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"У судах має встановлюватися справедли-
вість, а не законність. Справедливість має бути 
законною, а закон — справедливим. Якщо закон 
несправедливий, то він є нікчемним і не має вико-
нуватися" (гасло-завдання ГО «Поступ» №12).

При Громадянській республіці суди мають судити по 
закону. Але! Але, закон має відповідати справедливості. 
Якщо закон і справедливість будуть конфліктувати, то 
судді мають ставати на бік справедливості. Із одночас-
ним поданням до вище стоячої інстанції вимоги щодо 
зміни норми закону. Поки не буде відповіді по зміні 
закону або дозволу апеляційної установи, рішення суду 
може бути відкладене. Справедливість - це відповідність 
не бажанню натовпу, як іноді трактують, а відповідність 
усталених норм та звичаїв суспільства. Класична теорія 
права визначає, що норми права є саме відображенням 
сталих звичаїв. Вища апеляційна інстанція - Верховна 

У СУДАХ МАЄ ВСТАНОВЛЮВАТИСЯ 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ, А НЕ ЗАКОННІСТЬ 

Громадянська Рада. Не Верховний Суд, як зараз, а саме 
орган влади громадян – Верховна Громадянська рада. 
Вищий орган призначення та зняття суддів (або нагляд 
за цими функціями) також має бути в руках Верховної 
Громадянської ради. Зрозуміло, що Верховна Громадян-
ська Рада має створювати якісь органи, щоб виконувати 
ці функції. Все це і є реалізацією норм Доктрини щодо 
СПРАВЕДЛИВОСТІ І ЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ ВІД ГРОМА-
ДЯН.

Зазначені тези є сутністю реформ правоохоронної 
системи, яка має бути зроблена в Україні. В першу чергу 
необхідно звернути увагу, що судова гілка має втратити 
самостійність, на відміну від того, що декларується 
зараз. Зараз прихильники демократії декларують необ-
хідність відокремлення судової гілки від інших (законо-
давчої  та виконавчої) гілок влади. Кажуть, що судова 
система має бути незалежною і самостійною. Але це 
брехня. Навіть ті, хто таке каже, розуміють, що абсолют-
ної незалежності не існує. Якщо функціонує механізм 
призначення та зняття будь-якого судді, а він існує, то є 
ті, хто цей механізм контролює. І це точно не звичайні 
громадяни. Це якісь представники олігархії, які в першу 
чергу стоять на захисті саме їх інтересів, а не законів. 

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Для початку згадаємо трактування поняття «Сис-
тема», звернувшись до Вікіпедії. 

Система (грец. Σύστημα «ціле, складене з частин; 
з'єднання») - безліч елементів, що знаходяться 
у відносинах і зв'язках один з одним, яке утворює 
певну цілісність, єдність. 

Потреба у використанні терміна «система» виникає 

КАДРИ - ОСНОВА СИСТЕМИ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇРЕСПУБЛІКИ

А

в тих випадках, коли потрібно підкреслити, що щось є 
великим, складним, у повному обсязі відразу зрозумі-
лим, при цьому цілим, єдиним. На відміну від понять 
«безліч», «сукупність» поняття системи підкреслює 
упорядкованість, цілісність, наявність закономірностей 
побудови, функціонування і розвитку.

Створена ГО «Поступ» ідеологія «Громадянська рес-
публіка» саме і є цілісною системою у сфері політич-
ного управління державою. Це сучасна система влади, 
що відкриває обдуманий творчий шлях побудови Вели-
кої України.

Основою системи Громадянської республіки є кадри, 

адже саме люди уособлюють саму систему з її безліччю 
елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один 
з одним. У зв'язку з цим ГО «Поступ» приділяє велику 
увагу залученню нових кадрів в організацію. Бо кадри 
організації, володіючи ідеологією, пропустивши її, так би 
мовити, через себе, йдуть відповідним шляхом, отримавши 
цивільну професію «Будівельника Великої України».

