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ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА

РОБОТА
НАПРЯМКУ
ПРОПАГАНДА

Громадянські середи відкриті для всіх і проходять
щотижнево о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 57/3. Товариство «Знання».
Під час психозу Громадянські середи проводяться
в онлайн-режимі. Посилання на приєднання можна
дізнатись у адміністратора сторінки «Поступ» в
Фейсбуці.

ЧОМУ
В УКРАЇНІ
НЕМА
СОЦІАЛЬНИХ
ЛІФТІВ?

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
Олександр Черниш
член Ради ГО «Поступ»
Кожен «ніхто» хоче стати «кимось». Де-хто з них,
навіть, примудряється щось для цього робити, а не просто мріяти. За ідеальних умов, талановитий “ніхто”,
користуючись своїми навичками, може піднятися на
владний олімп (або на якесь менш високе, але також
серйозне місце в державному апараті). Саме такий підйом називається «соціальним ліфтом».
Але у реальності свої закони. У кожного топчиновника є свої діти, куми, брати, друзі... То навіщо
їм пускати на владне крісло талановитого, а ще, не дай

Боже, ідейного “чужинця”? Який мало того, що може
почати заважати дерибанити державу, так ще й самого
“боса” підсиджуватиме. Сьогодні в політиці важливі
не таланти, а “свояки”. І чим середніший “свояк” - тим
краще. Менше думатиме, менше питань задаватиме,
вірний, надійний, вдячний, ще й родич! Що ще треба?
З таким підходом, логічною є повна деградація державного апарату. А слово “чиновник” асоціюється з якоюсь
хворобою мозку.
Будинок, який будують з поганих цеглин, не може
простояти довго. Так само і держава. Коли кращі
люди “вимиваються”, а на їх місце приходять “тупые
и рьяные”, то жодних шансів на успіх така держава не
має. Кому це вигідно? Очевидно, що олігархії. Чим більший бардак в країні, чим більш корумповані чиновники,

тим простіше країною керувати. Державна система
перетворилася на обслугу та охорону олігархії, яка харчується тим, що витягає останні копійки з народу.
Якщо хтось вважає, що система зміниться сама по
собі — він наївний простак. Саме собою нічого не змінюється. Тим паче, якщо це невигідно олігархії. Сьогодні вона представляє собою єдину силу, яка може
впливати на країну. І очевидно, лише Громадянська
контрсила може її побороти. Однак, без включення
Громадян в політичний процес в якості безпосередніх
учасників, а не стада виборців, така сила не сформується. Але коли сформується і прийде до влади, то тут
вже питання “соціальних ліфтів” не стоятиме. Стоятиме
питання “соціальних ракет”.
_____________________________________________________

ХТО КОМУ ПОТРІБЕН - ЄВРОСОЮЗ УКРАЇНІ ЧИ НАВПАКИ?
Сергій Лебедєв
член ГО «Поступ»
В останні 15 років, з часу першого Майдану, мало хто
не замислювався над питанням - а заради чого це все?
Минають роки, а суперечки на цю тему не вщухають,
більше того - призводять до трагічних подій.
Раніше, десь до початку 18-го століття, Україні була
європейською державою. Достатньо згадати про те, що
у нас до того часу не було кріпацтва, аж поки його не
«завезли» з Росії, ліквідувавши козацький устрій. Україна була вільною в широкому значенні цього слова.
Закріпачення українського народу (в цьому місці
варто згадати, що кріпацтво, як явище, не перестало
існувати після відміни кріпосного права, а продовжилось аж до розпаду радянського союзу) повністю нівелювало розвиток держави і суспільства.
Радянський період життя держави важко оцінити
однозначно. З одного боку - потужний розвиток
виробництва і, як наслідок, - розбудова інфраструктури,
а з іншого - виробництво чого? Переважно сировини,
звісно, яка вивозилась і поверталася назад у вигляді
готового продукту за значно вищою ціною.
З часу здобуття незалежності очікувалося, що в цей
період здійсниться перехід від соціалістичної економічної системи до капіталістичної, однак в результаті ми
отримали якусь дику суміш цих систем за «олігархічнокріпосним» типом.

