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І ЗНОВУ ПРО ТЕПЛО?

Мені доводиться через робочі моменти досить тісно 
співпрацювати з компанією ""Київенерго"". Нагадаю, 
що "Київенерго" знаходиться багато років в оренді 
енергетичного холдінга "ДТЕК" пана Ахметова. Розпочинав 
я працювати з "Київенерго" в ще далекому 2000 році і тому 
в мене є що порівнювати, мені є що сказати.

Віддавши в оренду "ДТЕК", київська міська влада, 
мабуть, сподівалась, що новий приватний орендар 
приведе все енергетичне господарство до ладу. Але, що 
відбулося реально? Власником "ДТЕК" так і не став, бо 
орендар – це не власник, бо у орендаря завжди є страх, 
що договір оренди не продовжать і все заберуть назад. 
У такому випадку жодний розумний господар ніколи не 
буде інвестувати великі гроші в орендне майно, не маючи 
впевненості в поверненні коштів із прибутком. Так і 
відбулося. 

"ДТЕК" всі ці роки просто експлуатував готове 
енергетичне господарство та заробляв гроші на ньому. 
Звичайно, він вимушений також був щось ремонтувати 
та реконструювати, бо інакше був би технічний колапс у 
столиці.

Але, як всі ми знаємо, з часом основні фонди 
зношуються і їх треба просто списувати. Адже деякі 
об'єкти "Київенерго" будувались ще в 60-х роках і 
потребують повної модернізації. Але ж якщо воно не 
моє, то нащо я буду витрачати мільйони, щоб потім у 
мене все це забрали? Абсолютно правильно вирішив 
"ДТЕК" і вирішив просто все тримати на плаву. Потроху 

різали на металобрухт котли, десь щось ремонтували 
бо вже згнило зовсім, звичайно, встановлювали 
автоматику контролю всього, адже треба вміти рахувати 
гроші. І "ДТЕК" довів, що він найкраще вміє рахувати 
гроші. Так, Київ не замерз ще жодної зими за останнє 
десятиліття. Але, швидше за все, – це не заслуга "ДТЕК", 
а воля Божа та запас міцності радянської енергетики, де 
металу не шкодували ніколи.

Цікавий факт: "Київенерго" інколи проводить 
багатомільйонні реконструкції. Ви думаєте платить за 
це "Київенерго"? Ні. За це платить інвестор. Хто такий 
інвестор? Поясню на прикладі. "Київміськбуд" будує 
новий мікрорайон житлової забудови і хоче отримати 
ліміти тепла для нових будинків. А "Київенерго" йому 
каже "ЗАСЬ", вільного тепла нема. А хочеш тепло то 
візьми заміни старі котли на більш потужні, побудуй нові 
теплотраси і ти отримаєш тепло. Тобто, "Київенерго" 
займається шантажем і вимагає. Тепер ви розумієте, 
чому квадратні метри такі дорогі? Завдяки таким схемам 
у тому числі. Аналогічні схеми є й інші, принцип один 
- хочеш щось отримати від "Київенерго" - давай сюди 
взамін.

Ще один цікавий факт. Ну, нема вільного тепла, добре. 
Власник об'єкту готовий побудувати власну газову 
котельну, щоб автономно себе забезпечити теплом.  Він 
іде брати у влади дозвіл на будівництво котельні, а йому 
кажуть, що треба отримати дозвіл ще від "Київенерго", 
що, мовляв, вони не проти нової приватної котельні. І 
тут починається класна корупційна схема - отримати 
тепло ти не можеш, бо його або нема, або дуже дороге 
приєднання, і дозвіл тобі теж не дають просто так. Ну, 
далі ви вже зрозуміли.

Новий менеджмент "ДТЕК" дійсно сучасний та 
професійний. Але їхньої майстерності так і не вистачило. 
щоб забезпечити киян індивідуальним обліком тепла. 
Або, може, просто не хотіли? Адже відсутність обліку дає 
привід для махінацій з платіжками і довести ти нічого не 
можеш.

