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ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»Якщо тобі потрібна сильна Україна  →

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ «ЗА» ЧИ «ПРОТИ» 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»?

Напрямок «Захист» громадської організації 
«Поступ» інформує про проведення журналістського 
розслідування правового регулювання послуг з надання 
гарячого водопостачання та центрального опалення, 
монополістом якого у м. Києві є ПАТ «Київенерго».

Антимонопольний комітет України листом №24-рк від 
06.11.2017 року, надає рекомендації ПАТ «Київенерго»  
«вжити заходи, спрямовані на запобігання порушенню 
законодавства про захист економічної конкуренції 
по припиненню надання послуг з централізованого 
опалення та постачання гарячої води власникам 
(користувачам) приміщень у багатоквартирних 
будинках міста Києва, які своєчасно та у повному 
обсязі оплачують зазначені послуги, та з якими ПАТ 
«Київенерго» перебуває у договірних відносинах».

Порушення законодавства ПАТ «Київенерго» з огляду 
на лист № 24-рк від 06.11.2017 року – це ненадання 
або неналежне надання гарячого водопостачання та 
центрального опалення, якщо це порушення ґрунтується 
на фактах. Нажаль такі факти непоодинокі у столиці 
України, здебільшого у випадках, коли меншість 
співвласників багатоквартирного будинку своєчасно та 
у повному обсязі оплачують зазначені послуги, і з якими 
ПАТ «Київенерго» перебуває у договірних відносинах.

Проте, ПАТ «Київенерго» заборонено припиняти 
надання гарячої води і опалення всьому будинку, якщо 
в будинку є хоча б один сумлінний платник без боргів 
за комунальні послуги монополіста, саме така позиція 
викладена у листі Антимонопольного комітету України.

За таким визначенням можна резюмувати наступне  - 
незаконна дія  ПАТ «Київенерго якщо один з будинку 
є сумлінним платником, адже інші ідуть «потягом», 
отримуючи послуги на які не погоджуються, або 
погоджуються частково, незважаючи на отриману 
якість тепла і гарячої води, та часу надання таких 
послуг. Платити за отримані/нав’язані послуги 
повинні усі, і у повному обсязі, навіть якщо більшість 

споживачів не влаштовують надані послуги, або у вас 
немає індивідуального договору з ПАТ «Київенерго» 
у паперовому вигляді, адже послуги гарячої води та 
центрального опалення будуть надані вам на підставі 
договору приєднання, що опублікований в газеті 
«Хрещатик» №83 від 12 червня 2015 року та є на 
офіційному сайті ПАТ «Київенерго». 

Постановою Кабінету Міністрів № 529 від 20 травня 
2009 року затверджена форма типового договору 
про надання послуг з утримання будинків, споруд та 
прибудинкових територій, в якій зазначений типовий 
перелік послуг, порядок оплати, права та обов’язки, 
відповідальність сторін, і не більше, усе інше це 
домовленість між споживачем і особою яка надає 
послуги.

Однак є правова позиція викладена у Постанові 
Судової палати у цивільних справах Верховного 
Суду України, від 10.10.2012 року, в якій зазначено 
«Укладення договору на надання житлово-комунальних 
послуг є обов’язком споживача за умови, якщо 
запропонований виконавцем послуг договір відповідає 
типовому договору. Відмова споживача послуг від 
укладення договору в такому разі суперечить  вимогам 
ч. 3 ст. 6, ст. ст. 627, 630 ЦК України та ст. ст. 19, 20 
Закону  України «Про житлово-комунальні послуги».

Проте, згідно зі ст. 638 Цивільного кодексу України: 
«… Договір вважається укладеним, якщо сторони в 
належній формі досягли згоди з усіх істотних умов 
договору. Істотними умовами договору є умови про 
предмет договору, умови, визначені законом як істотні або 
необхідні для договорів даного виду, а також усі ті умови 
щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін повинна бути 
досягнута угода …. », і «… Відповідь про згоду укласти 
договір на інших, ніж було запропоновано, умовах є 
ВІДМОВОЮ ВІД ОДЕРЖАНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ І ВОДНОЧАС 
НОВОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ ОСОБІ, зробила попередню 
пропозицію …» ст. 646 цього ж Цивільного кодексу 
України.

