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Конституція повинна працювати, а не просто бути предметом гордості  → ВСТУПИТИ ДО «ПОСТУПУ»

Конституція України визнана однією з кращих в світі, 
але толку від цього - Україна в задниці. Справа не в 
конституції!

Конституція України сьогодні - це шмат паперу. Доки 
її гарантом буде представник олігархії, доти вона 
годитиметься лиш в якості підставки під чашку з чаєм!

Конституція України повинна виконувати свої 
функції: політичну, юридичну, установчу, ідеологічну, 
обмежувальну та зовнішньополітичну, і, відповідно, 
служити цими функціями усім без виключенням 
громадянам країни, які є основою держави, а не тільки 
певному прошарку суспільства, які наділені правами, 
створеними для себе і «обслуговуючого персоналу».

Рівність в правах - є рівність не декларативна, 
а фактична, але така можлива лише тоді, коли 
Конституція, як Основний закон держави, буде створена 
для громадян цієї держави, які наділені правом на зміну 
персоналу, котрий його обслуговує, а не для персоналу, 
який знищує і приводить в рабство і вигнання свій 
народ, який поневіряється в заробітках по усьому 

світу, при цьому отримавши у спадок від своїх предків 
найкращу землю у світі.

Конституция у нас реально хорошая, только на 
практике она не работает и никогда не работала. А 
значит, и толку, соответственно, нет и пока систему в 
целом не изменим, то и не будет! Печально, но факт.

Якщо конституція є, а справи в країні погані, то немає 
значення, чи взагалі є та конституція. Навіть, якщо в ній 
все гарно написано, але на практиці все погано, то це 
просто вже зайвий документ.

Що стосується нашої Української Конституції, то тут 
є два головні аспекти. Перший гарний і другий гарний.

Перший аспект.
Незалежній Україні майже 30 років. Це факт. Так 

чи інакше, але діюча Конституція встановлює лад в 
країні, а сама країна незалежна. Це означає, що наша 
Конституція доказала те, що це реальний Основний 
Закон реальної держави. І держава фактично живе по 
тих правилах, які передбачені діючою Конституцією.

Другий аспект.
Враховуючи те, що влада повністю весь час належить 

олігархії, а правління олігархії призводить до постійного 
погіршення стану України, то це значить, що діюча 
Конституція - олігархічна. Тобто вона встановлює такий 
порядок, при якому до влади може прийти лише бізнес. 

Ясна справа, що це погано. Гарна складова в цьому те, 
що всі нарешті мають зрозуміти, що треба змінювати 
не персоналій в урядах, а сам діючий лад. Тобто треба 
повністю змінити Конституцію. Зробити так, щоб 
демократична формула (гроші-вибори-прихід до влади-
повернення грошей із прибутком) перестала діяти, бо 
саме така формула закладена в діючій Конституції.

Конституція - паровозик чи гіперлуп?
Що краще: працюючий, але тихохідний паровозик чи 

надшвидкісний, але ні хрена не працюючий Гіперлуп? 
Отож.

Та ж сама ситуація з Конституцією України. За умови, 
що вона ніколи не працювала належним чином, її 
кілька разів «пАкращівалі» та удосконалювали. Або 
навіть ставили раком (в колінно-локтьову позицію) під 
конкретну особину.

Чи могла ВОНА (Конституція України) за таких 
обставин стати ЧИМОСЬ для Громадян України.

НІ! НІ! І ще раз НІ!!!
В повсякденних розмовах з пересічними 

представниками населення та особами, які вважають 
себе Громадянами України я неодноразово чув: 
«Конституція? Для мене це лише клаптик паперу з 
буквами».

Ось це і є тією причиною, яка не призвела до 
встановлення Диктатури ЗАКОНУ в державі та 
формуванню ГРОМАДЯН України (як масового явища).

І до тих пір, поки ВОНА (Конституція України) 
лишатиметься для більшості Громадян збіркою букв 
та слів (без жодного повсякденного сенсу) нічого не 
зміниться."
_______________________________________________

28 ЧЕРВНЯ
ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ 

УКРАЇНИ
Конституція України — основний 

закон держави України. 
Ухвалений 28 червня 1996 року на 

5-й сесії Верховної Ради України 2-го 
скликання. 

На пам'ять про прийняття Конституції 
в Україні щорічно святкується державне 
свято — День Конституції України. 
Конституція України, прийнята 1996 
року, змінювалася 6 разів.

