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Роби те, до чого народжений, 
будь справедливим і 
миролюбним громадянином, 
і досить з тебе! 

Григорій Сковорода 
український філософ-містик, поет

1722-1794 рр.

Коментарі
Тарас Доненко, член Виконкому ГО «Поступ»
Навіть, філософ пише, що важливі дві речі: жити за 
призначенням та бути громадянином. І цього вже 
достатньо!

Денис Чубко, член Виконкому ГО «Поступ»
Питання у трактуванні терміну «громадянин». Ми його 
сприймаємо як такий, що, крім прав, несе ще й обов’язки. 
А багато хто тільки про свої права думає. А обов’язок 
виконувати не хоче!

ЯК НЕДОПУСТИТИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
КОЛАПСУ В ЖКГ!?

На сьогодні вся енергетична сфера в житлово-кому-
нальному господарстві є фізично та морально зно-
шеною, застарілою та неефективною. Я маю на увазі, 
в першу чергу, теплопостачання, електропостачання, 
газопостачання. Ступінь зносу, по різним оцінкам, скла-
дає 85%. Тобто, ще кілька років і ВСЕ!!! В дуже неда-
лекому майбутньому нам загрожує повний розвал всієї 
системи енергозабезпечення ЖКГ, і, як наслідок, мож-
ливі техногенні катастрофи місцевих масштабів, а зго-
дом і всеукраїнського масштабу.

То чи є порятунок, чи ми всі підемо на дно? Вихід є!!! 
Він буде болісним та дорогим, але він є. Для виходу з 
ситуації треба рухатись в кількох напрямках одночасно:

1. Повне знищення застарілого житлового фонду 
разом з енергомережами. Такий досвід є в Світі і він 
показав свою ефективність. Адже інколи ремонтувати 
старе значно дорожче, ніж все зламати і побудувати 
нове. Де брати на це гроші? Дуже просто – зацікавити 
забудовників. 

Як приклад: зноситься 5-и поверхова «хрущівка», а 
на її місці будується 25-и поверхівка.

2. Капітальний ремонт існуючих енергомереж із 
застосуванням сучасних ефективних технологій. Тут для 
фахівців все абсолютно зрозуміло, але є кілька негатив-
них факторів. В цьому не зацікавлені виконавці робіт, 
бо на ремонтах гарно заробляють. Адже ремонти - це 
вічний бізнес. Де брати на це все гроші? Дуже просто – 
постійне підняття тарифів.

3. Це принципова зміна самого підходу до енерго-
забезпечення ЖКГ. Іншими словами, це реконструкція 
(модернізація) існуючого, тобто щось залишаємо, щось 
переробляємо, а щось просто знищуємо. Тут зупинюсь 

більш детально.
3.1. Необхідна зміна державних будівельних норм, 

яка спростить та полегшить роботи з модернізації систем 
енергозабезпечення. На сьогодні ще дуже багато заста-
рілої законодавчої бази, що є залишками «совка». Тобто 
багато є «не можна», а чому «не можна» не зрозуміло, бо 
логіка та знання підказують, що вже давно «можна».

3.2. Введення реальної конкуренції на ринок щодо 
енергозабезпечення ЖКГ. Тобто в цю сферу треба 
пустити всіх бажаючих, навіть іноземців. На сьогодні 
формально у нас також кожен може працювати в сфері 
енергозабезпечення ЖКГ, але реально все є трохи 
інакшим. Є часткова або повна монополізація робіт та 
послуг. Є суцільна корупція та процвітають «відкати».

3.3. Верховна влада України має дозволити громадя-
нам самим вирішувати, що їм робити і як у сфері енер-
гозабезпечення. У нас громадяни не такі дурні, як думає 
наша «розумна» влада і здатні на самоорганізацію. Зви-
чайно, цій самоорганізації потрібно сприяти та допо-
магати, а не перешкоджати. Тобто, люди готові будуть 
вкладати свої власні кошти в енергомодернізацію при 
умові, що влада буде гарантувати допомогу і фінансову, 
і організаційну. Перед реальним ризиком техногенної 
катастрофи люди знайдуть вихід. А сьогодні нам зали-
шається сподіватись на Бога та на радянських інжене-
рів, які заклали у всі мережі хороший запас міцності.

