивільного кодексу при розробці 
Порядку відключення окремих житлових будинків 
від мереж централізованого теплопостачання та 
постачання гарячої води від 22.11.2005 року №4. 

ОДНАК, ЦЬОГО НЕ СТАЛОСЯ!
Стаття 19 Конституції проголошує, що правовий 

порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до 
яких ніхто не може бути примушений робити те, що не 
передбачено законодавством.

НАТОМІСТЬ МИ МАЄМО СИТУАЦІЮ ПРИ ЯКІЙ:
• Заключав ти договір чи ні — все одно 

Енергогенеруюча компанія тобі послугу надасть, а ти 
зобов’язаний її сплатити. І не важливо тепло в тебе в 
квартирі чи ні, якісно надається послуга чи навпаки, - ти 
все одно платиш за неї стільки, скільки напишуть.

• Якщо послуга тобі не потрібна — відмовитися 
від неї ти не можеш. Тому що для цього  Міністерство 
будівництва та архітектури ще 22.11.2005 року 
випустило свій “Порядок відключення окремих 
житлових будинків від мереж централізованого 
теплопостачання та постачання гарячої ” №4. 

• Якщо ти не платиш — тебе будуть намагатися 

Якщо ти не займаєшся політикою – це твоя власна 
справа. Але політика завжди займається тобою, 
не зважаючи на твою власну думку. Політика 
завжди втручається в життя громадянина, що 
проживає на території конкретної держави. Крім 
того, кожен справжній громадянин зобов’язаний 
займатися політикою, якщо він хоче, щоб його 
права та інтереси були захищені в тій країні, де 
він проживає. Інакше хтось інший буде займатись 
політикою, і захищати свої власні інтереси, а не 
співгромадян.

Сергій Солодкий
      член Ради ГО «Поступ»

Прем’єр-міністру України
Гройсману Володимиру Борисовичу

ГО "ПОСТУП"ЗВЕРНЕННЯ
щодо накладення мораторію на платежі по теплу від населення!

Тарас Григорович Шевченко (1814-1861)
(український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч)

https://www.facebook.com/solodkiy.s
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ЗВЕРНЕННЯ до прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. 
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

змусити це робити через суд. Тобто, проста, юридично 
неграмотна людина, має йти до суду, витрачати гроші 
на юриста, витрачати свій час та нерви, щоб отримати 
шанс добитися справедливості, що трапляється далеко 
не завжди. 

• Якщо ж справу ти програєш — за тебе візьметься 
Державна виконавча служба з усіма наслідками. 

Володимире Борисовичу! Ми чудово розуміємо, що 
закони та порядки можна приймати будь-які і вони 
стануть «дорожньою картою» для юристів Обленерго 
та судів для того, щоб стягувати з людей гроші. Можна 
видати будь-що, навіть Закон про конфіскацію всього 
майна та дітей. І на папері буде все красиво. Однак 
нас, громадян, не цікавить юриспруденція. Нас цікавить 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ! І на сьогодні вона ВІДСУТНЯ!

Враховуючи вищевикладене, 
ВИМАГАЄМО:

Ініціювати та організувати прийняття Постанови 
Кабінету Міністрів України “Про накладення 
мораторію на задоволення вимог Енергогенеруючих 
компаній” до моменту знаходження компромісного 
та СПРАВЕДЛИВОГО варіанту з урегулювання питання, 
так званих, боргів за тепло, а також прийняття 
відповідних нормативно-правових актів, за якими 

ВІДПОВІДЬ:  Шановний пане А. Балан
Дякуємо Вам за ці цікаві запитання і надаємо 

відповідь: 

ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ 1. 
Громадянська республіка - суспільний лад, форма 

якого базується на трьох Громадянських постулатах.
Постулат №1: 
Кожен громадянин має право брати участь в 

управлінні своєю державою особисто або через 
делегата.

Це означає, що кожен громадянин має власне 
повноваження на управління та може ним завжди 
розпорядитися особисто або делегувати іншому 
громадянину. Рішення керувати особисто або 
делегувати повноваження іншому громадянину він 
обирає самостійно та вільно і в будь-який момент 
може це повноваження забрати.

Постулат №2:
 Кожен громадянин зобов'язаний брати участь 

в управлінні своєю державою особисто або через 

делегата.
Це означає, що тільки той, хто бере участь в 

управлінні державою, має права громадянина. Той, хто 
не виконує цей обов’язок - автоматично втрачає права 
громадянина.

Постулат №3:
 Управління державою здійснюється через систему 

громадянських рад, куди делегати делегуються, а не 
обираються на виборах.

Постулати є основою Громадянської республіки і є 
незмінними.

ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ 2. 
При Громадянській республіці система управління 

державою відбувається через систему Рад, в яких 
беруть участь громадяни. У кожного громадянина одне 
повноваження на управління на кожному відповідному 
рівні. Планується чотири рівні для делегування: а) село, 
місто, тобто, селищна або міська Громадянська рада; 
б) район обласного підпорядкування, тобто, районна 
Громадянська рада; в) область загальнодержавного 
підпорядкування, тобто, обласна Громадянська рада; 
г) республіканський - це Верховна Громадянська Рада. 

