
Ні для кого не таємниця, що останні роки наша 
країна прагне до енергетичної незалежності. Саме тому 
підприємства, що займаються видобутком природнього 
газу, намагаються щороку нарощувати свої темпи. 
Наприклад, за 2107 рік вітчизняними підприємствами 
було видобуто 20 млрд 825,3 млн куб. м природнього 
газу згідно з даними «Укртрансгаз». На жаль, цього не 
достатньо, адже за той же рік до українських споживачів 
було транспортовано 28,4 млрд. куб. м. газу. Це означає, 
що різницю між видобутком та споживанням, ми маємо 
закуповувати. 

На перший погляд очевидним вирішенням проблеми є 
збільшення видобутку. Але це не єдиний спосіб досягти 
енергетичної незалежності. Іншим не менш важливим 
методом є поліпшення ефективності та економія. 
Наприклад, якщо взяти опалення, то значної економії 
можна досягти шляхом використання теплоізоляції як 
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ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

До ГО «Поступ» приєднався Хорошенюк Андрій 
Павлович. За регулярну несплату членських внесків з 
ГО «Поступ» виключено Дмитраша О.З. 

Станом на 03.10.2018 року в «Поступі» - 161 член.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

10 
жовтня

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ 

Нам постоянно говорят, что мы должны 
объединяться: с патриотами, с либералами, с 
проукраинскими силами, с честными, с порядочными, 

приміщень споживачів, так і теплотрасс. Такий метод 
значно знизить обсяг використання енергоносія для 
опалення та гарячої води. Наразі всі новобудови мають 
теплоізоляцію, частина населення також її встановлює 
у своєму житлі. Цей простий спосіб дав змогу знизити 
обсяг використання газу на 6.3% у порівнянні з 2016 
роком. Чому ж при цьому всьому тепло для населення 
не може бути дешевим? Усе просто. Навіть, якщо ми 
досягнем повної енергетичної незалежності, вартість 
газу для населення буде не набагато меншою. Все 
через те, що після видобутку, газ потрібно очистити та 
підготувати для споживача, транспортувати, а також 
зробити певний запас у газосховищах. Потрібно не 
забувати, що всі ці системи потребують витрат на 
ремонт та обслуговування, не кажучи про модернізацію. 

Деякі скажуть, можна поставити бойлер та 
систему індивідуального опалення й відмовитись від 
комунальних послуг опалення та централізованого 
водопостачання гарячої води. Проте, ця ідея 
не найкраща, адже автономні системи можуть 
використовувати газ або електроенергію. У разі 
використання електроенергії значно зростуть витрати, а 
в разі масового переходу на такий вид «автономності», 
додатково зросте плата за елетрику через необхідність 
модернізації електромережі. 

Якщо ж використовувати лише газ, «легко» зекономити 
теж не вдасться, адже для нормальної роботи таких 

со всеми, кто говорит об изменении системы власти.
Возникает вопрос, с кем конкретно нам объединяться?
В свое время некоторые известные политические 

и гражданские организации предлагали нам 
объединяться. Возникает вопрос: объединяться можно 
только с себе подобными. Себе подобных мы найти 
не можем. На самом деле никто из известных или 
неизвестных структур не задекларировал реальные 

систем та газовідведення в інших абонентів мережі в 
системі завжди має підтримуватися певній тиск. Тобто, 
при збільшенні кількості «автономних» абонентів 
виникне необхідність у збільшенні пропускної здатності 
транспортних мереж, їх модернізації, що не буде 
сприяти здешевленню газу. 

Наразі логічним шляхом розвитку буде збільшення 
обсягу видобутку природнього газу. Водночас держава 
має терміново зайнятись глибокою модернізацію 
старого житлового фонду. Зрозуміло, що на це потрібні 
кошти, тому ціна на енергоносії не може бути низькою.

 
При цьому всьому, обов'язково має бути 

індивідуальний облік тепла й газу, а користувач 
повинен мати можливість регулювати їх обсяг, 
що дасть змогу сплачувати лише за отримані 
ним послуги. Отже, кожен споживач зможе 
використовувати необхідну йому кількість тепла, 
не переплачуючи за транспортні втрати, теплові 
втрати приміщення або надмірне використання 
енергоресурсів іншими мешканцями його будинку 
чи підїзду. Субсидії при такій системі не потрібні і 
їх варто скасувати. В тих випадках, коли без них не 
обійтись, нерухомість має переходити у власність 
держави.

________________________________________________

изменения системы власти, никто не сказал, что он за 
ликвидацию демократии. 