Отже, ГО «Поступ» формує велику команду справжніх 
громадян України, які повинні брати участь в управлінні 
державою. Запрошуємо всіх охочих і готових разом 
будувати Велику Україну!
________________________________________________

Геннадій Гросфілер
      член ГО «Поступ»

Не кажучи вже про те, що й самі закони теж робляться 
олігархією, бо не представники олігархії потрапити до 
Верховної Ради України реально не можуть. І не змо-
жуть туди потрапити до тих пір, поки буде діяти олігар-
хічна демократична формула «гроші – вибори – при-
хід до влади – повернення грошей із прибутком». То 
як в таких умовах можна казати, що необхідно судити 
виключно по законам? Якщо і закони, і самі судді олі-
гархічні? Те, що може бути справедливим для олігархії, 
для звичайних громадян може бути просто знущанням! 
І громадяни мають це терпіти? Ні. Має бути зроблена 
відповідна реформа.

У судах громадяни шукають захисту, справедливості. 
Їм байдужий сам закон і його трактування, якщо він не 
веде до справедливості та захисту. Бо закон – це лише 
інструмент встановлення справедливості та порядку. І 
він не може бути "священною коровою", яку не можна 
чіпляти. Всі закони і норми мають підлягати оператив-
ній зміні відповідно до сталих звичаїв суспільства. І не 
мають залежати від примх чергових «обранців», які за 
гроші виграють чергові вибори.

________________________________________________

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


Поліцію сколихнули чергові скандали. Чому наші 
правоохоронні органи раз за разом дискредитують 
себе, незважаючи на всі спроби реформування?

Схожа проблема є в постколоніальних країнах. 
Коли держава здобуває незалежність, на її чолі фор-
мується система з корумпованих чиновників, олігар-
хів та криміналітету, який контролює основні фінан-
сові потоки та працює виключно у власних інтересах, 
а силові органи використовує для захисту себе, а не 
прав громадян.

Така система не може змінити себе зсередини. 
Тому всі реформи правоохоронних органів за нака-
зом зверху закінчуватимуться однаково – перезаван-
таженням каральної машини для більш ефективного 
захисту владий олігархів, але не громадян та суспіль-
ства.

Ситуація не зміниться, доки самі громадяни не 
усвідомлять, що мають взяти власну безпеку у свої 
руки. Бо успішні світові приклади є: у багатьох шта-
тах США діє муніципальна поліція, що найнята міс-
цевими громадами та взагалі може бути приватною; 
майже всюди в США шерифи обираються голосуван-
ням. А тому вони користуються відповідною пова-
гою, бо захищають не начальство, а закон і порядок в 
інтересах місцевих громадян, які за них голосували.

В Україні правоохоронна система так не працю-
вала ніколи і результати очевидні. А тому наступна 
реформа поліції має починатися насамперед зі зміни 
принципів: призначення та зняття правоохоронців 
на місцях має залежати не від влади, а від грома-
дян. Бо ніхто краще самих громадян не визначить: 
чи наведено достатній порядок на наших вулицях, чи 
почуваються прості люди захищеними.
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ДРУЗІ. ВОРОГИ. ЖЕРТВИ

КОМУ ВИГІДНО ОБМЕЖЕННЯ НАЗЕМНИХ 
СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ В УКРАЇНІ?

У політиці, як і на війні, ти не можеш стояти осторонь. 
Не зважаючи на твої бажання, ти все одно є учасником 
процесу. Але залежно від твоєї позиції, ти можеш бути 
жертвою, ворогом або другом. Політика, як і війна, 
потребує ресурсу. І в кого його більше, хто краще вико-
ристовує наявний ресурс, той і виграє битву. 

Для тих, хто ставить за мету виключно дістатися владного 
корита, основний ресурс – це гроші. Вони потрібні для того, 
щоб через засоби масової інформації вплинути на ЛЮМПЕН 
і отримати їхню підтримку. Їм обіцяють золоті гори, рай на 
землі та вирішення всіх проблем, як тільки певна партія чи 
сила прийде до влади. Люмпен – це завжди ЖЕРТВА! Бо 
вони не хочуть, а здебільшого й не можуть, збагнути, як це 
працює, відрізнити біле від чорного. 

