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Цікаве питання - чи можна робити щось, до кінця 
не погодившись з кінцевим результатом роботи? Чи 
можна докладати зусиль, особливо на громадських 
засадах, і не бути впевненим у правильності шляху? Чи 
можна змінювати сталий стан речей, не будучи пере-
конаним, що ти змінюєш його на краще?  

На всі ці питання є одна лаконічна відповідь – ні! 
Але й вона потребує пояснення. Отже, уявімо ситуацію 
звичайної середньостатистичної громадянської діяль-
ності. Ви абсолютно безоплатно виконуєте певну про-

сту, часто неприємну роботу. Звісно, такий вид діяль-
ності не може конкурувати  з вашими професійними 
заняттями, які по факту вас годують, одягають та роз-
важають. Але чим глибше ви занурюєтеся у так зване 
«волонтерство», то більше часу воно у вас забирає. 
І рано чи пізно доводиться чимось жертвувати. Або 
кар’єрою, або дозвіллям, або громадською діяльністю. 
Цілком звичайне хобі стає справжнім пожирачем часу. 
І ось тут настає той момент, коли доводиться ставити 
собі одне дуже неприємне питання – «а навіщо я це 
все роблю?». Чи дійсно ваша робота переслідує таку 
важливу мету, щоб заради неї можна було б терпіти 
такий дискомфорт? Відповідь «ні» означає, що ваш 
шлях, як громадського діяча і сумлінного громадянина 
призупиняється, а то й повністю завершується. Від-

повідь «так» означає, що ви на правильному шляху, і, 
зрештою, досягнете своєї мети, якою б вона не була. 
Проблема тільки в тому, що ствердну відповідь може 
дати тільки та людина, що досконально знає і повністю 
зрозуміла, що вона робить, який має бути кінцевий 
результат і як саме до нього рухатись. Тільки тоді мож-
ливе усвідомлення, що цей шлях правильний і вартий 
тих жертв, яких він вимагає.      

Отже, не варто починати будь-яку громадську діяль-
ність, не будучи впевненим у трьох речах. Що ви зна-
єте, що саме ви робите, розумієте весь процес від 
початку до кінця та ідеологічно сприймаєте його як 
єдиний правильний шлях для досягнення єдиної важ-
ливої для вас мети.
________________________________________________

Отримав таке запитання при роботі з пошуком кадрів: 
"... а чим практичним Ваша організація займається 
зараз?"

ВІДПОВІДЬ: 
"Практично ми зосереджені на двох напрямках роботи: 
ПЕРШИЙ - це формування команди, яка прийде до влади 
та перебудує країну. 
ДРУГИЙ - впровадження ідеї в маси. Це і є єдиним 
реальним практичним інструментом. Це пропаганда, 
пропаганда і ще раз пропаганда. В різних формах і 
різними методами.

ВСЕ, інші види діяльності не потрібні".

Максим Твердохліб
     голава Ради ГО «Поступ»

ПРИЙНЯТТЯ ІДЕОЛОГІЇ

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

РЕФОРМА СУДОВОЇ СИСТЕМИ

Не секрет, що Доктрина «Громадянська Республіка»  
є не просто програмним та ідеологічним документом 
«Поступу», а великою мірою «дорожньою картою», що 
задає основний вектор майбутніх дій для побудови 
Великої України.  Хоча Доктрина і була написана 
спільними зусиллями членів "Поступу", окремі її 
твердження для деяких залишаються незрозумілими. 
Одним з таких є пункт Реформа судової системи з 
5-ого розділу Доктрини – «Першочергові реформи». 
Спробуємо розібратися.

Впевнений, що невідкладність подолання корупції у 
судах питань ні в кого не викликає – без цього будь-які 
подальші  дії не матимуть жодного результату. Саме так 
відбувається в Україні сьогодні, коли навіть ті поодинокі 
кроки в бік прогресу вщент розбиваються корупційними 
схемами  та наскрізь гнилою системою. 

«Ніякого від громадян незалежного суду не 
повинно бути. Судді «не на Місяці живуть».

Незалежного суду не існує і нині – це треба прийняти 

як факт, а все інше – чистої води фікція. Сьогодні наші 
суди цілком та повністю залежать від вказівок зверху – 
від їх «хазяїв» олігархів. Сподіватись на справедливість 
для простих людей – марно. Наше ж завдання зробити 
так, щоб судді залежали від Громадян, а не від олігархів 
та їх прихвостнів. Ось саме про цю «залежність» 
і  говорить Доктрина.  Судді будуть призначатися 
безпосередньо Громадянами – тобто це апріорі будуть 
люди, які мають авторитет та довіру серед народу. Вони 
будуть діяти в інтересах Громадян, а не кучки «шахраїв» 
при владі, що платять їм гроші. Саме тому таким 
важливим та логічним є Принцип довіри, прописаний у 
Доктрині.