С кем объединяться? Просто с честными и 
порядочными, а какой смысл? Если они не 
поддерживают нашу идеологию, то какой может быть 
толк от объединения?

Не спорим, объединение может быть ситуативным, 
например, провести очередной Майдан в Киеве, но для 

ЧОМУ ЕНЕРГОНОСІЇ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ НЕ 
МОЖУТЬ БУТИ ДЕШЕВИМИ?!

ОБЬЕДИНЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 
ЗАЧЕМ И ВОКРУГ ЧЕГО? НУЖНЫ ЛИ ОНИ «ПОСТУПУ»? 

На перший погляд очевидним 
вирішенням проблеми є збільшення 
видобутку. Але це не єдиний спосіб 
досягти енергетичної незалежності

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ГО «ПОСТУП»
20 ЖОВТНЯ

початок о 10-00
в  товаристві «Знання»

явка обов’язкова

Володимир Пелих
      член ГО «Поступ»

Продолжение на стр. 2

Наталья Малыхина   
   член Исполкома ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/volodymyr.pelykh.9
https://www.facebook.com/natali.pryimak.9


«Почему ты всё ещё в «Поступе»?», - этот вопрос мне 
задают как минимум раз в квартал люди из моего круга 
общения, намекая на бесперспективность общественной 
организации. В последнее время подобные вопросы 
участились из-за предстоящих выборов, в связи с чем 
я решил сэкономить время и единожды ответить на 
множество одинаковых вопросов. Итак, причины моего 
членства в ГО:

1. Деятельность в рамках «Поступа» существенно 
помогла мне сформировать национальную идею для 
себя и родины. Я уже писал об этом в выпуске №747 
газеты «Гражданская республика». Напомню, это слова 
Антуана де Сент-Экзюпери (укр.): «Бути людиною – це 
означає відчувати, що ти відповідальний за все».

2. Со временем я стал понимать, что проекты 
электронной демократии не устранят все минусы 
демократии как таковой, поскольку систему 
общественно-политической власти необходимо 
менять коренным образом, а не латать в ней дырки. 

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: 2042 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» № 774
03.10.18-09.10.18 

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ОБЬЕДИНЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 
ЗАЧЕМ И ВОКРУГ ЧЕГО? НУЖНЫ ЛИ ОНИ «ПОСТУПУ"? ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

Багато співвітчизників пишаються, що вони є владою. 
Ніхто не може бути обмежений у своєму праві тішитися 
тим, що Президент – це найманий менеджер, а депутати 

Власти народа в Украине в национальном масштабе не 
существует, потому что общество в большинстве своём 
молчаливо считает ответственность за управление 
государством бременем, а не почётным гражданским 
правом, которое необходимо реализовывать.

3. В рамках «Поступа» и идеологии Гражданской 
республики я волен реализовывать какие угодно 
проекты, лишь бы был готов стать куратором 
собственной инициативы. И никто не запрещает членам 
организации действовать вне «Поступа». Например, 
я стараюсь активно участвовать в направлении 
«Защита», а один из моих коллег, Доненко Тарас, 
вместе с творческой группой единомышленников 
реализует проект «Brandville» -программу бесплатного 
брендирования украинских сёл с целью популяризации 
украинской культуры, самобытности, туризма и местного 
самоуправления. Кстати, проект «Brandville» является 
номинантом на премию (укр.) «Найкращий соціальний 
проект в Україні».

4. Деятельностью в качестве члена «Поступа» 
я накапливаю опыт в гражданской журналистике, 
юриспруденции, общественной и отчасти политической 
деятельности. Да, в организации бывают трения 
и недопонимания. Но, например, журналистские 

СЕКТА ЕГОЇСТІВ

ПОЧЕМУ ТЫ ВСЁ ЕЩЁ В «ПОСТУПЕ»?

– слуги народу. І це приємні відчуття! Від них і їсти 
менше хочеться, і одяг стає тепліший, і курс долара 
вже не такий важливий... А безробіття – це взагалі 
подарунок долі! Можна цілими днями насолоджуватися 
тим, що вони – влада. 

Є чудова книга Еріка-Еммануеля Шмітта «Секта 
егоїстів». Її головний герой, Гаспар Лангенхаерд, 
вважав, що світ існує лише в його уяві, а тому він 
повністю йому підвладний. Він гордо доносив до 
оточуючих, які різними способами намагалися його 
переконати у протилежному. Спочатку було весело. 
У Гаспара навіть з’явилися послідовники, з якими він 
утворив «Секту егоїстів». А далі... Головного героя 
побили, підрізали, він випалив собі очі та, врешті-решт, 
наклав на себе руки. Але так і не «прозрів». Людина, 
яка не бачить реальний світ, – беззахисна перед ним. 
І за життя в ілюзіях платиться висока ціна. Платиться 
завжди. 

Платять і українці. До них перед виборами приходять 
кандидати, роздають продуктові набори, збирають 
«накази депутату», виказують всілякі «поваги»... Вони 
створюють видимість, що від людей залежить все! Що 
вони – головні. А «головний» - це поважно. Его простого 

расследования направления «Защита» всегда 
публиковали в газете «Гражданская республика», 
несмотря на разногласия и правки. Особое внимание 
журналисты ГО уделяют беспределу олигархов и 
должностных лиц в сфере коммунальных услуг (группа 
«Тепло» с куратором направления, Натальей Трояновой-
Малош).

Естественно, во всём важно знать меру. Именно 
поэтому я стараюсь слишком часто не предлагать к 
опубликованию в газете общественной организации 
расследования по теме коррупции чиновников в сфере 
заботы о городских животных – я делаю паузы между 
статьями. Делаю я это для того, чтобы ГО не начали 
воспринимать как сугубо зоозащитную организацию.

Подводя итог, процитирую британца, Эдмунда Берка: 
«Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы 
хорошие люди ничего не делали». Для нас, разных 
людей, объединяющим стержнем является гражданская 
идеология, направленная на создание Великой Украины. 
Моя совесть чиста – я противостою беззаконию, а ГО 
«Поступ» вместе с газетой «Гражданская республика» 
оказывают мне максимально возможную поддержку. 
Вы можете сказать подобное о себе?
________________________________________________

нас зачем это все?
Если понадобится, то, конечно, будем объединяться.
Приведу пример, нам предлагали присоединиться 

к М. Саакашвили. Он же тоже выступает за изменение 
системы власти.

Почему мы не присоединились к нему:
1) у Саакашвили не совсем понятные цели в Украине;
2) он никогда не говорил, что он за ликвидацию 

демократии;
3) он предлагал менять систему власти, но ни разу не 

сказал, что он имеет ввиду, какие именно системные 
изменения он предлагает.

4) зато он постоянно говорил, что у нас неправильная 

демократия и ее нужно модернизировать, ввести 
прямую демократию (по любому вопросу спрашивать 
мнение всех граждан).

На данный момент нас интересует только 
стратегическое объединение для достижения 
стратегической цели. Но, к сожалению, сейчас нет на 
просторах нашего государства структур, с которыми мы 
можем стратегически объединяться и быть партнерами.

А просто объединяться для достижения каких-то 
меркантильных целей, например, прихода к власти, 
нас это не интересует. Для нас власть не является 
самоцелью, для нас власть — это инструмент построения 
Великой Украины.

На данный момент «Поступ» — единственная 
организация в Украине, которая четко понимает главную 
проблему Украины, знает путь ее решения, и движется 
по четко спланированному графику в сторону решения 
проблемы.

Друзья, мы согласны объединяться! И если кто-
то где-то узнает, что какая-то из организаций 
выступает за ликвидацию демократии и установление 
Гражданской Республики, сообщите нам, мы будем очень 
признательны Вам и, возможно, сами предложим им 
объединение и движение общими силами к общей цели!

Мы за ГРАЖДАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ!
________________________________________________

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Михаил Марченко
      член ГО «Поступ»

українця роздувається до небес. І кожен кандидат 
формує свою «Секту егоїстів», яка за нього проголосує. 
Проблема лише в тому, що самі кандидати в жодному 
разі не Гаспати Лангенхаерти. Вони ні на йоту не вірять 
в те, що кажуть і роблять. Для них громадяни – це раби, 
які повинні вважати себе господарями і правильно 
проголосувати в певний день. 

Чи намагалися ви колись підійти до чинного депутата/
президента/мера та покерувати ним? Спробуйте! 
Найменше, що Вас чекає – це ввічливе посилання на 
три веселі букві. В гіршому ж випадку можете отримати 
по шиї від охорони. Ви влада? Чи можете ви приймати 
Закон? А ініціювати його? А можете відкликати 
свій голос від депутата? Якщо так, то Ви – Гаспар 
Лангенхаерт. В своїх ілюзіях ви всемогутні. 

Якщо ж ви товаришуєте зі своєю головою і бачите 
світ таким, який він є, то маєте зрозуміти, що ви – 
ніхто. Просто раби тих, хто має владу – олігархії. Якщо 
вас такий стан речей не задовольняє – приєднуйтесь 
до «Поступу». Тільки в Громадянській республіці ви 
можете стати господарями України.

________________________________________________
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