
КОРУПЦІЯ

Вопрос:
Я, если честно, уже ознакомился со всеми 7 разделами Доктрины! 
По 4 разделу согласен, только к сожалению постулат номер 2 не реализуем. Люди могут говорить только на 

словах об участии в жизни республики, а конкретных действий не делать!((((

Корупція. Це слово ми чуємо з екранів телевізора 
весь час. Кожна нова влада нам обіцяє побороти 
корупцію. Часто корупція винна всюди і у всьому. 
Давайте розбиратись.

ТЕЗИС №1 – Корупцію подолати неможливо в прин-
ципі, її можна мінімізувати та загнати в певні контр-
ольовані рамки.

ТЕЗИС №2 – Корупція, як не дивно, нам часто допо-
магає жити та спрощує вирішення певних питань.

ТЕЗИС №3 – Щоб подолати корупцію, треба просто 
мати політичну волю керівництва країною.

А тепер про все більш детально.
Спочатку питання. Кому сьогодні вигідна корупція? 

Олігархії. Чому? Бо у неї є багато грошей, щоб вирішити 
будь-яке питання в потрібному ракурсі. А тих, у кого 
грошей нема, вона просто відсікає від можливості вирі-
шити своє питання, особливо, якщо воно йде в розріз із 
олігархічними інтересами. 

Що ж сьогодні відбувається?
Чим більше черговий уряд України голосить про 

боротьбу з корупцією, тим більше стає зрозумілим, що 
боротись ніхто не збирається, а хочуть просто її очо-
лити. Останнім часом вже дійшли до створення якихось 
антикорупційних судів та прокуратур, НАЗК, антикоруп-
ційні Закони і т.д. і т.п. Це все великий обман і «лапша» 
народу. Так, дійсно, корупція в Україні щороку все поси-
люється. Тепер без хабаря не можна ні народитись нор-

Ответ:
По Гражданскому постулату №2. Вы говорите, что это 
"к сожалениию", если люди будут только на словах 
говорить. А почему к сожалению?

Все не могут и не должны управлять. Реально мы 
видим три группы. 

Первая - делегаты.
Вторая - те, кто делегировал полномочия.
Третья - те, кто полномочия не делегировал.

Первая группа - это власть. Вторая - это те, кто будут 
власть контролировать, т.е. граждане. Путем отзыва 
и передачи полномочий, или кто-то из них сам 
захочет стать властью. Третья - это просто резиденты 
(подданные). Условия жизни для резидентов будут 
такие, какие им установят власть и граждане. Если кто-
то не захочет быть просто резидентом (подданным), 
то всегда может перейти в группу граждан.

мально, ні померти спокійно. Корупція є у дитсадках, 
школах, вишах, лікарнях, держустановах, поліції, про-
куратурі, судах, на цвинтарях, тобто всюди.

Чому ж корупція зростає так швидко? Бо від-
сутнє просте, швидке і дієве покарання за неї. Тобто 
кожен корупціонер чудово усвідомлює, що покарання 
не буде. А раз так, то відсутність покарання якраз 
розв’язує руки. Чесність та порядність тепер не в 
пошані. Погіршує ситуація ще і суцільне зубожіння 
громадян.

Але все це можна досить швидко змінити. Варто лише 
мати політичну волю керівництва. Тобто треба просто 
захотіти подолати її і включити механізми. Звичайно, 
почати треба з самого верху.

Приклади в історії вже є, досить згадати Сингапур і 
його батька Лі Куан Ю.
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Гражданский постулат №2:
Каждый гражданин обязан принимать участие в управлении своей страной 
лично или через делегата. 
Это означает, что только тот, кто участвует в управлении государством, имеет 
права гражданина. 
Тот, кто не выполняет эту обязанность - автоматически лишается права 
гражданина.

Максим Твердохлеб
     глава Совета  ГО «Поступ»

Сергій Солодкий
      член Ради ГО «Поступ»

Делегировать
или 

НЕ делегировать?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/solodkiy.s


Але боротьба з корупцію не повинна доходити до 
абсурду, достатньо її зменшити до певного рівня, щоб 
вона вже не несла шкоду. Адже, як це не парадоксально, 
корупція часто в житті допомагає жити.  На цю тему напи-
сано досить багато.

Тобто, як тільки буде на «майдані» підвішено перших 
парочку корупціонерів, то зразу ситуація почне змінюва-
тись на краще.

