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ХУДОБА

Я НЕ РОЗБИРАЮСЯ В ЦЬОМУ

Стоїш собі в парку, радієш життю, нюхаєш запашну 
каву… І тут, біля тебе якийсь брудний чолов'яга 
починає справляти нужду. Гидко? Безумовно! Щоб 
цього не бачити, ти розвертаєшся і йдеш далі. А 
завтра вибори. І цей чолов’яга стоїть з тобою в одній 
черзі за бюлетенем. Невідомо чи мив він руки після 
того. Та й не лише після того. Але твоя черга відразу 
за ним. Ти будеш розписуватися саме тією ручкою, 

Працюючи в группі "Зовнішні кадри" з пошуку нових 
людей, отримав таку цікаву відповідь. Це типова 
думка і тому наводимо її, а також відповідь на неї:

Тацій Дмитро
Доброго дня, Федір!
Звертаюсь до Вас від імені нашої громадянської 

організації "Поступ". Ми вважаємо, що для того, 
щоб ситуація в Україні змінилася на кращє, потрібно 
змінити саме систему влади, а не поганих на чесних 
і порядних. Сьогоднішня демократична система 

якою розписувався він. Бюлетень в тебе такий же. І 
позначити ти можеш так само лише одне прізвище, 
і можливість потрапити в список кандидатів в тебе 
майже така ж сама, і ставлення до тебе з боку влади 
таке ж, і права та обов’язки у вас ідентичні... Іншими 
словами ви з цим чолов’ягою для держави та для 
влади ОДНАКОВІ. Ти, інтелігентна, освічена людина, і 
смердюча худоба, якій плювати на культуру і мораль, - 
це одне і те ж. А тепер уяви собі, що такої худоби у нас 
купа і вся вона голосує! Або за 200 грн., або коли на 
білборді побачить собі подібного. За все життя вона 
не прочитала жодної книжки, їй плювати на все і всіх. 
Вона - невіглас в економіці, в політиці... Але вона МАЄ 
ПРАВО ГОЛОСУ. Таке ж, як і в тебе. Сьогодні ця людина 
з тобою прийшла на виборчу дільницю «за гречку», а 
завтра йому вже чхати на вибори і він знову десь бухає, 
навіть, не думаючи про наслідки свого «гречаного 
життя». Це ї є демократія. Справжня демократія. 

працює по формулі: "гроші-виборча кампанія-вибори-
отримання мандата депутата-витягування грошей із 
прибутком". Це неминуче призводить до корупції чи 
олігархії. Наша мета - замінити в Україні демократичну 
форму правління на Громадянську республіку 
(республікансько-громадянський лад). Працюємо в 
цьому напрямку. Шукаємо однодумців. Як Ви дивитеся 
на те, щоб я Вам розповів про нашу роботу?

Fedja Klimko
Доброго дня Вам! Ви мене вибачайте, але я не дуже 

в цьому всьому розбираюсь. А влада настільки вже 
доводить людей, що людям вже не хочеться з нею мати 
нічого спільного і кожен сам за себе!"

********************

Деякі люди вважають, що не можна називати людей 
худобою. Що це несправедливо та неетично. І я 
повністю розумію цих шанованих мною зоозахисників. 
Справді, не можна називати людей худобою.  Худоба 
несвідомо справляє нужду біля вас. А людина — 
свідомо. Худоба не здатна до освіти, а людина здатна. 
Худоба невіглас від природи, а людина — від бажання. 
Тому називаючи таких людей худобою, я, насправді, 
ображаю худобу. (При нагоді за це обов’язково 
вибачусь, однак порівняння вимушене).

Чи може подобатися нормальній людині, що її 
політичні права та права алкоголіка, наркомана, 
худоби, бандита-рецидивіста є ідентичними? Я 
переконаний, що ні. А демократія переконана, що так. 
Саме тому ліквідація демократії — це єдиний шлях до 
прогресу. Бо доки наше політичне буття залежить від 
худоби, доти ми будемо жити в хліву.
_______________________________________________

Відповідь:
Я також не розумію такого підходу, як «я не дуже в 

цьому всьому розбираюсь». 
А в чому ти, друже, не розбираєшся? В економіці, 

політиці внутрішній чи зовнішній? Так я ж наче і не 
запитую тебе про рецепти виходу держави з кризи 
чи ще якихось розумних речах, які знають виключно 
високоосвічені люди з вищою освітою та знанням 
кількох іноземних мов.

Я звертаюся до тебе, як до ГРОМАДЯНИНА, з простим 
питанням - чи подобається тобі ситауція, що склалася 
в Україні?