3.4. Держава Україна має створити всі умови, щоб 
вкладати кошти в ЖКГ було вигідно економічно, тоді 
туди підуть гроші і інвесторів юр.осіб, і приватні, і 
державні. Приклад: побудувати завод з виробництва 
базальтового утеплювача та звільнити його на 20 років 
від всіх податків і зборів.

Тобто, на сьогодні в сфері ЖКГ потрібні радикальні 
реформи. Звичайно, радикальні реформи потрібні і в 
економіці, і в правоохоронній сфері, і в армії.

А щоб радикальні реформи проводити, то влада має 
думати не про рейтинги і про власний піар на наступні 

вибори, а лише про УКРАЇНУ. Існуюча влада, як власне 
і попередні, не хоче і не буде думати про Україну. Вони 
думають лише про власні кишені, бо Україна для них – 
власний бізнес-проект. Все дуже просто, при владі були 
і є олігархічні клани. І без зміни існуючої системи влади 
олігархію прибрати не зможемо.

Треба змінювати систему влади. Треба впроваджувати 
нову систему управління ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА.

P.S. В цій статті було трохи необхідної теорії, реальні 
пропоновані практичні кроки будуть в наступному мате-
ріалі.

_____________________________________________________

Сергій Солодкий
  Фахівець в сфері тепло 

та газопостачання, 
член Ради ГО «Поступ»

Питання: 
Надішліть мені Ваші програмові принципи і 

хто є учасниками руху!

***
Відповідь:
Ми пропонуємо знайомство з нами за трьома 

послідовними фазами. 
ПЕРША: налагодження отримання по електронці 

щотижня нашої власної газети «Громадянська респу-
бліка. 

ДРУГА: після налагодження розсилки - ознайом-
лення із Доктриною «Громадянська республіка». 

ТРЕТЯ: відповіді на питання, які виникають в 
результаті знайомства із нашим громадянським 
рухом. 

 
Стосовно учасників руху, то їх прізвища Вам нічого 

не скажуть. Звичайні люди. Якихось відомих прізвищ 
нема. Зараз в організації 156 членів.

У процесі роботи з нарощування чисельності 
організації та пошуку однодумців ми отримуємо 
цікаві питання. Наводимо одне з таких та відпо-
відь на нього.

https://www.facebook.com/solodkiy.s


Газета «Громадянська республіка». Реєстраційне свідоцтво: серія КВ №22202-12102ПР від 19.07.16р.
Засновник та видавець: Громадська організація «Поступ». Головний редактор: Тацій Д. М.
Редакція може не поділяти точку зору автора статті. Авторський стиль статей максимально збережений. 
Відповідальність за зміст та достовірність наданої інформації несе автор. Редакція дозволяє передрук і 
розповсюдження будь-яких матеріалів газети, але з обов’язковим посиланням на ГО «Поступ».
Тираж: 2499 примірників. 
З питань розміщення інформації та розповсюдження звертатись на e-mail: gazeta@postup.org.ua

ПЛАТНИК: ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ: ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА ________ 202__ Р.
ОДЕРЖУВАЧ: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Поступ» 
ЄДРПОУ: 26089233, Р/Р UA213052990000026001000105037
БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГО «ПОСТУП» ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ:

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» № 935
03.11.21-09.11.21 

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Н
ОВ

И
Й

 Б
АН

КІ
ВС

ЬК
И

Й
 Р

АХ
УН

ОК
 З

 2
0 

ЛЮ
ТО

ГО
 2

02
1 

РО
КУ

ЧИ ПОТРІБНА УКРАЇНІ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА І ЩО НАС ЧЕКАЄ В 
МАЙБУТНЬОМУ?