КОМЕНТАРІ СТОСОВНО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
ЧЛЕНІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
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Протягом всієї історії України було не так багато часу, 
коли наша держава розвивалася як окрема країна, 
а не як частина якоїсь імперії. Майже завжди ми 
шукаємо могутнього союзника для того, щоб існувати і 
розвиватись в його тіні. Будь то сили зі сходу, заходу чи 
півдня, ми зазвичай виступали на чиємусь боці, і вкрай 
рідко за себе самих. Вочевидь, така політика і призвела 
до розвитку, так званого, комплексу меншовартості в 
головах українців. Нам завжди треба той, хто буде нами 
опікуватись і захищати від ситуативних ворогів, бо ми 
самі не здатні. Такі настрої бачимо в політиці чи не 90% 
українських керманичів. То вони дружать з московитами 

Під час проживання на квартирі, я «відчув» суттеві 
покращення у вигляді шалених квитанцій за тепло. Це 
сталося через те, що в нас неновий будинок, а тому ми 
маємо оплачувати за все.

Почавши шукати варіанти, я знайшов варіант - 
лічильник тепла, коли мешканці мають об’єднатись з 
метою економії своїх грошей.

Економія – 10-30%. Вартість – 40-70 тис грн. (150-
200 тисяч із автоматичним погодним регулятором і 65-
100 тисяч із регулятором тепла). Час – 2 місяці. Після 
встановлення лічильника тепла на будинок власники 
квартир починають платити не за відвантажене за 
нормативами тепло (яке на шляху до будинку обігріло 
ще й теплотрасу), а за реально спожите. Вартість 
спожитого тепла потім розподіляється між квартирами 
за їхньою площею або за індивідуальними квартирними 
лічильниками.

Лічильник тепла – не засіб економії, а лише необхідний 
і стимулюючий до неї чинник. Він фіксує реальну 
величину теплової енергії, використаної за певний 
час. Для споживача установка приладу обліку теплової 

проти Європи, то з турками проти московитів, то з 
європейцями проти турків... і так майже весь час. 
Хибність цієї стратегії для України доведено століттями 
руїни, поневолення, поразок і знов піднянням з попелу 
неначе міфічний фенікс у прагненні здобути самостійну 
державність. І от знову, не встигши як слід розвинути 
власну державність, Україну поспішають приписати то 
до східної імперії, то до західної. А що з цього вийде 
зможете здогадатись самі.

ГО "Поступ" одна з небагатьох політичних рухів 
в Україні, що вважає подібну стратегію хибною і не 
достойною потенціалів нашої країни. Україна може 
і заслуговує бути сама по собі потужною державою, 
з інтересами якої мають рахуватися. Саме в цьому 
і полягає стратегічне бачення Великої України, як 
самостійного гравця на геополітичній арені. Щоб цього 
досягнути, треба мати потужну економіку, стабільну 

енергії лише замінює систему оплати за нормативом на 
систему оплати за фактично спожите тепло. Як правило, 
в підсумку сума платежів виходить менша.

Лічильник тепла на багатоквартирний будинок 
варто встановлювати разом із автоматичним погодним 
регулятором або регулятором тепла. Автоматичний 
погодний регулятор дозволяє автоматично додавати 
тепла у квартири, коли температура на вулиці падає, 
і навпаки. Регулятор тепла відповідно до заданих 
температурних та часових параметрів зменшуватиме 
або збільшуватиме витрату теплоносія. Такі пристрої 
коштують дешевше автоматичного погодного регулятора. 
Складові:

– лічильник тепла;
– погодний регулятор або регулятор тепла;
– організація-теплопостачальник (наприклад, для 

Києва це – «Київенерго»);
– балансоутримувач будинку (ЖЕК, ОСББ, товариство);
– спеціалізований підрядник з монтажу лічильників 

тепла, який має відповідні ліцензії.
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ:
1. Вибрати людину, мешканця будинку, яка візьме на 

себе роль організатора процесу. Це не означає, що вам 
потрібно створювати ОСББ, це може бути просто разова 
самоорганізація власників квартир (далі – «будинок») 
для встановлення лічильника на дім.

2. Будинок вибирає підрядника на встановлення 
лічильника.

3. Будинок отримує технічні умови для встановлення 
лічильника у своєму домі від теплопостачальника.