Факт залишається фактом - в будь-який історичний
період руйнувалися мрії українців про те, щоби збудувати щось своє, автентичне, суто українське, новаторське.
Протягом декількох століть розмивалося і нарешті
щезло таке поняття як «політична еліта». Політичній
верхівці для прийняття серйозних та виважених рішень
постійно був потрібен «старший брат», так би мовити
«керуюча рука». Наслідки катастрофічні - невміння
приймати рішення, недалекоглядність, жадібність і байдужість до головного суб’єкту влади - власного народу,
а звідси і довге, в третину століття, зрадницьке топтання
на місці.
Головною логічною помилкою аргументації доцільності асоціації з ЄС є теза, що при вступі до ЄС у нас
раптом будуть більш високі стандарти - соціальні, економічні, правові, військові і інші.
Пригадую десь 2013 рік і свою подорож автобусом
до Болгарії. Екіпаж водіїв - болгари, які живуть звичайним сільським життям, а в сезон підробляють водіями на пасажирських перевезеннях. Звісно тема №1
в розмовах з ними - вступ Болгарії до ЄС і наслідки
цієї події. Виявилося, що економічна інтеграція в ЄС
коштувала народу дуже дорого. Більш-менш пристойні
статки мають ті, хто живе вздовж лінії моря і заробляє на туризмі. Від’їдеш кілометрів зі 100 від моря і
побачиш бідність, розвалену інфраструктуру, - розповідали вони. Повністю знищені тютюнове, косметичне
виробництво, в занепаді вирощування овочів і фруктів,
виробництво консервів, за рахунок чого Болгарія тради-

ційно виживала, сильно постраждав експорт алкоголю.
Чи не чекає і Україну такий варіант? Питання риторичне. Політичні та економічні процеси підкорюються
загальним принципам, з яких на думку спадає один закон Парето. Це емпіричне правило, яке говорить про
те, що 20% людей споживають 80% ресурсів і навпаки,
80% людей споживають 20% ресурсів. Цей принцип
доволі універсальний, так як в нього можна підставити
і інші критерії. Ну от наприклад - Євросоюз розпочався
зі співпраці 6 країн: Бельгії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Франції та ФРН (20%) і зараз налічує 27 країн
(було 28, але Великобританія вийшла з ЄС), що складає
іншу частку в 80%. Співпадіння? Сумніваюсь.
Цей принцип дуже гарно ілюструє, що ЄС не зацікавлений в тому, щоби країни з тих 80% намагалися потрапити у 20-відсоткову зону, бо тоді буде порушено і без
того нестійкий баланс у європейському конгломераті.
Не варто очікувати, що прийде хтось і зробить нам
достойне життя. Не варто сидіти і чекати, що нас запросять у якусь спільноту і відразу нададуть переваги в ній.
Цього не буде. Розбудова України, як економічно розвинутої країни. Це єдиний можливий варіант руху. Але
поки при владі олігархія, то на це важко розраховувати.
Треба змінювати систему влади, щоб прибрати олігархію. Треба розбудовувати Громадянську республіку.
Це й дасть змогу нашій країні йти дійсно самостійним,
незалежним і успішним шляхом!
_____________________________________________________
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НЕМАЄ ЛІЧИЛЬНИКА ТЕПЛА –
ВІДМОВА ВІД СПЛАТИ ЗА ПОСЛУГУ!

ПИТАННЯ –
ВІДПОВІДЬ!
Питання: Ви збираєтесь посунути олігархію від влади, а ви не боїтеся, що вас просто знищать по одному, як відчують реальну
загрозу?
***

Відповідь 1. По одному - легко! Сильну
команду не вдасться. З іншої сторони, держава за
бажання - наявності політичної волі - за короткий
час може навести порядок і поставити олігархів на
місце.
Відповідь 2. Згідно з нашим принципом
- закладенням ідеології в маси - коли хтось відчує
небезпеку, вже буде пізно когось ліквідовувати.
Ідея вже буде посіяна і рости в головах великої
кількості людей. Тоді всі будуть змушені рухатись в
цьому напрямі.

Оригінал фото: УНІАН

Валерій Міщенко
член ГО «Поступ»
Зростаюча вартість теплової енергії викликає інтерес
у населення щодо обліку тепла та установки теплолічильників.
Мешканці розуміють, що їм вигідно розраховуватися
з тепломережами не по розрахунковим, а по договірним
величинам, на основі фактичних даних з лічильника
тепла.
Попри всі застороги лічильник тепла має бути встановлений за рахунок постачальника послуг. Відповідно
до діючого в Україні законодавства про теплові лічильники місцеві органи влади можуть ухвалити рішення
та профінансувати встановлення такого лічильника
коштом місцевого бюджету. Але якщо влада не бажає
сплачувати за встановлення лічильника, то встановлення такого теплолічильника буде здійснюватися
коштом громадян. Тобто, власників домогосподарств.