Простіше повірити в красиву казку, що, коли до влади 
прийде чесна і порядна людина, то вона ЗА НИХ І ГОЛО-
ВНЕ ДЛЯ НИХ УСЕ ЗРОБИТЬ! ЛЮМПЕН ВІРИТЬ, ЩО ДЛЯ 
НИХ ХТОСЬ І ЩОСЬ БУДЕ РОБИТИ, ЩОБ ВОНИ НАСОЛО-
ДЖУВАЛИСЯ БЕЗТУРБОТНИМ ЖИТТЯМ. І навіть, якщо 
цього знову не станеться, Жертва буде сподіватися і 
чекати. Скаржитися, скиглити на несправедливе життя 
і знов чекати  на ЧЕСНИХ І ПОРЯДНИХ! 

А ще є прошарок людей, які достатньо освічені й 
розуміють усі процеси, що відбуваються в країні, та при 
цьому нічого не роблять, навіть коли бачать, що країна 
котиться в прірву. Їх ніщо не цікавить окрім себе та, 
можливо, їхньої родини. Таких людей ми називаємо 
СОЦІАЛЬНИМИ ДРОНАМИ і вважаємо ВОРОГАМИ. Адже 

Найбільшу частку в українській об’єднаній енергетич-
ній системі традиційно посідає атомна енергетика. Згідно 
з прогнозом Міненерго на 2019 рік, зі 158,7 мільярда КВт-
годин, що будуть вироблені протягом 2019 року, 83,3 
мільярда КВт-годин вироблять атомні електростанції.

Атомна й альтернативна енергетичні галузі в про-
цесі вироблення електроенергії не призводять до вики-
дів парникових газів, а приватні СЕС домогосподарств 
роблять виробництво електроенергії децентралізованим.

Великі сонячні й вітрові електростанції в Україні 
активно розвиваються. Наприклад, у березні 2019 року 
компанія «ДТЕК» повідомила про запуск Нікопольської 
сонячної електростанції потужністю в 200 мегаватів. 
Станція складається із 750 тисяч панелей.

За даними НКРЕКП, за перші три місяці 2019 року в 
Україні 67 нових об’єктів електроенергетики отримали 
можливість віддавати енергію в мережу за «зеленим 
тарифом» – пільговою ціною для відновлюваних дже-
рел енергетики. За бажання власники приватних діля-
нок можуть розмістити на них сонячні панелі, виро-
бляти енергію для електромережі й заробляти на цьому. 

на відміну від люмпена, який є жертвою за своєю суттю, 
бо не може збагнути прості речі, СОЦІАЛЬНІ ДРОНИ все 
розуміють, але Батьківщина їм не цікава. Їм все одно, де 
жити, і що коїться в країні. Такі люди живуть за принци-
пом «моя хата скраю – я нічого не знаю», а значить вони 
для нас ВОРОГИ!

І є менша частина громадян, які беруть активну 
участь у житті країни - ПАТРІОТИ. Це люди, які постійно 
(а головне - активно) беруть участь у громадських і 
політичних процесах життя держави. Ці громадяни для 
нас ДРУЗІ, бо вони відповідають другому постулату Док-
трини «Громадянська республіка» :

«Громадянський Постулат №2: Кожен громадянин 
зобов'язаний брати  участь в управлінні своєю держа-
вою особистоабо через делегата. Це означає, що тільки 
той, хто бере  участь в управлінні державою, має права 
громадянина. Той, хто не виконує цей обов’язок — 
автоматично втрачає права громадянина». 