Відповідно до ст. 901 ЦК України за договором про 
надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується 
ЗА ЗАВДАННЯМ другої сторони (замовника) надати 
послугу, яка споживається в процесі вчинення певної 
дії або здійснення певної діяльності, а замовник 
зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, 
якщо інше не встановлено договором. 

За визначеннями матеріальних норм права отримавши 
типовий договір споживач відповідно до статей 638, 646, 
901 ЦК України, повинен надати свою згоду укласти договір 
на запропонованих, або інших, ніж було запропоновано 
умовах, оскільки без завдання споживача на отримання 
послуг договір приймає форму примусу, що недопустимо 
з огляду на статтю 202 ЦК України, адже «правочином є 
ПОГОДЖЕНА ДІЯ ДВОХ СТОРІН».

Кожний споживач вирішує для себе, чи бажає 
він сплачувати за те, що не замовляв і бути цапом 
відбувайлом за недолугі реформи влади, та при 
цьому не потрібно споживачу забувати, що обов’язок 
громадянина знати свої права і використовувати їх, 
мати право і у законний спосіб впливати на владу, а 
не бездіяльно потурати владним забаганкам, і якщо 
право громадянина визначено у законі порушено, 
він має право на оскарження свого права, і 
одночасного невиконання договору, або рішення 
владного органу, який нав’язує йому договір, що 
суперечить його волі і здоровому глузду. 

Та чи готовий громадян України захистити свої права 
коли розуміє що чинне законодавство тлумачиться не 
на його користь, а на розсуд тих, хто замовляє «музику і 
оплачує банкет сатани», при  цьому виконавці замовлення 
від влади отримують посади і достойну заробітну плату.

	 Про	подальший	розвиток	подій	буде	повідомлено
_______________________________________________

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ: 
обговорення Доктрини "Громадянська 
республіка"  (відповіді на запитання, 
пояснення, знайомство)
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український громадський та політичний діяч
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ПРО ВСЕ НОВЕ

Деякі побратими-українці вважають будь-що нове 
маячнею. Це, зокрема, стосується й Громадянської 
республіки.

- Я б дуже хотів цих побратимів віднести до нащадків 
Великого інквізитора кардинала Мадручі, який, для 
збереження консервативних поглядів на світ, засудив 
Джордано Бруно до спалення. Консервативність в їхній 
крові.

- Я б зрозумів, якби вони були олігархами. Припустив 
би, що вони, просто зберігають свою владу. 

- Я б нормально все сприйняв, якби ці люди були 
люмпеном, для якого головне, щоб горілка була дешева. 
Але ні, на перший погляд не схожі.

Складається дивна ситуація. Ці побратими-українці так 
само страждають від поганих доріг, низьких зарплат, 
високого курсу долара, необгрунтованих тарифів, 
корупції... Загалом від наслідків правління олігархії! 
Однак нічого нового вони категорично не сприймають. 
І зі старим нічого не роблять. Вони просто працюють, 
сидять на ФБ, п’ють пиво, ходять гуляти... І інколи, 
звісно лише через ФБ, намагаються гавкати в бік того, 
хто хоче щось змінити.
Я не хочу нікого образити. Лише нагадати, що "собаки 
гавкають, а караван іде".

_______________________________________________

ЧОМУ ПРИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІЦІ 
ЖИТИ БУДЕ КРАЩЕ, НІЖ ПРИ ДЕМОКРАТІЇ?

Іноді нам задають таке питання: 
«Чому Ви вважаєте, що при Громадянської 

Республіці буде жити краще, ніж при Демократії?».

Дане питання нам задають люди, які як мінімум не 
розібралися в нашій Доктрині, а як максимум її взагалі 
не читали. 

Ми НІКОЛИ і НІДЕ не говорили, що при 
Громадянської Республіки буде КРАЩЕ або настане 
Рай в країні. 