До речі, саме така форма судової системи історично 
і притаманна Україні. Згадаємо хоча б, як відбувалося 
судочинство у козаків: «При здійсненні правосуддя 
запорізькі козаки покладалися на військового суддю, 
який був уповноважений розглядати всі кримінальні та 
цивільні справи. Здійснення козацьких судів загальної 
юрисдикції ґрунтувалося на основі козацьких традицій 
та звичаїв. Військовий суддя обирався на загальній раді 
із простого товариства.» А це лише один з етапів історії 
України – а як багато спільного ми бачимо з тим, що у 
прогресивній формі пропонує «Поступ» сьогодні! 

«Рішення суду, що стосуються громадян, мають 
базуватися не просто на законі, а й, в першу чергу, на 
поняттях справедливості, що існують у суспільстві. 
Справедливість має базуватися на законі, а закон на 
справедливості.

Мова тут йде не про справедливість з точки 
зору окремого індивіда чи ту справедливість, яка 
«вибивається» з судді під натиском ситуативного гніву 
натовпу. Ні, мова тут  йде про справедливість, що 
базується на правилах, нормах та логіці, які притаманні 
суспільству сьогодні. Наприклад, якщо закон дозволяє 
відпустити під заставу у 1000 гривень корупціонера, що 
вкрав 5 мільйонів – такий закон ну явно не є логічним 
та справедливим. Подібні закони написані спеціально 
так, щоб потакати вседозволеності олігархів та шахраїв, 
надавати їм шанс  просто втекти від правосуддя,  та 
залишати широке поле  можливостей для хабарництва! 
Тому суддя Громадянської Республіки у такому випадку, 
має винести рішення, яке категорично забороняє 
виходити під заставу. А хіба справедливим є закон, 
що дає можливість за наїзд на пішохода на «зебрі» з  
летальними наслідками, відбутися лише 8-ома місяцями 
позбавлення волі та подальшим умовним строком? Де ж 
тут справедливість?! А це реальна справа, що мала місце 

Павло Шпильовий
      член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/spilevoj
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РЕФОРМА СУДОВОЇ СИСТЕМИ
 ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

ГРУППА «ТЕПЛО». ФОРМУЛА КОРРУПЦИИ:
«УВЕЛИЧЕНИЕ ВЛАСТИ ЧИНОВНИКОВ = УМЕНЬШЕНИЕ ВЛАСТИ ОБЩЕСТВА»

Мы уже неоднократно освещали роль народных 
избранников в текущей системе, как лиц, создающих 
проблемы гражданам, а не решающих таковые. 
Легализация Конституции Украины требует радикальных 
изменений в ущербном порядке общественно-
политической власти, над которыми, в частности, и 
работает ГО «Поступ».

Всё вышесказанное касается, в первую очередь, 
коммунальной коррупции. Несколько недель  назад 
пресса пестрила заголовками о том, что городские власти 
столицы затягивают создание наблюдательных советов в 
коммунальных предприятиях (КП), созданных при КГГА. 
А инфоресурс «КиевVласть» сообщил горожанам, что в 
2017-м году коммунальные предприятия Киева понесли 
убытки на сумму более полутора миллиардов гривен. 
И это несмотря на дотации в адрес КП, уже ставшее 
регулярным повышение стоимости коммунальных 
услуг и рост цены других услуг, например, тарифов на 
общественный транспорт.

НЕ ПЛАТИТЕ ИМ! ЗАПЛАТИТЕ НАМ!
Часто среди упоминаемых в СМИ должностных лиц, 

ответственных за коммунальный бардак столицы, 
всплывает фамилия заместителя городского головы, 

зовсім недавно!  Хіба так має виглядати справедливість 
в Україні майбутнього?  Саме про це йдеться мова у 
Доктрині, коли декларується, що саме СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
є вищою за закон, а не навпаки, коли закон стає 
інструментом в руках бандитів, хабарників та шахраїв.

Але це зовсім не означає, що почнеться хаос та 
вирішення судових спорів на розсуд та згідно з 
розумінням поняття «справедливості» кожним окремим 
суддею. Ні. Доктрина чітко говорить нам, що:

«Рішення суду мають відповідати усталеній судовій 
практиці. Кожен повинен мати реальну можливість 
спрогнозувати рішення суду за його справою, якщо 
аналогічна справа вже розглядалася.»

На практиці ми говоримо тут про вдосконалену систему 
широковживаного у світі і сьогодні прецедентного 
права, що надає суддям трохи більше повноважень при 
відході від закону.  Наприклад, суддя приймає рішення 
по конкретній справі, базуючись на  справедливості. 
Після чого він робить подання до законодавчого органу 

Пантелеева П.А. Однако в одной из недавних новостей 
ярко проявил себя сам Кличко В.В. Он призвал киевлян 
платить исключительно за услуги, которые те получили. 
Если пришли квитанции за горячую воду, а потребитель 
воду не получал, то платить не нужно. Призыв касается и 
дополнительной платы за газ, которую коммунальщики 
начисляют за период, когда в домах не было горячей 
воды.