А

Останнім часом тема пенсійної реформи знову не схо-
дить у всіх з вуст. На сьогоднішній день існує кілька її 
проектів, і дуже скоро ми дізнаємося, як в результаті буде 
виглядати наша (без)бідна старість на думку нинішніх 
законодавців. 

На сьогоднішній день на папері пенсійна система 
України складається з трьох основних рівнів. Почнемо з 
кінця.

З третього рівня - це добровільне недержавне пен-
сійне забезпечення - все просто: завдяки йому кожен 
може накопичити додаткові пенсійні кошти для себе, 
своїх близьких або робітників свого підприємства у 
недержавному пенсійному фонді. Такий “додатковий” 
рівень існує у багатьох країнах світу і успішно діє там, де 
у населення достатньо вільних грошей для такого нако-
пичення. У нас він не дуже популярний, не в останню 
чергу саме з причини відсутності таких доходів у людей, 
а також небезпідставно низького рівня довіри до приват-
них фінансових установ.

Другий рівень - накопичувальна система 
загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання. Обов’язкові пенсійні відрахування із заробітної 
платні спрямовуються на персональні рахунки громадян. 
Ці кошти інвестуються в українську економіку, а інвес-
тиційний дохід збільшує розмір майбутніх пенсійних 
виплат. Цей рівень на даний момент в Україні є мертвим. 

Перший рівень і на практиці єдиний працюючий у нас 
сьогодні - це солідарна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, в якій усі внески, 
що перераховуються з заробітних плат працівників чи від 
ФОПів до Пенсійного фонду України, одразу ж виплачу-
ються нинішнім пенсіонерам. Тобто гроші просто прохо-
дять через Фонд, як пісок крізь пальці, у вас, як у платника, 
вони не накопичуються на рахунку, не примножуються. 
Сплата пенсійних внесків тут - це лише умовний бал на 
папері та надія, що колись ви так само будете отримувати 
пенсію за рахунок працюючих на той час людей. Головна 
проблема в тому, що таких ставатиме дедалі менше через 
постійно старіюче населення України та відтік молодого 
працездатного населення за кордон у пошуках кращої 
долі. Вже сьогодні Пенсійний Фонж України є глибоко 
дефіцитним, та нестачу грошей покриває з державного 
бюджету, тобто за рахунок наших з вами податків. 

Ця явище не є чимось унікальним для України - це про-
блема солідарної системи взагалі. Адже зародилася вона 
на початку 20-го століття у Німеччині, і розповсюдилася 
по світу у часи, коли економіка більшості країн стрімко 
зростала завдяки розвитку науки та шаленій індустріа-
лізації, а чисельність населення всіх країн примножува-
лась небаченими до 20-го століття темпами. Тож працю-
ючих було більше ніж пенсіонерів, чого не скажеш про 
сьогодення. Солідарна система у чистому вигляді давно 
себе вичерпала, тому більшість успішних країн перейшли 
на змішану систему, де головну роль відіграє накопичу-
вальний рівень, серед них. 

Реформа пенсійної системи України теж потрібна. І 
“Поступ” давно виступає саме на боці переходу на накопи-

чувальну систему, де кожен зможе накопичити собі пенсію 
згідно своєму вкладу в економіку країни, та не залежати 
від демографічної ситуації в країні, самостійно керувати 
пенсійним рахунком, визначати розмір своїх відрахувань 
та майбутньої пенсії. Державний фонд в такій системі буде 
відповідальний за зберігання цих грошей та їх примно-
ження шляхом вкладання в економіку країни. Звісно, має 
бути система утримання незахищених верств населення, в 
першу чергу, тих, хто не міг працювати та відкладати собі 
на старість за станом здоров’я. А от державних службовців 
та чиновників доцільно було б перевести на окрему сис-
тему виплати пенсії, де її розмір буде залежати від їхнього 
вкладу у розвиток та побудову Великої України. 

І добре, що нинішня влада почала реформи в цій 
сфері. Однак, робить їх, як завжди, не з метою реально 
покращити добробут громадян на старості, а з метою 
вберегтися від колапсу усієї пенсійної системи країни, 
доведеної до крайності. