
ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Продовження на стр. 2

Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 804
01.05.19-07.05.19 Громадянські середи відкриті для всіх.

Щосереди о 19:00 за адресою: 
м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство «Знання» 

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

15 
травня

РОБОТА 
ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО 
НАПРЯМКУ

"Вибачте, я просто не маю часу"…

"Ми постійно знайомимось із громадянами, щоб 
розповісти про нашу роботу, щоб знайти яко-
мога більше однодумців. Іноді у відповідь чуємо: 
"Вибачте, я просто не маю часу...".

Як часто ми користуємося цією фразою, не задуму-
ючись, що вона може стати ключовою в будь-яких від-
носинах...

Уявімо собі кілька звичайних життєвих ситуацій:
Ситуація перша. Маленький син підходить до батька 

з проханням пограти у футбол, проте батько заклопо-
таний своїми справами: робота, друзі, рибалка, дрібні 
доручення дружини.  Він відповідає: «Вибач, я просто 
не маю часу" – і малюк біжить до компанії сумнівних 
друзів, а згодом виростає нелюдом...

Ситуація друга. Пара, у якій люди практично іде-
ально підходять однин одному. Він бізнесмен, вона –
проста, щира жінка, яка щоденно хвилюється за нього, 
чекає від нього хоч одного короткого дзвінка... Проте 
з часом його: "Вибач, я не мав часу" вже не буде мати 
ніякого значення, бо поки він, нарешті, знайде час, вона 
вже буде з іншим, хоч не таким ідеальним, але таким, у 
якого завжди знайдеться вдосталь часу для неї...

Ситуація третя. Хвора старенька мати зранку хоче 
повідомити дітям, що погано почувається, але, не ска-

"ВИБАЧТЕ, Я ПРОСТО НЕ МАЮ ЧАСУ"… 

НАВІЩО РОСІЇ УКРАЇНА?

Мабуть, не є дуже великим секретом, що є політична 
теорія, яка стверджує, що для того, щоб Росія була 
могутньою імперією, вона має мати у своєму складі 
Україну? Відповідно до такої теорії і діє зворотна пози-
ція: для того, щоб не дати Росії бути імперією світового 
масштабу, необхідно Україну повністю відокремити від 
Росії. І не давати можливості до їх поєднання.

Визнає хтось цю теорію чи не визнає, значення осо-
бливого вже немає. Вона вже давно стала практичною 
дорожньою картою в геополітиці.

Так, ще в другій половині 19 століття канцлер Німеч-
чини Бісмарк визначав правильність цієї теорії. Проте 

вважав, що Німеччині вигідна сильна Росія, як проти-
вага до Англії. І був проти виокремлення зі складу цар-
ської Росії окремої держави українського народу. Саме 
така його позиція врешті-решт коштувала йому його 
посади, адже молодий Кайзер Німеччини Вільгельм II 
був якраз протилежної думки. Він не хотів бачити Росію 
надто сильною державою. І саме така його позиція 
призвела до того, що під час завершення Першої сві-
тової війни була створена нова держава: Українська 
Народна Республіка. Так, завдяки німцям і незважаючи 
на спротив Леніна. Але держава була створена. Так, із 
клаптиків різних українських територій, на яких прожи-
вали українці. Саме цей факт завжди використовує, як 
антиукраїнську тезу, російський лідер Володимир Путін, 
доводячи, що України, як держави, ніколи не було і що 
це штучне утворення. І самого українського народу теж 
немає. Бо це лише різновид російського етносу. Така 

його філософія є виправданням анексії Криму та втру-
чанням у справи України на Донбасі. 

Україна була інкорпорована до складу СРСР, але 
інкорпорована саме як українська республіка. Кому-
ністи послідовно проводили політику русифікації 
всього СРСР. Однак, незважаючи на це, все ж українську 
республіку (разом із Кримом)  вважали не як частину 
російської частини СРСР, а як окреме явище. Зрозу-
міло, що не для того, щоб зберіглась ідентичність укра-
їнського народу, а тому, що іншого варіанту у них не 
виходило. Ну не перейменовувались українці в росіян 
і не позбавлялись української мови масово на користь 
російської. Бо це так само, як, наприклад, іспанців пере-
йменувати у французів і назвати іспанську мову діалек-
том французької, при цьому іспанську закинути геть! 
Доводилось миритися з тим, що є і український народ, 
і українські території. 

завши і кількох слів, чує у відповідь: «Вибач, у нас 
реально немає часу", а до вечора у дітей вже немає 
матері...

У всіх наведених вище ситуаціях одна спільна фраза 
і один кінець – сумний, бо нема такого поняття "не маю 
часу", а є факт "не маю бажання", бо час є завжди...