В то же время, на запрос «Украинской правды» в 
«Киевгаз», последний сообщил, что в соответствии 
с постановлением Кабинета министров Украины «О 
нормах потребления природного газа населением 
при отсутствии газовых счётчиков» оператор 
газораспределительной системы направляет абоненту 
перерасчёт за потреблённый газ в период отсутствия 
централизованного горячего водоснабжения после 
окончания полугодия. Логически исходя из статьи 
«Украинской правды», платить всё равно нужно, 
даже если в период отсутствия горячей воды вы не 
использовали газ и были в командировке.

 Дополнительный налёт скандальности в 
ситуацию привносит сообщение депутата Киевского 
городского совета, Богатова К.В. Он, как член 
Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ и 
ТЭК, сообщил летом текущего года, что коммунальное 
предприятие «Киевтеплоэнерго», созданное при 
городской администрации, просило дотаций на сумму 
300 млн. грн., обосновывая это своей убыточностью. 
На тот момент уже около года депутатам Киевсовета не 
показывали доходную часть названного предприятия и 
его финансовый план.

Проще говоря, народным избранникам и общине 
Киева доносят непроверенную информацию о том, 
что коммунальные организации Киева несут убытки и 
находятся в плачевном положении. Господин Богатов 
указал, что параллельно с заявлениями об убыточности, 
то же КП «Киевтеплоэнерго» закупает сливки, кофейные 
аппараты и машинки для чистки обуви на огромные 
суммы. Согласно июньскому сообщению городского 
депутата, коммунальным предприятием была объявлена 
закупка сливок и ультрапастеризованного молока на 

з обґрунтуванням свого рішення та (можливо) вже з 
проектом зміни в закон. Законодавчий орган розглядає 
його подання та приймає відповідну поправку до 
закону, або аргументовано її відхиляє. У разі відхилення 
поправок - справа переглядається іншим суддею з 
урахуванням висновку законодавця.  

 «Вирішальним повинна бути не юридична освіта, 
а довіра людей»

Питання стосовно можливості бути суддею при 
Громадянській республіці без юридичної освіти я 
особисто вважаю спірним. Адже нам потрібні грамотні 
люди в судах. Хіба що такий суддя повинен мати 
досвідченого юриста-асистента, що буде правильно 
оформляти рішення судді та слідкувати за дотриманням 
базових судових алгоритмів. 

Але. Слід розуміти, що Доктрина не дає чіткого 
визначення того, як саме має проходити ця процедура, 
адже, як вже зазначалось, вона задає лише напрямок 
та вектор руху. Детально ця та інші процесуальні дії 

сумму в 1 млн. 838 тыс. грн.
 Как в такой ситуации расценивать призывы 

городского головы столицы не платить «Киевгазу», когда 
в ведении Кличко В.В. и Пантелеева П.А. находится КП с 
непрозрачной деятельностью и обвинениями городских 
депутатов в адрес предприятия? В чём-то диссонанс 
коммунальных организаций похож на грызню шакалов 
за агонизирующую антилопу.

МЫ НЕ РАБЫ! РАБЫ НЕ МЫ?
Некоторые аналитики утверждают, что последние 

несколько лет пикирования отбросили Украину в 
период 90-х годов ХХ века. Нас отбросило гораздо 
дальше. Архаизмы крепостного права всё ещё плетутся 
за нами, как остатки кандалов на ногах звенят 
обрывками цепей позади бредущего по пыльной 
дороге нищего. И ничего, что оковы из стальных 
трансформировались в финансовые – от этого их суть 
не изменилась. Поэтому сперва нужно изменяться 
обществу – чтобы перестраивать демократическую 
систему управления стадом в гражданскую систему 
действительного верховенства права. Присоединяйтесь 
к изменениям, развивайте гражданские инициативы, 
или покорно примите рабство как свою судьбу и судьбу 
собственных потомков. И да, рабам проще – они ни за 
что не отвечают, они просто должны вовремя добавлять 
сливки в кофе.

________________________________________________

будуть розроблятися під час впровадження до життя 
другого етапу шляху «Поступу» (див. розділ 6 «Стратегія 
і тактика «Поступу»). А на подальших етапах буде 
проводитися практична «обкатка» цих принципів. Адже 
у чистому вигляді Громадянська Республіка вперше буде 
побудована саме в Україні, а відтак, як і все інноваційне, 
не може оминути фазу тестування та злагодження. Саме 
тому поряд із розумінням та прийняттям принципів 
побудови Громадянської Республіки, про які говорить 
Доктрина, ми маємо не стільки критикувати її з точки 
зору практичного застосування, скільки спробувати 
задати собі питання: «А як би я змусив цю норму (пункт, 
постулат) працювати?  Які зміни та кроки можуть 
бути зроблені для цього?» Лише так, не критикуючи, а 
поступово обдумуючи, удосконалюючи та розробляючи 
механізми практичного застосування Доктрини 
Громадянської Республіки, ми побудуємо Велику Україну 
майбутнього! 
________________________________________________

Михаил Марченко
      член ГО «Поступ»

 ЯКЩО ВАША МАТИ БІДНА, ХВОРА ТА ВИСНАЖЕНА ЧИ ШУКАЄТЕ ВИ ІНШУ МАТИ?
Ні! Ви лікуєте свою!

ТАК САМО І З УКРАЇНОЮ.
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