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ГАЗЕТИ «ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА»

ХТО ТАКИЙ ОЛІГАРХ?

НАС ЗАПИТУЮТЬ!

Декілька днів назад я був учасником дуже цікавої дис-
кусії про олігархів. Було багато різних тез та думок на цю 
тему. Але впродовж плідної розмови я дійшов висновку, 
що багато хто не розуміє сучасне тлумачення про олігархів 
та олігархії, тому я вирішив підвести невеличкий підсумок 
та висловити правильну думку щодо цього. Враховуючи те, 
що засоби масової інформації  постійно розповідають нам, 
ніби влада веде активну боротьбу з олігархами, ми розумі-
ємо, що це є звичайнісінький розподіл фінансових потоків 
та сфер економічного й політичного впливу. З точки зору 
нинішньої влади, олігарх – це бізнесмен, який, володі-
ючи великим бізнесом, має вагомий вплив на владу. Але 
успішний бізнесмен, який займається виключно бізнесом, 
створює робочі місця, втілює соціальні програми, та, най-
головніше, не обіймає ніяких державних посад і особисто 
не впливає на політичну ситуацію в країні - не є олігар-
хом. Такий бізнесмен нічого поганого для суспільства не 
робить. Його бізнес навпаки потрібно захищати та всіляко 
підтримувати.  Але тільки-но цей бізнесмен займає будь-
який владний пост, то це вже прояв олігархії, і він миттєво 
стає олігархом. Отже олігархія - це зрощування бізнесу та 
влади. Тобто не вплив на владу, а саме злиття бізнесу та 
влади. Олігарх - це поєднання в одній особі і бізнесмена, 
і державного діяча. Якщо такого поєднання немає, то це 
не олігарх, а звичайний бізнесмен. Наприклад, зараз такі 
бізнесмени як Ахметов чи Коломойський не є олігархами, 
тому що вони не займають ніяких державних постів.  Але 

Питанння:
Наведіть, будь ласка, приклади успішних громадян-

ських республік?

Відповідь:
Де така система працює в світі? Ніде у чистому вигляді. 

Так само, як ніде, в чистому вигляді, нема монархії чи демо-
кратії. Хоча така система і працювала раніше.

Історично, елементи Громадянської республіки можна 
спостерігати у:
- Римській республіці (до Юлія Цезаря);
- стародавній Русі (віче в Київській Русі);
- козацькій республіці (Гетьманщині, десь за 50 років до 

правління Богдана Хмельницького та 50-70 років після 
цього);

вони мають змогу керувати деякими політичними про-
цесами. І це не тому, що вони є олігархами, а тому, що 
вони впливові бізнесмени, а їх вплив переважує слабку 
політичну волю чинної влади. Тобто, олігарх  — це не про-
сто багата людина, а це можновладець, який пише закони, 
ухвалюючи правові та державні рішення у своїх приватно-
групових інтересах. Такий бізнесмен є державним діячем 
та в такому статусі несе загрозу суспільству. Ось це і є зви-
чайний прояв олігархії, яка використовує монополізовані 
нею сектори економіки для концентрації у своїх руках 
політичної влади, а політичну владу — для збільшення 
власних капіталів.  Сучасна олігархія володіє економіч-
ними, інформаційними, промисловими та політичними 
ресурсами. Тобто ми одержуємо звичайну формулу збага-
чення, яка десятиліттями працює в Україні – ВКЛАДАННЯ 
ГРОШЕЙ У ВИБОРИ > ПРИХІД ДО ВЛАДИ > ПОВЕРНЕННЯ 
ГРОШЕЙ З ПРИБУТКАМИ. Та що необхідно зробити в країні, 
щоб олігархи стали звичайними бізнесменами? 