Процес управління включає в себе такі складові: 
вивчення питання, визначення шляху вирішення 
проблеми, підготовка плану дій, підготовка 
відповідного рішення, організація прийняття владного 
рішення (власне голосування), організація виконання 
прийнятого рішення, контроль виконання. Робота 
делегата має оплачуватися та заробітна плата має 
залежати від кількості делегованих йому повноважень 
на управління. Кількість делегованих повноважень 
перевіряється та уточнюється регулярно, наприклад,  
щомісячно. Реєстр передачі повноважень має бути 
публічним і доступним для всіх.

Встановлення в країні нової системи управління 
владою «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА», замість 
застарілої ДЕМОКРАТІЇ - це надпотужне завдання і 
потребує консолідації всіх сил СПРАВЖНІХ ГРОМАДЯН 
України. Але іншого шляху (не тоталітарного чи 
диктаторського), щоб зломити хребта олігархії просто 
не існує.

Нещодавно отримали запитання від одного з наших читачів. 
Даємо відповідь через газету

«Шановна редакція!
Хочу Вас повідомити, що ваше бажання 
змінити систему є похвальним, але отримучи 
від вас газети(за що Вам вдячний), уважно 
відслідковуючи, ніяк не можу зрозуміти, 
що передбачає сама форма громадянської 
республіки? Бажано, якби саму систему 
управління (інформаційно) «Поступ» доніс до 
читачів, починаючи з практичного застосування 
на рівні місцевого самоврядування, яким чином 
(на прикладах) може громада приймати участь 
в управлінні, та чи є для цього законодавча база, 
чи треба щось міняти, додавати ??? 
Дякую за ознайомлення з моїми думками. 

З повагою А. Балан»

Когда все те, кто хочет брать 
в руки оружие, придет к нам 
в "Поступ" и захочет вместе 

изменить страну, думаю, 
калаши не понадобятся!

Все вірно, сьогодні є тільки один шлях до побудови 
нової України - прийти до влади та побудувати її. А 
для того, щоб прийти до влади - необхідно створити 
силу, потужнішу, ніж об'єднана сила олігархії. 
А для того, щоб створити таку силу - необхідно 
об'єднуватись. Ось ключові слова - "НЕОБХІДНО 
ОБ'ЄДНУВАТИСЬ!" Ці ключові слова знають і 
повторюють навіть дурні. Але чомусь це "необхідно 
об'єднюватись" так і залишається лише словами! 
Чому? Та дуже просто! Бо само собою ніщо не 
робиться! Не будується, не перемагається та не 
об'єднується! Для всього цього потрібні воля та 
дія. Треба ОБ'ЄДНУВАТИ людей! А це праця! Так, 
нескладна праця, але постійна, наполеглива та 
довга! Ось той, в кінці кінців, і перемагає, хто здатен 
вести таку довгу, постійну, але ПРОСТУ роботу! 
На сьогодні тільки ми (Поступ) демонструємо цю 
роботу! Хоч до перемоги ще й далеко, але вона 
буде! Бо в нас чим далі - тим більше бажання 
досягти цієї перемоги! Тим більше злість на самих 
себе, що так повільно це відбувається! І тим 
більше людей нарешті починають розуміти, що 
сидіти та споглядати за працєю інших та нічого не 
робити - це ознака, як мінімум, - інфантильності! 
Недорозвинутості у людини громадянських якостей! 
Вода камінь точе! Наполегливість та розуміння 
шляху - ось наші козирі, які мають привести нас і 
Україну до перемоги!

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Андрей Погыба
     член ГО «Поступ»

Геннадій Гросфілер
      член ГО «Поступ»

Повідомляємо, що більш детальне спілкування 
з громадянами щодо  питань ідеології  (Доктрина 
«Громадянська республіка») ГО «Поступ» практикує 
через електронну пошту через нашу сторінку в соціальній 
мережі в Фейсбуці, а також за допомогою відвідування 
громадянами «Громадянських серед», або іншим 
прийнятним шляхом.

З повагою, ГО «Поступ»

_____________________________________________

Джерело фото

кожен Громадянин міг би РЕАЛЬНО, а не формально 
відключитися від централізованого опалення, або 
мав би можливість регулювати кількість спожитого 
тепла та мати можливість вести індивідуальний 
облік спожитого тепла.

Звертаємо Вашу увагу на те, що Ви — Голова 
Кабінету Міністрів і маєте всі повноваження для 
задоволення нашої вимоги. Також, нагадаємо  
Вам, що згідно ст. 5 Конституції України, носієм 
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні 
є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і 
через органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування.

Таким чином, якщо Ви не посприяєте нам у вирішенні 
наших проблем, ми, народ України, користуючись 
своїм Конституційним правом, самостійно накладемо 
вказаний мораторій на оплату послуг Обленерго і 
продовжимо його аж до того моменту, доки не буде 
знайдено вихід з ситуації, що склалася.  Але в цьому 
випадку наслідки будуть негативними в цілому для 
України і винними за це буде той уряд, який був не 
здатен вирішити цю проблему!

_____________________________________________
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