А тарифи? Чому вони такі захмарні? Бо власники 
владних кабінетів – олігархічні клани, і чим вище тариф, 
тим більший прибуток. І тарифи ніколи не будуть у них 
економічно обґрунтованими. Замість того, щоб знижувати 
свої втрати, вони просто їх закладають у тариф, адже 
так простіше. Споживач заплатить за все. І відмовитись 
він не може від послуги, бо закон не дозволяє. Мусиш 
платити. Є в тарифах так звана інвестиційна складова, 
типу призначена для розвитку. Але вона просто 
розкрадається. Як? Дуже просто - завищенням цін на 
матеріали та виконані роботи. Ну, про різні відкати ви 
ж чули. Як тільки з'являється вільна копійка, то її зразу 
намагаються витратити через різні фірми щоб заробити 
собі добавку до зарплатні.

Переконаний, що такий безлад відбувається не лише в 
"Київенерго", а й в інших регіонах. Монополісти в інших 
галузях чудять аналогічно, наприклад, Київоблгаз та 
"Київгаз". Знаю не по чуткам.

До речі, "Поступ" пропонує націоналізувати всі 
стратегічні енергетичні підприємства. Надприбутки 
повинні залишатись у державній казні і йти на розвиток 
УКРАЇНИ.

Так що ж з усім цим робити? Вихід глобальний - 
прибрати олігархію від влади. Адже вона має лише 
одне завдання - дерибанити Україну. Також потрібен 
ефективний власник, який буде працювати за чіткими 
правилам та законам в інтересах України.

Але ж прибрати олігархію це поки стратегічне 
завдання. А що можна робити сьогодні? А сьогодні ви 
можете не платити по надуманим тарифам за "втюхані" 
вам послуги чи енергоносії, які ви собі в тій кількості 
чи якості не замовляли. Треба суцільними неплатежами 
заставити владу вплинути на власників монопольних 

Как только кто-либо 
говорит о делах государства: 
«Что мне до этого?» – 
следует считать, что 
государство погибло.

Жан Жак Руссо
(1712—1778), 

французский философ, писатель

Сергій Солодкий
  Професійний енергетик із стажем,   

                         член Ради ГО «Поступ»

"ДТЕК" всі ці роки просто 
експлуатував готове енергетичне 
господарство та заробляв гроші на 
ньому. 

А тарифи? Чому вони такі захмарні? 
Бо власники владних кабінетів – 
олігархічні клани, і чим вище тариф, 
тим більший прибуток.

https://www.facebook.com/solodkiy.s
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І ЗНОВУ ПРО ТЕПЛО? ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

ОБ`ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ!?А

енергокомпаній, щоб ті почали модернізувати свої 
підприємства задля зменшення собівартості послуг, 
щоб ті встановили за власний рахунок тотальний 
поквартирний і побудинковий облік енергоносіїв. Також 
споживач послуги повинен мати можливість власноруч 
вирішувати в яких обсягах йому споживати послугу, а не 
платити за те, що йому, можливо, і не потрібно було.

І трохи про субсидії. Субсидії треба відміняти!!! 
Адже саме вони є законним механізмом розкрадання 
українського держбюджету олігархією. Завдяки субсидіям 
тарифи можна піднімати до безмеж, адже держбюджет за 
все заплатить. Завдяки субсидіям у громадян відсутня 

Дивлячись на те, як відбувається процес 
децентралізації, органічно виникає питання чи має місце 
дане явище в новій громадянській, соціальній державі, 
якою прагне стати Україна.

Відповідаючи на це питання, можемо з впевненістю 
сказати, що так, дійсно, децентралізація державної влади 
та влади на місцях створює клімат для розвитку громад. 

Звичайно, є як прихильники цього процесу, так і особи, 
які вважають децентралізацію «всесвітнім злом», яке 
призводить до розпаду держави.

Та не все так категорично, адже, як показує практика, 
послаблення вертикалі влади має позитивний характер, 
а держави з федеративним устроєм та послабленим 
впливом центральної влади на місцях є одними з 
найрозвинутіших у світі. Прикладом можуть бути  США, 
Федеративна Республіка Німеччина, Велика Британія і 
навіть Франція, яка в теорії права є унітарною, але має 
під собою досить сталі федеральні принципи.

Процес децентралізації влади в Україні, звичайно, 
не є таким глобальним, але створення об`єднаних 
територіальних громад може стати поштовхом до розвитку 
та викорінення застарілих принципів здійснення 
державної влади. Децентралізація в пострадянських 
країнах, якою є і Україна, – це своєрідний ковток свіжого 

мотивація до економії, адже за все заплатить держава. 
Дякуючи субсидіям велика частина "хитрих" громадян 
паразитує на грошах платників податків, бо ми всі 
знаємо яка велика частина економіки в тіні. Тут ви 
можете запитати, а, мовляв, якщо самітня бабуся живе в 
трикімнатній квартирі і її пенсії не вистачає на комуналку, 
то що тоді. А тоді є кілька варіантів - або здавати зайву 
житлову площу в оренду, або продати квартиру і купити 
меншу, або хай родичі бабусі платять комуналку які будуть 
успадковувати нерухоме майно, або передати квартиру 
державі і тоді держава заплатить комуналку. Тобто, вихід 
завжди є, треба лише його шукати.

повітря для держави, тому що при своренні об`єднаних 
територіальних громад, люди, жителям даної громади 
дають більш-менш кращий вибір, хто саме буде ними 
керувати. Це може налагодити кращі зв’язки органа 
місцевого самоврядування з органами центральної 
влади. Управлінці, які стоять у керма об`єднаних 
територіальних громад, вже виступають як кризис-
менеджери, люди, на яких покладені певні повноваження 
і від яких очікують результату в найкоротші строки.

Це ознака динаміки, боротьби, конкуренції, навіть 
якщо і є проблема у відносинах державної влади з ними, 
як представниками об`єднаних територіальних громад, 
яка зумовлена багатьма чинниками, а саме: застою, 
небажанні в змінах тощо. Представники об`єднаних 
територіальних громад – це вже управлінці нового 
формату. Шляхом постійного руху, постійного тиску на 
центр, проблема вирішується.

Децентралізація витягує державу зі своєрідної 
зони комфорту, коли є рух,  розвиток об`єднаних 
територіальних громад з одного боку і вже як висновок, 
є розвиток держави в цілому. Нові люди, нові кадри, 
нова держава, старі устої і принципи не витримують 
конкуренції, а громади успішно функціонують. 

Прикладом може стати Вільховецька об`єднана 
територіальна громада, яка в максимально короткі 
строки, завдяки сильному лідеру та команді успішних 
і неупереджених професіоналів запроваджує суттєві 
реформи в усіх сферах суспільного життя громади, 
незважаючи на всі труднощі та проблеми.

Незмінність курсу на Громадянську 
республіку має забезпечити 
відповідна перехідна влада.

Підбиваючи підсумки, слід сказати, що децентралізація 
влади та створення об`єднаних територіальних громад, 
мають позитивний характер для місцевих громад. Адже 
процес реформування органічно не може проходити без 
знищення застарілих устоїв та принципів державного 
управління, а, отже, є динаміка, яка є основним 
показником росту. 

Коментарі

Децентралізація влали не вирішує питання зміни 
системи влади. Отже, все одно влада буде олігархічна. 
Це означає, що ніяка децентарлізація нічого і ніколи 
принципово не дає. Буде більше простору для місцевої 
олігархії. Але система залишиться. Так, можливо буде 
якесь покращення. Можна без кінця покращувати 
демократію, але принципово вона від цього не 
зміниться. Бо не зміниться формула: "гроші-вибори-
прихід до влади-повернення грошей із прибутком". 
Децентралізація влади не є шляхом до Громадянської 
республіки, проте, дійсно, сприяє цьому.

Самотійність та незалежність об`єднаних 
територіальних громад може бути лише в тих межах, 
які не заважають красти бабло. Тому децентралізація, 
як така, без зміни системи влади, не дасть ніяких 
особливих результатів. На першому місці - це зміна 
системи влади. І про це треба вказати у статті, щоб вона 
давала повну картину і не викликала хибне враження, 
що децентралізація - це ліки від усіх хвороб.

Правильная статья. Но все эти преобразования в 
условиях олигархического режима будут и дальше 
рождать олигархов всей вертикали власти. Будут 
появляться олигархи нового поколения в объединенных 
громадах. Партийная система лишенная идеологий и 
системы (систем), способных обеспечить возможность 
управления гражданами (достойными гражданами) 
своими тергромадами при такой децентрализации не 
просматривается.

_______________________________________________

Іван Карасьов
   член ГО «Поступ»

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Геннадій Гросфілер
       член ГО «Поступ»

Кожен споживач повинен із власної кишені 
платити за спожиту послугу! 

Енергоносій чи енергопослуга повинна 
коштувати дорого!

Всі ці заходи заставлять громадян України 
економити енергоносії, що в кінцевому етапі 
виведе Україну на рівень енергоефективних 
провідних країн світу.
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