Потрібно боротися не з олігархами, а з самим явищем 
олігархії, тобто створювати такі закони, коли б зрощу-
вання бізнесу і влади унеможливилося. Наприклад, якщо 
потрібно знищити гризунів, то потрібно боротися, в першу 
чергу, не з гризунами, а зі смітником, на якому харчуються 
гризуни. Так і нам потрібно змінити нормативно-правову 
базу, щоб знищити існуючу олігархічну систему. Таким 
чином, для вирішення таких важливих питань, пов’язаних 
з усуненням олігархів від влади, необхідно детально озна-
йомитись з Доктриною «Громадянська республіка» ГО 
«Поступ», де чітко вказані шляхи, які приведуть суспіль-
ство до таких змін, бо саме тільки така форма правління, 
як Громадянська Республіка, має усі шанси на викорінення 
олігархії. Але необхідно пам’ятати, що від бездіяльності та 

- так званій республіці Нестора Махна (Махновії);
- системі Рад робітничих, селянських і солдатських депу-

татів до приходу до влади більшовиків;
- Центральній раді України;
- Лівійській Арабській Джамахірії (номінально).

Питанння:
А чому ані Гетьманщина, ані махновщина не змогла 

довго проіснувати, в чому проблема? Цікавить Ваше 
бачення, що сталося, і які Ви пропонуєте запобіжники?

Відповідь:
Ані махновщина, ані Гетьманщина не змогли довго про-

існувати не через те, що там були елементи громадянської 
республіки, а через певні історичні причини. Ніяк не 

очікування жодних змін не буде.  Кожен, хто не байдужий 
до долі нашої держави та мріє про Велику Україну, повинен 
вже сьогодні приєднатися до однодумців та вступити до ГО 
«Поступ». Або, якщо з якихось причин не хоче вступати, то 
сам негайно нехай створює відповідну організацію, розви-
ває її та йде зазначеним курсом! Діючих організацій, поді-
бних «Поступу» ми поки не зафіксували. Тому варіантів 
всього два: або приєднатись до нас, або самому це ство-
рити. Тільки разом можливо побудувати Велику Україну. 

Коментар до статті

Максим Твердохліб
голова Ради  ГО «Поступ»
Чому ми так багато уваги приділяємо до того, кого вва-

жати олігархом, а кого ні? Бо можна подумати, що ми до 
якихось незначних питань пристібалися. Яка різниця між 
тим, що олігарх - це бізнесмен, який впливає на владу, і 
тим, що олігарх - це бізнесмен у владі. Яка різниця? Що в 
лоб, що по лобі? Але це дуже велика різниця. Бо боротьба 
із впливом - це одне, а боротьба із тим, щоб бізнесу не було 
у владі - це зовсім інше. В першому випадку не потрібно 
робити ніяких реформ. Достатньо просте зміцнення сили 
влади. Навіть просте придушення бізнесу великого бізнес-
мена вже зменшує вплив. Але і наносить шкоду і бізнесу, і, 
відповідно, країні. А для того, щоб прибрати олігархію, як 
явище, як поєднання бізнесу і влади (а не вплив), то треба 
змінювати систему влади. Якщо не змінювати систему 
влади, а просто боротись із впливом, то олігархія нікуди не 
дінеться, а просто буде чекати моменту послаблення влади 
і візьме своє.
_____________________________________________________

пов’язані із системою влади. Але, якщо припустити, що 
історичні умови були б такі, щоб ці утворення продовжу-
вали існувати, то система громадянської республіки ско-
ріш за все також би не продовжувала існувати. Гетьман-
щина мала б перейти в монархію (гетьманат), а махновія 
- в демократичну республіку. Через те, що на ті історичні 
проміжкі часу ці устрої були ефективнішими. Умови для 
встановлення системи Громадянської республіки тільки 
зараз починають утворюватись. Бо з одного боку - криза 
демократичної системи, з іншого боку - розвиток інформа-
ційного суспільства. Якщо ми б ще рабсто згадали, то і там 
би громадянська республіка також би не змогла б довго 
існувати. Кожній іторичній епосі відповідає певний тип 
суспільно-державних відносин..
_____________________________________________________

Евгений Лукашенко
        член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/egens.lukas
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ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!

Матеріал підготовлено на підставі розбору
 Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

Витяг з Доктрини:
Розділ VII. ВЕЛИКА УКРАЇНА 

Після свого становлення Громадянська республіка 
перестає бути метою, а стає засобом. Саме тому слід 
чітко визначити, якій меті цей засіб слугуватиме. А 
мета може бути лише одна — Велика Україна. Доля 
України полягає в тому, що вона може або стати 
Великою Україною-Руссю, або нікчемним придатком 
до інших. З точки зору геополітичного становища, 
потенціалу ресурсів, особливо кадрових, Україна має 
всі потенційні необхідні складові, щоб стати Вели-
кою державою, як це було тисячу років тому. Але для 
цього, в першу чергу, слід впровадити ті елементи 
державного ладу, що привели Русь до Великої Київ-
ської Русі. І сьогодні вони присутні в Громадянській 
Республіці.

