
ПЕТРО
Читав статтю про газ! Не розумію, що дасть акція 
несплати?

ТВЕРДОХЛІБ МАКСИМ
Мета акції - встановити індивідуальні лічильники на 
тепло і можливість кожному регулювати кількість 
тепла, яка йому потрібна. Тоді не буде такого, коли 
хтось платить за когось, або не платить взагалі. Тобто 
мета акції – змусити уряд робити реформування тепло-
вого господарства.

ПЕТРО
Зрозумів ! Та не вірю, що уряд щось зробить.

ТВЕРДОХЛІБ МАКСИМ
Уряд розуміє і боїться тільки силу, на все інше їм плю-
вати.
Добровільно не зробить. Акція неплатежу призведе 
до того, що борги будуть зростати астрономічно. Це і 
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ЧОМУ МИ ПРОПОНУЄМО НЕ ПЛАТИТИ ЗА ТЕПЛО?

може змусити. Люди вже й так майже не платять. Акція 
лише стимулює цей процес.

ПЕТРО
В мене хоча і стоїть лічильник, та я плачу 20% від суми. 
І інше в борг. Субсидії немає, хоч і багатодітна родина.

ТВЕРДОХЛІБ МАКСИМ
У Вас лічильник на газ чи тепло?

ПЕТРО
На газ, в мене приватний будинок в селі.

ТВЕРДОХЛІБ МАКСИМ
Тоді ця акція Вас не стосується. Вона стосується лише 
для тепла в багатоквартирних будинках.

ПЕТРО
Зрозумів.
________________________________________________

Громадянська організація «Поступ» пропонує 
не платити за тепло до тих пір, поки не будуть 
виконані умови цивілізованих відносин щодо 
надання цих послуг. А саме: кожен має платити 
лише за ту кількість тепла, яку він витратив. Не 
сусіди і вулиця, а саме він. Тобто кожний спо-
живач має бути забезпечений індивідуальними 
тепловими лічильниками. А також кожен має 
мати можливість регулювати кількість тепла, яка 
йому необхідна. І не платити за ті обсяги, які йому 
нав’язують, або які йому не потрібні. Олігархія не 
хоче таких змін. Бо їй вигідно нав’язувати теплові 
платежі. Єдиний вихід змусити олігархію піти на 
зміни – це масові неплатежі по теплу. Ця позиція 
нами давно задекларована. І ми іноді отримуємо 
запитання щодо цього питання. Ось, будь ласка, 
такий випадок. Коли до нас звернулась людина із 
проханням роз’яснити наші дії.

Щороку транзит російського газу через газотран-
спортну систему України є однією з найбільших ста-
тей експорту українських послуг та приносить Україні 
щороку близько  трьох мільярдів доларів доходу, який 
Україні платять європейські країни. Чинний контракт на 
транзит закінчується 31 грудня 2019 року. Якщо нового 
не буде, Україна отримає здорожчання імпорту газу, який 
закуповує на західному кордоні (у Словаччині, Угорщині 
та Польщі). Втрата Україною транзиту російського газу 
через газотранспортну систему України  означитиме 
втрату значної частини валютної виручки.

Росія планує відмовитися від українського транзиту, 
адже будує два нових газопроводи в обхід України – «Пів-

нічний потік-2» та другу гілку «Турецького потоку». Потуж-
ностей цих газопроводів буде достатньо для того, аби 
постачати до Європи такі ж обсяги газу, які вона постачає 
через українську газотранспортну систему. Завершення 
будівництва її «потоків» зробить Європу ще більш залеж-
ною від російського газу.

Поточний контракт не відповідає європейським 
правилам та не містить ніяких гарантій щодо обсягів 
транзиту, тобто після побудови «Північного потоку-2» 
Газпром зможе знизити транзит через Україну до нуля, 
навіть, якщо контракт на транзит буде продовжений ще 
на десять років.

Напередодні тристоронніх перемовин в Брюсселі у 
Нафтогазі повідомили, що готові знизити суму позовних 
вимог проти Газпрому до Стокгольмського арбітражу з 
майже 12 мільярдів доларів до 2 мільярдів доларів у тому 
разі, якщо російська сторона погодиться укласти новий 
договір про транзит газу після 2019 року. 

ЧИ БУДЕ ТРАНЗИТ РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ ЧЕРЕЗ ГТС УКРАЇНИ 
ПІСЛЯ 2019 РОКУ?5025

21 січня в Брюсселі відбулися політичні перемовини 
про транзит російського газу до ЄС після закінчення чин-
ного контракту між Нафтогазом та Газпромом, де вирішува-
лася доля української газотранспортної системи. У пере-
мовинах про майбутнє транзиту газу взяли участь міністр 
закордонних справ України Павло Клімкін та керівництво 
Нафтогазу, міністр енергетики Росії Олександр Новак та 
представник Єврокомісії Марош Шефчович.

Україна та ЄС на тристоронніх перемовинах домов-
лялися про укладання нового контракту про транзит за 
європейським правом. Відповідно новий контракт про 
транзит Газпром мав би укладати вже не з Нафтогазом, а з 
незалежним оператором ГТС, до управління яким Україна 
хоче залучити європейських інвесторів. 

Представники Єврокомісії озвучили пропозицію щодо 
нового контракту, а саме:

•	 новий	контракт	про	транзит	газу	через	українську	
ГТС має бути укладеним за європейським правом (як того 

Олександр Скрипка
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Я неодноразово чув про те, що "ПОСТУПу" ніде не 
чутно, і саме тому ми нікуди не рухаємося. Під “ніде” 
завжди малось на увазі телебачення.

Проте, з того моменту, як ми перейшли межу між спо-
живацькою та ідеологічною організацією в деяких пар-
тіях почалися процеси “ідеологічного копіювання”. І 
наші напрацювання вже були озвучені. 

Так, ще в 2009 році було на всю країну особою з пре-
зидентськими амбіціями проголошено про “Диктатуру 
Закону” (посилання тут, тут і тут). А це та ідея, яку ми 
досить довго розробляли та поширювали. 

Звісно, можна припустити, що гарні ідеї можуть 
“випадково” з'являтися у різних організацій одночасно.

АЛЕ
Нещодавно я був на з'їзді іншого кандидата на “крісло 

№1”, хоча в парламентсько-президентській республіці це 
є “політичним збоченням”. 

Так от в своїх “ідеологічних пріоритетах” він наголо-
сив на двох дуже знайомих. 

Перший  - це максимальне спрощення відклику депу-
татів, а це погодьтеся за змістом дуже схоже на засади 
ДЕЛЕГУВАННЯ.

Другий - це виборність суддів. Тобто по суті повністю 
дублюється принцип довіри. “Суддями мають бути лише 
ті люди, яким довіряють ГРОМАДЯНИ. Вирішальним важе-
лем повинна бути не юридична освіта, а довіра людей.”

Звісно, кожен випадок окремо може бути випадковим 
збігом. Повторюся “кожен випадок окремо”. Проте все, що 
повторюється більше одного разу, це вже системне явище.

Отже, ідеологічні напрацювання "ПОСТУПу" та прин-
ципи закладені у Доктрині Громадянської Республіки 
активно проникають в політичне інформаційне серед-
овище. Така собі ідеологічна дифузія. І саме це дає мені 
впевненість в тому, що ми йдемо вірним шляхом, а не 
просто дивимося у правильному напрямку.

КОМЕНТАРІ
Максим Твердохлеб
Це не є плагіатом. Бо скоріше схоже на те, що шука-

ють вихід з кризи демократії. Але дуже шкода. Якщо 
б вони скомуниздили нашу ідеологію, то всім би було 

в краще. Вони б щось новеньке піплу скормили перед 
виборами, А ми б їхніми руками розповсюджували 
ідеологію Громадянської республіки. Саме розповсю-
дження ідеї Громадянської республіки та усвідомлення 
її масами - є шлях до побудови нової, Великої України.

Тарас Доненко
Наші ідеологічні позиції вустами демократів напе-

редодні виборів - показник того, що саме це потрібно 
для розвитку України. Питання не тільки в тому, що 
вони шматками озвучують наші позиції, що само по 
собі непродуктивно. А в тому питання, що вони саме 
ОЗВУЧУЮТЬ, бо знають, що громадянам це потрібно. 
Але РОБИТИ вони цього не будуть. Бо ці зміни не на 
користь олігархії. Отже через ці "збіги" можна конста-
тувати факт розповсюдження нашої ідеології і визна-
ння її правильності, навіть, олігархічними політиками. 
А також підтвердження того факту, що люди готові до 
цих змін (інакше кандидати перед виборами цього не 
обіцяли б).

Даниїл Лемешко
Варто додати, що демократія природньо відходить 

в історію і поступається еволюційно Громадянській 
Республіці! Боротися з цим процесом чи опиратися 
йому марно. Громадянська Республіка - це неминуче 
майбутнє всього світу!
________________________________________________
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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:

«Не дПоступе, не понимают куда 
идут эти деньги».

ПРО ДЕНЬГИ 5025

ЧИ БУДЕ ТРАНЗИТ РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ ЧЕРЕЗ ГТС УКРАЇНИ 
ПІСЛЯ 2019 РОКУ? ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТР.1

ГРОМАДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО – ЦЕ ОСНОВА ЕКОНОМІКИ 
ДЕРЖАВИ

ДОКТРИННА 
ДИФУЗІЯ
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Сначала они тебя не замечают, 
потом смеются над тобой, затем 
борются с тобой. А потом ты 
побеждаешь. "

Махатма Ганди

вимагає Україна і що категорично заперечує Росія);
•	 обсяги	 транзиту	 газу	мають	відповідати	 тим	обся-

гам, які зазвичай українська ГТС прокачує до Європи;
•	 термін	контракту	має	перевищувати	десять	років.
Російська сторона повідомила, що готова продовжити 

чинні контракти про транзит після 2019 року. Україна 
отримала пропозицію щодо можливих об'ємів та термінів 
контракту на транзит газу після 2019 року й узяла два 
місяці на обговорення пропозиції.

Росія намагається затягнути обговорення з цього 
питання до проведення виборів в Україні, наступні пере-

Стаття 1. Перелік причин занепадницького стану 
малого і середнього підприємництва в Україні.

У будь-якій державі влада повинна дбати про розви-
ток малого та середнього підприємництва, що є осно-
вою економіки і показником рівня життя громадян. Ця 
аксіома зрозуміла всім, навіть, владі, яку в основному 
хвилює великий бізнес. Ну, дійсно, як же може не хви-
лювати, якщо вона в ньому бере безпосередню участь. І 
при цьому відразу ж хочеться поставити запитання: чим 
повинна володіти влада, щоб сприяти розвитку держави? 
Відповідь проста - патріотизмом в поєднанні з компетент-
ністю створення плану економічного розвитку держави і 
неухильністю в діях щодо досягнення певних результатів. 
Але так як ніякого плану нам не пропонують, відповідно і 
досягати нічого. Особливо це стосується малого і серед-
нього підприємництва.

На сьогоднішній день Українське мале і середнє під-
приємництво знаходиться в значимому занепаді. За 
принципом Доктрини «Громадянська республіка», роз-
робленої ГО «Поступ», спробуємо спочатку визначити 

мовини домовилися продовжити у травні. Якщо пропо-
зиції не приймуть, тоді Росія без контракту з Україною 
продаватиме газ Європі через «Північний потік-2» та 
«Турецький потік», а Україна підготувала новий позов до 
Стокгольмського арбітражу на майже 12 мільярдів дола-
рів, а Європа готова повністю відмовитися від викорис-
тання газу.

Протягом багатьох років Росія використовувала 
поставки газу в Україну, як інструмент політичного шан-
тажу. Методом батога і пряника Росія впливала на полі-
тичні еліти в Україні, купуючи і закріплюючи їх лояль-

основний перелік причин занепаду. Потім проблеми, 
пов'язані з ним і, нарешті, спробувати розробити рецепт 
ліквідації наслідків цих причин, але про це вже в наступ-
них статтях.

ОТЖЕ, ОСНОВНИМИ ПРИЧИНАМИ Є:
- завелике податкове навантаження на суб’єктів під-

приємництва;
- обмеженість внутрішніх фінансових ресурсів та 

ускладнений доступ до зовнішніх джерел фінансування, 
складність залучення інвестицій;

- складність, тривалість та, як наслідок, затратність 
проходження дозвільних і погоджувальних процедур, 
процвітання корупції в дозвільних службах;

- недостатній рівень відповідальності посадових осіб 
дозвільних служб та низький рівень обізнаності підпри-
ємців про механізм притягнення їх до відповідальності;

- обмеженість інформаційного, консультативного та 
методичного забезпечення підприємницької діяльності;

- недосконалість системи підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької 
діяльності;

- недостатньо налагоджений механізм партнерства 
держави та малого і середнього підприємництва з метою 
підтримки підприємництва;

- непрозорість розробки та ухвалення регулятор-

ність завдяки корупційним газовим схемам. Поставки 
газу були ключовим аргументом у всіх політичних супер-
ечках, тією дубиною, якою Росія постійно загрожувала 
Україні та Європі.

Після свого становлення Громадянська республіка стає 
засобом, і тому слід чітко визначити, якій меті цей засіб 
слугуватиме. А мета може бути лише одна — незалежна 
Велика Україна. Доля України полягає в тому, що вона 
може або стати Великою Україною-Руссю, або нікчемним 
придатком до інших, на прикладі Росії.
________________________________________________

них актів щодо підприємницької діяльності, відсутність 
реального впливу та відображення інтересів суб’єктів 
підприємництва при розробці та ухваленні нормативних 
актів; 

- нестабільність законодавства у сфері підприємни-
цтва, що не дозволяє суб’єктам планувати свою діяльність 
на тривалий період;

- низька активність представників підприємництва 
щодо захисту власних інтересів;

- недостатньо розвинена система інфраструктури під-
тримки підприємництва;

- низький рівень залучення молоді до підприємництва;
- низька активність населення до започаткування 

власної справи, що пов’язана з підвищеними фінансо-
вими ризиками майбутнього її ведення та непрозорістю 
ринкових відносин, спотворюючих недобросовісну кон-
куренцію;

- складність та завелика затратність щодо процедур 
сертифікації і стандартизації товарів та послуг.

P.S.: Чи всі причини позначені в переліку або читачі 
цієї статті даний список можуть доповнити? Звичайно, 
було б добре, якщо доповнять, можливо, буде корисно 
для повноти написання наступних статей.
________________________________________________

Геннадій Гросфілер
      член ГО «Поступ»

Ігор Мотузка
      член ГО «Поступ»
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