Так само і з Україною. Доки у вас з'явиться час для 
своєї країни, може бути надто пізно, тому в нас немає 
часу чекати, поки він з'явиться у вас. Час не стоїть на 
місці і нікого не чекає...

Тому пам'ятайте, якщо у вас не має часу для своєї кра-
їни зараз, то поки він у вас з'явиться нарешті, ви вже 
будете непотрібні ні своїй державі, ні суспільству!!!

_______________________________________________

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Галина Шульга
      член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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НАВІЩО РОСІЇ УКРАЇНА? ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

ОМАНА

РЕАЛІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА 
І ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛА В УКРАЇНІ

А

Уряд України заявляє про те, що всі міста України зна-
ходяться в однакових вихідних умовах, оскільки ціна на 
газ начебто скрізь однакова. 

Уряд уважає, що різниця в тарифах на централізоване 
теплопостачання виникає через використання різних за 
ефективністю технологій виробництва і транспортування 
тепла, а не корупції, яка існує в країні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закли-
кав мерів подати чіткий план модернізації і розвитку 
житлово-комунального господарства на 2019-2020 рр., 
щоб більшість коштів, виділених українським урядом, 
були інвестовані саме в оптимізацію виробництва тепла 
та його розподіл, адже від цього також залежить вартість 
тепла.

На ремонт і обслуговування тепломереж українським 
урядом на місцях для підготовки до опалювального 
сезону 2018-2019 рр., було виділено 12,5 млрд. гривень. 
Із цих коштів, на жаль, було використано лише 3 млрд. 
гривень.

В Україні існує понад 20 000 км тепломереж, із них 
понад 7 000 перебувають в аварійному стані. У минулому 
році органи місцевого самоврядування в Україні спромо-
глися відремонтувати тільки 240 км.

Уряд України заявляє про те, що ціна на газ для тепло-
постачальних організацій нібито однакова. Але за тари-

Жодного хисту чи спеціальних навичок роботи в соці-
альних мережах не потрібно. Достатньо лише елементар-
ного знання ФБ, необхідного для повсякденного корис-
тування. Члену команди потрібно лише знайти людину 
на ФБ (бажано з Києва) і направити їй шаблонне пові-
домлення з пропозицією ознайомитися з нашим рухом. 
Якщо після цього повідомлення людина погодиться 
понайомитися з нами — їй потрібно буде відправити  
інше шаблонне повідомлення з пропозицією дати елек-
тронну адресу для розсилки. Якщо адресу дає — треба 
буде заести її до таблиці. Якщо ж людина відмовляється,  
її можна відправляти в архів, нічого не відповідаючи. 
На першому етапі це все, що потрібно. Нічого складного 

фами на тепло у нас є велика різниця за вартістю тепла 
в різних містах країни. Вартість тепла та води на місцях 
залежить від технології виробництва, обліку та заходів 
енергозбереження. За це відповідальна влада на місцях, 
оскільки їй належить 98% теплопостачальних підпри-
ємств і мережі.

По-перше, в структурі витрат домогосподарств за спо-
житі житлово-комунальні послуги 79% - це тепло. На 
думку уряду, істотно зменшити нарахування можливо за 
рахунок установки 100% обліку теплової енергії. 

По-друге, у багатьох містах закінчилася схема пер-
спективного розвитку теплопостачання. Вона, на думку 
уряду, повинна була зняти всі ризики, щоб не було скарг 
від населення.

Друга проблема виявляється в тому, що уряд витра-
тив мільярди гривень на дотації НАК "Нафтогаз Укра-
їни" через нібито низькі тарифи. З бюджету майже 114 
мільярдів в 2014 році передали "Нафтогазу" в якості пря-
мої дотації на покриття збитків. 

От і виходить, або населення платить завищений 
тариф, або уряд України знаходить гроші та збільшує 
наші борги, але покриває збитки НАК "Нафтогазу". Всі 
кошти, які український уряд направив НАК "Нафтогаз" 
на покриття збитків, могли й були б витрачені на потреби 
населення: ремонт доріг, шкіл і на соціальний захист 
населення країни.

Станом на сьогоднішній день НАК "Нафтогаз" не отри-
мує дотацій із бюджету. При цьому, на субсидії влада 
в 2019 році хоче витратити 55 млрд. гривень. Але при 
всьому цьому чомусь заробітна плата адміністративно-

НЕМАЄ. Навички потрібні не більші, ніж для спілкування 
з друзями у ФБ.

Другий етап передбачає, що через місяць після отри-
мання адреси, людині необхідно знову написати, запи-
тати, чи отримує газету і якщо так, то чи згодна з нашим 
курсом? Якщо не згодна — прощаємося. Якщо згодна — 
запитати чи є якісь перешкоди для її залучення до нашого 
руху? Якщо людина погоджується долучитися — робота 
зроблена. Робота по кадрах — це просте спілкування у 
ФБ. Ніякого НЛП чи спеціальних функцій ФБ використо-
вувати не потрібно. Займатися цим може будь-хто.

________________________________________________

управлінського персоналу НАК "Нафтогаз" у 2019 році 
складе 191,58 тисяч гривень. Це в 18,6 разів перевищує 
середню зарплату населення по всій Україні.

Уряд зобов'язав НАК "Нафтогаз" і теплопостачальні 
організації безкоштовно встановити громадянам близько 
трьох із половиною мільйонів лічильників. Це допоможе 
зменшити кінцеве навантаження на вартість природ-
нього газу для побутових споживачів. Також уряд дору-
чив Національній комісії з питань регулювання ринку 
електроенергетики і комунальних послуг, Антимонополь-
ному комітету, Державній службі з питань безпеки хар-
чових продуктів і захисту споживачів провести ретельні 
перевірки організацій, що постачають енергоресурси, 
накласти відповідні штрафи й захистити споживачів від 
необґрунтованих платіжних вимог. 

Однією з основних умов впровадження та вирішення 
вищезазначених питань є очищення влади від корупціо-
нерів та відділення бізнесу від влади. Якщо влада  про-
тягом всього часу після свого призначення не ліквідувала 
корупцію, то вона або не хоче цього робити, або не є 
владою, яка на будь-що здатна. Тому першочергово необ-
хідно виключити корупційну складову під час інвесту-
вання коштів в оптимізацію виробництва тепла, посилити 
контроль за своєчасним використанням коштів, виділе-
них на ремонт і обслуговування тепломереж, та забезпе-
чити захист споживачів від необґрунтованих платіжних 
вимог теплопостачальних організацій. 

________________________________________________

З часом до справи взялися США. Під час протисто-
яння із СРСР вони пішли шляхом згаданого німецького 
Кайзера Вільгельма II. Краще за все про це свідчить 
один з американських ідеологів боротьби із СРСР – 
Збігнев Бжезинський. Вашій увазі пряма мова: 

«Втрата України з'явилася геополітично важливим 
моментом через істотне обмеження геостратегічного 
вибору Росії. Навіть без прибалтійських республік і 
Польщі Росія, зберігши контроль над Україною, могла 
б все ж спробувати не втратити місце лідера в рішуче 
діючій євразійській імперії, всередині якої Москва змо-
гла б підпорядкувати своїй волі неслов'янські народи 
південного і південно-східного регіонів колишнього 
Радянського Союзу. Однак без України з її 52-мільйон-
ним слов'янським населенням будь-яка спроба Москви 
відтворити євразійську імперію сприяла б, найбільш 

вірогідно, тому, що в гордій самоті Росія опинялася 
заплутаною в затяжні конфлікти…» (з книги З. Бже-
зинського «ВЕЛИКА ШАХІВНИЦЯ: Панування Америки і її  
геостратегічні імперативи»). 

Тобто, ми бачимо, що Україна є інструментом для США 
щодо послаблення Росії. І, відповідно, для Росії – Укра-
їна є інструментом відновлення нової імперії. Ця полі-
тична концепціє діє вже майже двісті років. І тепер не 
має значення, правильна вона чи ні. Швидше за все – 
неправильна! Але її взяли на практичне озброєння всі 
великі держави світу. Всі політичні процеси сьогодні 
йдуть саме з огляду на цю позицію. Якщо хтось щось 
хоче від Росії, то треба послаблювати проукраїнські 
позиції. А якщо хтось хоче Росію стримувати в її роз-
витку, то треба, навпаки, посилювати українську карту, 
тобто, проводити проукраїнську політику. 

На жаль, поки що сама Україна лише здатна тільки 
споглядати, хто і як її використовує. Але сама вплинути 
на ці процеси не може. Бо занадто слабка. Але коли ми 
побудуємо Велику Україну, то саме від України стане 
дуже багато залежати в цьому світі. Крим тоді автома-
тично знову стане українським.  Питання Донбасу буде 
матиме вигляд темного історичного минулого. Адже тоді 
від України буде залежати, чи будуть США і надалі пану-
вати в Європі, або навпаки, чи поверне Росія собі минулі 
амбітні позиції у світі і на яких умовах. Отже, висно-
вок простий: без України Росія не буде європейською 
державою ніколи! Саме тому Україна необхідна Росії 
більше, ніж Україні Росія. 

________________________________________________

Олександр Черниш
      член Ради ГО «Поступ»

Олександр Скрипка
                   член ГО «Поступ»

Омана: “Залучати нових членів 
повинні фахівці, які мають хист 
до цього або спецнавички роботи в 
онлайні, соцмережах та ін”.
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