І в Доктрині у нас цього не написано. Ми завжди 
наполягаємо на тому, що при демократичній системі 
влади, влада завжди була, є і буде олігархічної. Але ніяк 
не влада громадян своєї країни. Демократія завжди 
породжує таку схему: гроші > вибори > влада > 
повернення грошей. І так по колу. При Демократії 
Громадяни взагалі не впливають на владу. Ми завжди 
стверджуємо те, що для того щоб в країні керували 
громадяни, а не маріонетки продажні, потрібно міняти 
систему управління влади. 

Так ось Громадянська Республіка - це та система, при 
якій Громадяни впливають на владу.

Суть якої ґрунтується на трьох постулатах:

ПОСТУЛАТ №1: Кожен громадянин має право брати 
участь в управлінні своєю державою особисто або 
через делегата.

ПОСТУЛАТ №2: Кожен громадянин зобов'язаний 
брати участь в управлінні своєю державою особисто 
або через делегата.

ПОСТУЛАТ №3: Управління державою здійснюється 
через систему громадянських рад, куди делегати 
делегуються, а не обираються на виборах.

Саме при цій системі країною будуть керувати 
громадяни своєї країни. А от як громадяни накерують 
то так і буде. Добре ми будемо жити або погано при 
Громадянської Республіки, все буде залежати тільки від 
Громадян! І тоді лаяти або хвалити ми так само будемо 
тільки себе, але розуміти що це від нас залежало! Все в 
наших руках, тільки при Демократії - все це віртуально, 
а от при Громадянської Республіці - це все реально!

P.S. Для багатьох зараз простіше сидіти нічого не 
робити, ні за що не відповідати. А якщо, щось не так, так 
це винен хтось (президент, депутати, міністри і ін.), але 
не я. І на жаль багатьом в нашій країні саме так жити 
зручніше.
_______________________________________________

Олександр Черниш
			 			член	Ради	ГО	«Поступ»

Андрій Хлиптун
			член	Виконкому	ГО	«Поступ»

ЩО МИ ОБІЦЯЄМО

Різниця між демократією та 
Громадянською республікою 
лише в одному. В тому, що при 
демократії громадяни ніколи 
не мали і не мають можливості 
впливати на владу. Ніколи і ніде 
в світі! А при Громадянській 
республіці - можуть!

Максим Твердохліб
		 			голова	Ради		ГО	«Поступ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 
ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» №21, 
ЩО ВІДБУЛОСЯ 06.11.2017 р.

На засіданні були присутніми 11 членів Виконкому 
(при кворумі 9):
Замурій Л.Г., Лемешко Д.І., Малихіна Н.А., 
Соколов К.А., Солодкий С.М., Тацій Д.М., 
Твердохліб М.М., Ткаченко І.В., Хлиптун А.А., 
Черниш О.В., Чубко Д.Г.
Були відсутніми за об’єктивних обставин:
Доненко Т.М., Нестеренко О.А., Муляр А.М., 
Троянова-Малош Н.М., Шевченко В.А.
Головуючий: Твердохліб М.М.
Секретар засідання: Лемешко Д.І.

На засіданні Виконкому вирішили:
1. Передати представництво Маслієвої Т.М. 
Твердохлібу М.М.
2. Передати представництво Гутаріна Я.М. Лемешку Д.І.
3. Передати представництво Євмененко А.М. 
Соколову К.А.
4. Посвідчення журналіста газети «Громадянська 
Республіка» видавати членам Виконкому та членам 
Ревізійної комісії на три роки.
5. Передати напрямку «Внутрішні кадри» всі питання 
зв’язків з громадськістю та державними органами 
членів ГО «Поступ».
6. Провести опитування: Чи є бажання співпрацювати 
з газетою організації?
Варіанти відповідей – підготовка матеріалів; 
організаційні питання; розповсюдження; нема 
бажання. Провести опитування до 10.11.2017 р. 
включно. Відповідальний - Тацій Д.М.
Наступне засідання Виконкому ГО «Поступ» 
заплановано провести у понеділок 20.11.2017 р.

Андре Дюран
"Спалення Джордано Бруно"

холст, масло
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