Ось основні орієнтири, які мають бути вектором 
розвитку України:

1. ФОРМА ПРАВЛІННЯ — Громадянська республіка.
2. ЕКОНОМІЧНА ПЛАТФОРМА — градієнтна еконо-

міка. Це означає, що чим більший рівень капіталу, 
тим більше має бути в ньому державного сектору чи 
державного регулювання. Тобто, державної відпо-
відальності та державного контролю. А чим менший 

Андрій Хлиптун
  член Виконкому ГО «Поступ»

рівень капіталу, тим, відповідно, більше лібералізму. 
Тобто рівень втручання має зменшуватися, і при пев-
ному рівні взагалі повинен бути відсутній.

3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНА ПЛАТФОРМА. Всі при-
родні багатства України (земля, надра, біоресурси) 
є власністю не лише громадян, які там проживають, 
але також і наступних поколінь. Це справжній скарб 
нації. Всі несправедливі зазіхання на нього мають 
жорстко каратися.

4. СОЦІАЛЬНА ПЛАТФОРМА. Інтереси середнього 
класу — в першу чергу. Досить дозволяти олігархії 
зомбувати тупий люмпен і цим триматись при владі за 
допомогою демократичної системи виборів. В першу 
чергу наша цінність — це Громадянин, а не просто 
людина, яка вміє лише ходити, говорити, їсти та роз-
множуватися.

5. ПРАВОВА ПЛАТФОРМА. Справедливість має бути 
законною, а закон справедливим. Вся система зако-
нодавства повинна підлаштовуватися під існуючі 
поняття справедливості. Самі ж поняття справедли-
вості формуються Громадянами.

6. ДУХОВНА ТА МОРАЛЬНА ПЛАТФОРМА — розвиток 
традиційних сімейних цінностей. Міцна сім’я — це 
необхідна умова побудови здорового суспільства. 
Якщо буде міцна сім’я, то буде й міцна Батьківщина.

7. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА. Ніяких блоків чи 
об’єднавчих союзів, ні з ким. Блокування із заходом 
чи зі Сходом неминуче призводить до того, що країна 
впирається в глухий кут у своєму розвитку, котрий 
гальмуватиме рух до Великої України. Якщо країна 
хоче бути великою, то вона повинна САМА подолати 
всі перешкоди і досягти високого рівня розвитку. А 
після того, як Україна стане високорозвиненою краї-

ною, вона має стати лідером Східної Європи.
8. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СУСПІЛЬСТВІ. В Громадянській 

республіці держава є не “надбудовою”, а основою 
усіх видів суспільних відносин. І якість цієї основи 
цілковито залежить від громадян.

Громадянська Республіка має показати світові 
подальший шлях політичного та соціального про-
гресу. Вона повинна стати наступною ланкою розви-
тку людства (монархія — демократія — Громадянська 
Республіка). Чим швидше світом опанують принципи 
Громадянської Республіки — тим менше соціальних 
катаклізмів зазнає цивілізований світ.

Питання 3: 
Яким чином будуть формуватися поняття спра-

ведливості громадянами (у людей бувають різні 
поняття про справедливість)? Буде якась комісія 
зі справедливості?

Відповідь: Вікипедія пише, що «справедливість 
— мораль та чеснота, вразливість як на суспільне 
добро, так і на суспільне зло».

Хто встановлює справедливість? Справедливість 
встановлюється тими соціальними нормами та зви-
чаями, які панують у суспільстві. А самі ці норми та 
звичаї є результатом соціального, економічного та 
культурного розвитку суспільства або певної його час-
тини. Тому штучно встановити норми справедливості 
неможливо. І ніякі закони чи комісії цього зробити не 
можуть. По мірі еволюції суспільства еволюціонують 
і принципи справедливості. Норми справедливості 
завжди є віддзеркалюванням того соціально-еконо-
мічного стану, який панує в певній спільноті.