Чи задоволений ти тим рівнем життя, що сьогодні є в 
Україні? Чи бачиш ти, що влада рухає нашу державу в 
вірному напрямку і завтра в Україні буде краще?

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Денис Чубко
     член Ради ГО «Поступ»

Дмитро Тацій
      член Виконкому ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013105698281
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
https://www.facebook.com/denis.chubko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000655761858


Газета «Громадянська республіка». Реєстраційне свідоцтво: серія КВ №22202-12102ПР від 19.07.16р.
Засновник та видавець: Громадська організація «Поступ». Адреса: 04119, м. Київ-119, а/с 113.
Головний редактор: Тацій Д. М.
Редакція може не поділяти точку зору автора статті. Авторський стиль статей максимально 
збережений. Відповідальність за зміст та достовірність наданої інформації несе автор.
Тираж: 2020 примірників. 
З питань розміщення інформації та розповсюдження звертатись на e-mail: gazeta@postup.org.ua

ПЛАТНИК: ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ: ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА ________ 201__ Р.
ОДЕРЖУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Поступ» 
КОД ЄДРПОУ: 26089233, РАХУНОК №: 26006053170170
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК м.КИЇВ 
МФО: 321842

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «Поступ» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» № 771
12.09.18-18.09.18 

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Головним управлінням Держпродспоживслужби в 
м. Києві на своєму порталі оприлюднено інформацію, 
цитую:

Держпродспоживслужба м. Києва провела 
перерахунки споживачам за комунальні послуги на суму 
1 млн. 203 тис. грн

Сектором контролю за регульованими цінами Головного 
управління Держпродспоживслужби в м. Києві під час 
виконання своїх посадових обов’язків з 01.01.2018 
року станом на 31.08.2018 року було виявлено численні 
порушення законодавства при формуванні, встановленні 
та застосуванні державних регульованих цін в сфері 
надання житлово-комунальних послуг.

Станом на 31.08.2018 року сектором:
• розглянуто 475 звернень з питань нарахувань 

за теплову енергію, холодного водопостачання та 
водовідведення, тарифів на утримання будинків;

• проведено 91 позапланову перевірку на підставі 

Гражданская организация «Поступ» пропагандирует 
идеологию «ГРАЖДАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА» и все 
больше и больше людей узнав об этом, начинают 
подробно ее изучать и задавать вопросы. Приводим 
один из таких интересных вопросов:

Андрей Сергеев
ВОПРОС:
В Доктрине упоминается о вероятности ситуации 

с большим количеством участников. По моим 
наблюдениям желающих участвовать в советах будет 
больше, чем на текущий момент в них участвуют. 
Это будут и пенсионеры, и студенты, и бизнесмены, 
и домохозяйки.  Я уже присутствовал на заседаниях 
совета в количестве 114 человек. Я согласен с тем, 

звернень фізичних осіб (споживачів) за погодженням 
Державної регуляторної служби України.

Порушення виявлені при наданні послуг з 
централізованого опалення та постачання гарячої води, 
а також при формуванні та застосуванні тарифу на 
утримання будинку та прибудинкової території.

З 01.01.2018 року станом на 31.08.2018 року 
проведено перерахунки на загальну суму 1 млн. 203 
тис. грн за послуги з централізованого опалення та 
постачання гарячої води, постачання холодної води та 
водовідведення, утримання будинку та прибудинкової 
території.

На керівників підприємств складено протоколи 
про адміністративне правопорушення відповідно 
до ч.1 ст.1652 Кодексу України про адміністративне 
правопорушення.

Кінець цитати.

І  от що нам пропонують:
Для бажаючих пошукати правди та перевірити, як 

працює система, допис на офіційній сторінці ГУД у 
Фейсбуці:

Чи насправді система працює?
Система обміну папірцями між громадянами та 

державними органами і справді добре працює. Настільки 
добре, що цими папірцями мабуть і обігріватися будемо 

что всем желающим надо дать возможность управлять 
государством. Будет ли ограничение по числу 
участников?

Максим Твердохлеб
глава Совета  ГО «Поступ»

ОТВЕТ:
Действительно, есть опасность, что будет много людей, 

которые захотят поучаствовать в работах советов. При 
этом их количество может оказаться больше, чем может 
себе предположить здравый смысл. Что делать?

Мы рассматривали этот вопрос.
Тут есть много решений этой возможной проблемы.
В любом случае, все эти возможные проблемы 

предполагаются только на переходном этапе. От 

ЧЕРГОВЕ «ЗАМИЛЮВАННЯ» ОЧЕЙ, ЧИ 
НАСПРАВДІ СИСТЕМА ПРАЦЮЄ?

МНОГО  ГРАЖДАН В УПРАВЛЕНИИ.А

взимку.
Правда в тому, що допоки не буде реалізована 

можливість 100% обліку тепла самими споживачами, 
так і будемо марати папір різними зверненнями та 
проханнями.

Нам повідомляють, що на керівників підприємств 
складено протоколи про адміністративне 
правопорушення. Та кому від цього тепліше?

Ми, як громадяни своєї країни, та споживачі, в першу 
чергу маємо вимагати не перерахунку, не зниження 
тарифів, не субсидій. В першу чергу ми маємо вимагати 
можливості самостійного контролю за використанням 
теплової енергії. Не нав’язаного "Київтеплоенерго", 
не загальнобудинкового чи загальнопід’їздного, а 
самостійного, поквартирного. І тільки в цьому випадку 
не буде можливості робити з нас дурнів, примушуючи 
сплачувати рахунки за те,  чого навіть не можна 
перевірити.

Нагадую, що політика організації  з приводу 
енергоресурсів є такою:

1. Тепло не може бути дешевим, але має бути доступним 
для громадян та спонукати до економії. Мета енергетичної 
політики в збереженні власних природних ресурсів. 
Та направленні прибутків від продажу енергоносія в 
держбюджет на дороги, медицину, освіту, армію.

2. Має бути 100% індивідуальний облік енергії, 
яку споживаємо. З метою самостійного контролю та 
можливості самостійної економії.

3. Відміну субсидій.  Якщо держава платить замість 
споживача, то і власністю споживача має володіти 
держава. 

_______________________________________________

демократии к Гражданской республике.
Варианты временные и могут быть разными: и 

ограничение численности количества членов советов, и 
ограничение необходимого минимального пропускного 
уровня полномочий для непосредственной работы 
в совете, и ограничение кандидатов в делегаты, 
(например, по возрасту, опыту, образованию) и т.п.

Какие конкретно будут задействованы механизмы, 
сейчас невозможно сказать. Т.к. пока невозможно 
сказать, когда и насколько общая масса граждан 
овладеет новой гражданской идеологией. Эти вопросы 
будут решать позже.

_______________________________________________

На ці і подібні питання людина, навіть, з мінімальним 
рівнем освіти може відповісти, ну хоча б сама для себе. 

Хоча може в тебе все добре і ти не відчуваєш, як 
постійно зростають ціни на їжу, проїзд, послуги ЖКХ 
та їнше. Можливо ти не відчуваєш, як твої статки 
постійно обесцінюються і твоє майбутнє стає хитким 
і примарним. А може ти не знаєш, що багато українців 
виїзджають з країни назавжди або на заробітки, бо 
в Україні вони мусять працьовати за копійки, а життя 
постійно дорожчає? 

А може ти і не хочешь ні в чому розбиратися? 
Можливо тебе все влаштовує і тобі достатньо того, що 

ти поки ще можеш купити шмат дешевої мясомісткої 
соєвої ковбаси, пляшку горілки і потім відвести душу 
на кухні, звинувачуючи владу у своїх проблемах?

ЯКЩО ЦЕ НЕ ПРО ТЕБЕ - ТО ПОЧНИ ВІДНОСИТИСЯ ДО 
СЕБЕ, СВОГО ЖИТТЯ І УКРАЇНИ ПО ДОРОСЛОМУ! 

РОЗКРИЙ ОЧІ І ЗРОЗУМІЙ НАРЕШТІ, ЩО ЦЕ ТВОЯ 
ДЕРЖАВА І ТИ В НІЙ ХАЗЯЇН!

Я НЕ РОЗБИРАЮСЯ В ЦЬОМУ
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Чи буде Україна процвітаючою, заможною, 
безпечною та могутньою, або продовжуватиме падати 
у прірву злиднів, корупції, війни та беззаконня.

Почни розбиратися з тим, що коїться в твойому місті, 
будинку, вулиці, державі. Приєднуйся до тих, хто вже 
сьогодні рухається у цьому напрямку і почни сьогодні 
витрачати свій час, свої здібності і гроші задля того, 
щоб завтра в Україні жилося краще!

Я разом з громададянською організацією «Поступ» 
будую ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

А ЩО РОБИШ ТИ?
_______________________________________________

І сьогодні від твоїх дій буде 
залежати якість твого життя і 
життя твоїх дітей завтра! 

Наталья Троянова-Малош
   член Виконкому ГО «Поступ»

mailto:gazeta%40postup.org.ua?subject=
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001524398420
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/troyanata