4. Підрядник на встановлення лічильника розробляє 
індивидуальний проект, рекомендує тип лічильника і 
погодного регулятора або регулятора тепла. На цьому 
етапі потрібно вибрати модель лічнильника.

5. Підрядник на встановлення лічильника погоджує 
робочий проект у теплопостачальника та в Енергонагляді.

6. Мешканці будинку скидуються грошами на купівлю 
і встановлення вибраного і погодженого лічильника і 
погодного регулятора.

7. Підрядник купує і монтує лічильник і погодний 
регулятор.

8. Організовується зустріч будинку, 
баланосутримувача будинку, теплопостачальника і 
підрядника з монтажу лічильника. Теплопостачальник 
пломбує лічильник.

9. Підрядник на встановлений лічильник проводить 
пусконаладні роботи.

10. Будинок розраховує, який відсоток вартості 
спожитого тепла платитиме кожна квартира взалежності 

САМА СОБІ УКРАЇНА

ТЕПЛОВІ ШАХРАЇ5025

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

політику, могутню армію і головне – самостійність. 
Жодному сусіду не буде вигідна сильна Україна, а буде 
вигідний сировинний придаток якої-небудь з імперій.

У найближчому минулому подібні погляди були 
в українських націоналістів середини двадцятого 
сторіччя. У роки Другої Світової війни саме українськими 
націоналістами було чітко сформоване прагнення 
утворити сильну, могутню державу. Незалежну від 
навколишніх альянсів і союзів. Такі суспільно-політичні 
діячі того часу як Дмитро Донцов, Євген Коновалець, 
Степан Бандера сформували візію самостійної України. 
України, що живе і процвітає на власну користь, а не на 
користь західної чи східної метрополії. І саме завдяки 
цим ідеям ми і маємо зараз незалежну Україну – 
фундамент для побудови Великої України!

_______________________________________________

від її площі, або приймає до уваги наявність 
індивідуальних лічильників тепла у квартирах.

11. Складається договір на розрахунок за тепло на 
основі даних лічильника із теплопостачальником.

12. Тепер мешканці будинку платять тільки за спожите 
ними тепло.

13. Повірка лічильника відбувається через 4 роки.
Лічильник тепла на багатоповерхівку можна поєднати 

із установкою індивідуального теплового пункту (ІТП). 
Це дає економію тепла у 20-25%. Перевірено роками. 
Виготовляється в Україні. Наприклад, у Білій Церкві 
(Укрінтерм). ІТП поеднує у собі кілька функцій, все 
залежить від комплектації. Але суть його основної 
роботи у тому, що при досягненні заданої температури 
у приміщенні відключається подача теплоносія з 
центрального опалення (ЦО) і включається внутрішня 
циркуляція. Як результат, задіюються внутрішнє тепло 
будівлі, зовнішнє тепло від сонця, тепло від приборів 
і людей у приміщенні. Окрім цього, встановлюється 
рівномірне розподілення тепла по будинку. Коли 
температура снижується до нижнього допустимого рівня, 
включається підпитка від ЦО через тепловий лічильник. 
За рахунок раціонального використання тепла і виникає 
енергоефективність процесу опалення.

– Лічильник повинен бути занесений в Державний 
реєстр засобів вимірювальної техніки.

– Необхідно звертати увагу на міжповірочний 
інтервал (2 або 4 роки) – чим він довший, тим краще.

– Ультразвукові лічильники дещо дорожчі, але 
працюють надійніше (відсутні рухомі частини).

– Дуже важливо кваліфіковано налаштувати 
регулятор для забезпечення максимальної економії без 
погіршення комфорту.

– Необхідно передбачити кошти на обслуговування 
лічильника та регулятора в процесі експлуатації. 
Мешканцям будинку варто виділяти на це кошти, тим 
паче, що термін окупності встановлення лічильника з 
погодним регуляторм становить менше року.

– У результаті встановлення лічильника тепла 
теплопостачальник втрачає частину прибутку. Тому слід 
бути готовим до опору з його сторони та, за необхідності, 
залучати до процесу фахових правників.

– Найбільша економія відбувається, коли 
опалювальний сезон уже розпочався, але на вулиці ще 
досить тепло. Загальна економія теплової енергії складає 
в залежності від типів будинків та теплових мереж від 15 
до 35%.
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