ЧОМУ ВАМ НЕ ПОСТАВЛЯТЬ ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИК НАЙБЛИЖЧИМ 
ЧАСОМ?

Моя думка ґрунтується на моїй профільній вищій 
освіті та багаторічній роботі з теплогенеруючими ком-
паніями.

Кожному споживачу теплової енергії хочеться мати 
власний лічильник тепла, аби була можливість регулю-

вати кількість його споживання та платити виключно за 
те, що ви спожили насправді, а не якісь там міфічні роз-
рахункові цифри. І це правильне бажання, бо так має 
бути в ідеалі.

А реально ми маємо наступну ситуацію. 
1. Різного роду теплокомуненерго не мають гро-

шей для проведення робіт по встановленню теплових 
лічильників. І чим менше по розмірах і кількості абонен-
тів теплокомуненерго, тим гірше у них становище, тим 
менше грошей і можливостей у них є. Адже на ці роботи 
потрібно ну ду-у-у-уже багато грошей, бо це і проекту-
вання, і закупівля обладнання, і монтаж та налагодження, 
а потім ще й експлуатація та ремонт з держповіркою.

2. У близько 90% житлового фонду України ще на 
стадії проектування не передбачалось встановлення 
теплових лічильників, а значить - технічно це зробити 
сьогодні досить важко. Це так звана стара вертикальна 
схема розподілення тепла в житловому приміщенні, 
за якої на кожну батарею треба ставити свій тепло- 
лічильник. Зауважу, технічно переробити її можливо 
під сучасні вимоги, але це складно та дорого. Силами 
теплокомуненерго це зробити неможливо точно. Це має 
бути загальнодержавна програма повної реконструкції 
старого житлового фонду. По різним оцінкам на все це 
в масштабах України потрібно до 100 мільярдів доларів 
США.

3. Згідно з вимогами чинного законодавства, тепло-
комуненерго встановили загальнобудинкові лічильники 
тепла. Відповідно до показів яких, усе спожите тепло 
пропорційно розподіляється на всі квадратні метри. 
Теплокомуненерго влаштовує повністю така ситуація і 
більшого вони робити не збираються.

А що ж споживачу робити?
1. Треба не платити за спожите тепло і, таким 

робом, масовими неплатежами населення змусити 
владу починати реформу всього ЖКГ. Але тут все не так 

просто, бо влада бореться з неплатниками через суди і 
стягує борги. А ще треба розуміти, що потенційно криза 
неплатежів може спровокувати техногенні негаразди 
місцевого значення. 

2. Продавати своє старе житло та переїжджати в 
нове, адже в нових будівлях уже одразу встановлені 
лічильники тепла або у таких будівлях є індивідуальне 
опалення.

3. Створювати ОСББ та власноруч будувати авто-
номну котельну (за технічних можливостей) та повністю 
реконструювати систему теплопостачання.

4. Відмовлятись від централізованого теплопоста-
чання та переходити на індивідуальне (за технічних 
можливостей) – газове, електричне опалення і т.п.

5. Продавати старе житло та оселятись в приватному 
будинку в передмісті чи селі, особисто вирішуючи про-
блему обігріву свого помешкання.

6. Нічого не робити. А ще більше заробляти грошей, 
щоб мати змогу сплачувати скажені тарифи на тепло.

Інших варіантів на сьогодні нема. Сподіватись на 
державу марно, адже коштів потрібних нема і поки не 
буде, бо економіка в занепаді, а влада не збирається 
нічого робити в цьому напрямку.

Проблему обліку тепла неможливо вирішити окремо 
від інших проблем. Необхідно проводити загальнодер-
жавну програму повної модернізації ЖКГ, адже тільки в 
цьому випадку буде гарантований економічний ефект. А 
це можливо зробити лише, коли до влади в Україні при-
йде команда, якій потрібна Україна, яка хоче зробити 
Україну могутньою та процвітаючою державою, лідером 
східної Европи.

Саме наша поступівська команда прямує до цієї мети.
Ми будуємо ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!!!

_____________________________________________________

Сергій Солодкий
  член Ради ГО «Поступ»

Фото з сайту nikatv.ru
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