Так, ми розуміємо, що не всі вони пристануть на наші 
позиції, не всі підтримають нашу ідеологію. Але той 
факт, що громадяни активно задіяні в політичних та 
громадянських процесах, дає можливість їм краще розу-
міти ці процеси та тверезо оцінювати дії влади й про-
гнозувати рух своєї Батьківщини. А отже, і свої дії. Ми, 
ГО «Поступ», як ніхто зацікавлені, щоб люди були дісно 
громадянами по суті (брали участь в управлінні краї-
ною), розумілися і відслідковували політичну ситуацію 
в країні. Ми завжди раді ДРУЗЯМ і готові до співпраці!

P.S.: Хочу звернути увагу, що люди чомусь плу-
тають поняття і вважають, що раз людина любить 
Україну, мову, то вона вже автоматично є патріотом 
і справжнім громадянином. Так, любити свою Бать-
ківщину і мову це добре, але ж зміни в країни від-
буваються за допомогою дій, а не балачок. Бо куди 
не ткнися - звідусіль критикують і повчають, а як 
пропонуєш попрацювати, то тільки й чуєш: «Часу не 
має/Політика це брудна справа та інше… ».

________________________________________________

Але домогосподарствам можуть заборонити розміщу-
вати сонячні панелі на земельних ділянках, якщо будуть 
прийняті правки до законопроекту про альтернативні 
джерела електроенергії, що підтримує Міністерство енер-
гетики. Правки, зокрема, передбачають, що домогоспо-
дарства можуть розміщувати малі сонячні електростанції 
(до 50 КВт ) на дахах і фасаді будинків, але не на землі. 

На одну ділянку на сьогодні можна встановити не 
більше ніж 10 КВт, це, якщо йти за спрощеною схе-
мою, що діє для домогосподарств. Те, що, справді, в 
нас є енергопрофіцитні райони – це ж не питання до 
домогосподарств, це радше питання до поганого плану-
вання розвитку мереж. Ну і, крім того, енергопрофіцитні 
райони в основному створюються не домогосподар-
ствами, а великими промисловими електростанціями.

В об’єднаній енергетичній системі України діє єдина 
система тарифів, і сонячна електростанція в одного 
власника не впливає на видатки його сусіда.

Кількість коштів, які забирають із ринку домашні 
електростанції – це дуже малий відсоток… Однак одна 
промислова станція на 160 мегаватів (і таких є декілька 
в Україні) більша за всю домашню генерацію.

Саме в промислових вітряних і сонячних електро-
станціях вбачається проблема для об’єднаної енерге-
тичної системи, тому що великі проекти відновлюваної 
енергетики мають надлишкову потужність, коли одні 

СИЛОВИКИ ЧИ 
ПРАВООХОРОНЦІ?

Віталій Дмитраш
      член ГО «Поступ»

Дмитро Тацій
      член Виконкому ГО «Поступ»

споживачі доплачують за надлишкову електроенергію, 
вироблену іншими.

Критики ініціативи вважають, що таке рішення грає 
на руку великим енергетичним компаніям, які розгорта-
ють промислові парки сонячної чи вітрової енергетики. 
Мова йде про «високорентабельний бізнес» гігантських 
і шкідливих сонячних станцій компанії «ДТЕК» Рената 
Ахметова, який планує збудувати понад 1000 МВт, але 
ініціює боротьбу із тисячами/десятками тисяч малень-
ких сонячних станцій українців середнього класу. 

Тому потрібно спочатку обмежити великі промислові 
СЕС, а потім тиснути на домогосподарства або відшукати 
інший механізм запобігання корупції. 

Ми вважаємо що інтереси середнього класу в 
Україні необхідно відстоювати в першу чергу. Досить 
дозволяти олігархії вирішувати свої питання та при-
ймати важливі закони для нашої країни на догоду 
«замовним» законам під конкретних олігархів.

________________________________________________

Олександр Скрипка
        член ГО «Поступ»

Люмпен вірить, що для них хтось 
і щось буде робити, щоб вони 
насолоджувались безтурботним 
життям.

Критики ініціативи вважають, 
що таке рішення грає на руку 
великим енергетичним компаніям, 
які розгортають промислові парки 
сонячної чи вітрової енергетики. 
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