Хочу зауважити, що тут законодавець виступив
зовсім не на стороні громадян-мешканців будинків, а на
стороні постачальника послуг та місцевої влади. Проте
ми з вами можемо наполягати на встановленні такого
теплолічильника коштом місцевого бюджету, просто
відмовившись платити за те, чим ми не управляємо та
не користуємося.
Крім цього, влітку 2020 року в Україні набув чинності
новий Закон «Про комерційний облік комунальних
послуг», відповідно до якого в усіх будинках мають бути
встановленні такі теплолічильники.
Зауважу тут також, що єдиний варіант боротися з монополіями - це масові неплатежі, тому закликаю не платити.
Підсумовуючи викладене, хочу наголосити на
тому, що якщо постачальник послуги відмовляється
встановлювати громадянину лічильник тепла власним коштом, то й громадянин має повне право відмовитися від сплати за цю послугу, адже встановлення загальнобудинкових лічильників не вирішує
дану проблему.
_____________________________________________________

Відповідь 3. Якщо є організація, то по
одному знищити неможливо, або організації нема.
Але якщо організації нема, то й займатись окремими
особами нема сенсу. Більше того, небезпечно. Щоб не
створити з такої особи ідола, як, наприклад, Гонгадзе.
Олігархія має таку властивість, що в неї інстинкт
самозбереження, як виду, менший, ніж індивідуальний інстинкт самозбереження окремого олігарха.
Це означає, що олігархи будуть сприймати
загрозу, якщо вона буде направлена на конкретну
особу - олігарха. Проте ми не збираємось воювати із
окремими олігархами. Це справді небезпечно. Наше
завдання - знищити олігархію, як вид, а не олігархів
по одному.
Далі, коли вже олігархія зрозуміє, що настане
загроза їм всім, як виду, то вже буде пізно. Вони
зможуть побачити цю загрозу лише тоді, коли ми
вже будемо мати невідворотну силу прийти до влади
і реалізувати план. Зазвичай в такому випадку
олігархи по одному починають налагоджувати відносини із новою силою, а не об’єднуватись разом
проти неї.
І останнє, якщо вже є організація, то будь-які
нападки на неї тільки посилюють таку організацію.
Тому найкраща поведінка олігархічної влади в таких
випадках - просто замовчувати, що така сила є. І
сподіватись, що вона сама засохне. Але ні в якому
разі із нею не воювати, бо кінець буде блискавичним. Це стосується олігархічної влади, як в Україні.
Але це не працює в тоталітарних режимах, як, наприклад, в Росії чи Китаї. Там інша стратегія.

ПЕРЕДВИБОРЧІ МРІЇ ТА ПІСЛЯВИБОРЧА РЕАЛЬНІСТЬ
Віталій Дмитраш
член ГО «Поступ»
Завершились місцеві вибори. Відгомоніли фестивалі
щедрих обіцянок та красивих слів,
закрилися дільниці, голоси підраховано, і новообрані
депутати взялись за роботу «виконувати передвиборчі
обіцянки».
Та чи може виборець бути впевненим, що його
обранці кинуться одразу виконувати саме те, що вони
наобіцяли людям? Адже у новообраних депутатів зараз

свої проблеми – їм треба якось відбити гроші, витрачені на передвиборчу рекламу. Наступні вибори ще не
скоро, а лобісти з грошима за «потрібні» (часто корупційні) рішення – вже тут як тут.
Наявні у нинішньому демократичному законодавстві
механізми майже не дають виборцям змоги контролювати обраних ними представників, хай би ті й зовсім
наплювали на свої зобов’язання. Тому мотивації реалізовувати власні красиві обіцянки у депутатів небагато.
Навіть, якби вони й горіли бажанням потрудитися на
благо народу – у багатьох для цього просто недостатньо
ресурсів та дієвої команди.
Як ми можемо на них впливати? Що робити з неефек-

тивними депутатами, які відверто не в змозі впоратися
з обов’язками? Як зробити так, щоб їм було вигідно
дотримуватись власних обіцянок?
Тільки запровадження громадянської республіки з
механізмом відкликання повноважень може вирішити
ці проблеми. Коли виборець у будь-який момент зможе
позбавити підтримки свого депутата, якщо той перестав
його задовольняти, тоді це надасть народним обранцям
реальний стимул виконувати свої обіцянки, а не дурити
людей від виборів до виборів.
_____________________________________________________
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