Хочеться трохи зупинитись на питанні покарання 
корупціонерів. Звичайно, Україна це Европа, а значить 
права людини, гуманність і таке інше нам не чуже. Так що 
ж робити із корупціонерами, як їх карати? Чи правильно 
буде застосовувати однакове покарання для міністра і 
для завідуючої дитсадком? Звичайно, ні, скажете ви. І 
правильно. Карати корупціонерів вищої керівної ланки 
пропонується фізичним знищенням. Не гуманно – ска-
жете ви. А чи гуманно шкодити інтересам УКРАЇНИ та її 
громадян? А чи гуманно буде «кормити» за рахунок гро-
мадян такого великого корупціонера за гратами, та ще і 
боротись з його протидіями в боротьбі з корупцією?

Питання риторичне.
А так нема людини – нема проблеми.
Хоча досвід Китаю показав, що це не є панацея. Але ж 

певні рамки тримають.
Тепер про більш оптимістичне.
А чи можна ще якось мінімізувати корупцію, крім 

страху перед покаранням? Звичайно, можна.
Необхідно провести цілий комплекс загальнодер-

жавних заходів. Такими можуть бути:
- суттєве підвищення зарплатні персоналу, який за щось 

відповідає та приймає якісь рішення;
- спрощення всієї державної дозвільної системи, спро-

щення ведення бізнесу і т.д.;
- мінімізація різних заборон чогось;
- ліквідація багатьох контролюючих органів, крім жит-

тєво важливих;
- тощо.

Тобто повна свобода і лібералізація.
І, звичайно, не забувати, що над кожним висить кара-

ючий меч правосуддя.

І наостанок.
Сьогодні корупція має дві сторони медалі. На одній 

стороні ті, хто на ній збагачується до неймовірних стат-
ків, а на другій ті, кому вона допомагає просто виживати.

Висновок такий.
В Україні поширення корупції вигідне саме олігар-

хії. Отже, треба прибирати олігархію від влади. Як це 
зробити? Лише зміна системи влади, тобто ліквідація 
демократичної форми правління і впровадження нової 
системи ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА.

Організація «ПОСТУП» все це розуміє.
Тому ми виступаємо:
- ПРОТИ ДЕМОКРАТІЇ
- ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ.
Приєднуйтесь до нас і разом ми подолаємо і корупцію, 

і олігархію, і демократію.
Лише разом ми побудуємо ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!!!  

________________________________________________

Основним користувачем газу в Україні залишається 
населення. Основна проблема, яка потребує самого швид-
кого вирішення, - це встановлення індивідуальних лічиль-
ників газу та тепла в кожну оселю, не менш важливою про-
блемою є також недостатня теплоізольованість будинків 
та квартир, тому що по факту, громадяни оплачують обігрів 
не тільки власних домівок та місця загального користу-
вання, як то під’їзди, коридори, підвали, а й вулицю. При 
цьому рахунки за газ, а особливо за тепло, м’яко кажучи, 
вражаючі. З приблизних підрахунків та звітів НКРЭКУ 
більше 11 мільярдів кубометрів газу (при нормі вироб-
ничо-технологічних витрат 1,1 млрд. кубів), що в грошо-
вому еквіваленті біля 3,5 млрд. USD щорічно втрачається 
загалом із-за розподільчих систем енергетичних компаній, 
коефіцієнта температурних умов та інших технологічних 
втрат видобувних та постачальних компаній з одного боку 
та неізольованих від втрати тепла стін, дахів, вікон, під-
вальних приміщень житлових, нежитлових та соціальних 
будівель. 11 мільярдів кубометрів це на 3-4 млрд. більше, 
ніж видобувають всі приватні компанії в Україні. 

3,5 мільярди долларів горять синім полум’ям, а з підви-
щенням тарифів ця цифра зростає пропорційно!!!

Чи насправді це так, довести неможливо. Спеціально 
навчені люди “експерти”, як відомо можуть приблизно під-
рахувати та обгрунтувати будь-що, та і можливо доля правди 
в цьому таки є. Та більше це схоже на “шиту білими нитками” 
схему отримання надприбутків олігархією та загнання в 
злидні населення, щоб страшилися взагалі не залишитися 
без тепла та гарячої води, як це було продемонстровано в 
період з квітня по листопад 2018 року. Так, нам яскраво роз-
казували, як, що і хто кому винен, що все вирішується і що 
покращення близько. Та схема стара та до болю знайома: 
“Пани б’ються, а в холопів лоби тріщать!”. І що отримали 
“холопи”? Покращення у вигляді підвищення цін на газ, 
тепло та комунальні послуги, ще більш заплутану формулу 
розрахунку спожитих енергоресурсів. Та ніяких покращень, 
декларованих прийнятими законопроектами у вигляді вста-
новлення індивідуальних приладів обліку спожитого газу та 
тепла чи утеплення будівель. Так, законом передбачається 
самостійне встановлення таких приладів (див. тут), та чи 

кожен в змозі розібратися в цьому питанні з технічної точки 
зору, пройти “сім кіл пекла” з дозвільною документацією, та 
ще й викласти за це мінімум 40 000 грн.?!!! 

Тим же законом (Закон України «Про внесення змін до 
Закону України “Про забезпечення комерційного обліку 
природного газу” щодо порядку встановлення лічильників 
споживачам природного газу» (від 21.12.17 №2260-VIII)), 
споживачу, який самостійно встановив засіб індивідуаль-
ного обліку, гарантується відшкодування коштів за його 
встановлення. Було б дуже смішно, якби не було так при-
кро! “Утром деньги - вечером стулья!”, нічого не нагадує?

Нам пояснюють, що це все вимоги МВФ, та ми так бажа-
ємо стати повноцінними європейцями (навіть гідні вини-
щити власне населення)...

Так от: “В ЄС діють норми, пов’язані з приведенням 
газу до стандартних умов. Згідно дослідження компаній AF 
Mercados EMI и VIS Consultants "корректировка об'ємів відо-
бражається в вартості поставок споживачу та не є части-
ною вартості розподілення. В країнах ЄС діючий в Україні 
підхід є недопустимим". 

Лише мені здається, що в нас знов не з того боку почали, 
а як завжди “з п’ятої точки”? 

Проблема буде вирішена тільки при повному 100-від-
сотковому обліку реалізаціїї газу і тепла та реалістичному 
підході до оцінки ВТВ (виробничо-технологічних-витрат).

ТАК ОТ, ПАНІ ТА ПАНОВЕ! 
(На холопів та лохів не розповсюджується.)

Ми в ГО “Поступ” організували безстрокову акцію 
несплати необгрунтованих та злочинних рахунків на 
сплату теплопостачання та газу в разі відсутності індиві-
дуальних лічильників. Також повідомили про це уповно-
важені органи, та запитали “Що буде, якщо сплачувати не 
будемо?”. Отримали різні відповіді: від “не уповноважені, 
та не можемо пояснити” до “заборонено законом та зму-
шені платити, бо іншої схеми не існує”. 

Наші вимоги в даному заході такі: “Доки не будемо 
розуміти, за що сплачуємо, - оплати не буде. Тому вима-
гаємо встановлення приладів індивідуального обліку у 
кожну оселю.”

Акція триває! Хто сміливий, долучайтесь. Хто не 
дуже, ну що ж? - Така його доля...
P.S: ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО УМОВИ АКЦІЇ - В ОСОБИС-
ТОМУ СПІЛКУВАННІ.     

________________________________________________
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КОРУПЦІЯ ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

ВІД ЯКОГО ГАЗУ СТАНЕ ТЕПЛІШЕ, ВІД ВЛАСНОГО, 
ЧИ “ЗАГРАНИЦА” НАМ ДОПОМОЖЕ?

5025

Наталія Троянова-Малош
член Виконкому ГО «Поступ»

   Координатор напрямку Тепло

В организации «Поступ» был проведен опрос по 
уплате дополнительных членских взносов. Был задан 
такой вопрос: «Почему в организации те, кто дают 
дополнительные взносы, их дают, а те, кто не дают, 
их не дают?»
Приводим пример одного из «интересных» ответов:

«Платят, чтобы к ним не 
приставали, чтобы в газете 
напечатали, или потому, что 

платит кто-то из их знакомых. 
Через поддержку идеи платит 

только Исполком».

КОММЕНТАРИЙ К ОТВЕТУ:

Да, действительно, мотивы, побуждающие 
человека сдавать дополнительные членские 
взносы, бывают разными. И хотя, чаще всего, 
это делают именно идейные люди, понимающие 
важность финансовой поддержки своей 
организации, причин может быть очень много,  
НО результат один - увеличивается количество 
тех, кто делают дополнительные взносы.  Поэтому 
необходимо объяснять поступовцам всю важность 
дополнительного финансирования.  Кстати, 
комменты, по типу того, что "платят доп.взносы, 
чтобы не цеплялись или потому что товарищи 
платят" дают те, кто сам никогда доп.взсносы 
не платит. И таким людям сложно понять, что 
есть такой мотив - как желание изменить страну, 
желание внести свою часть в общую победу.
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Денис Чубко
     член Ради ГО «Поступ»
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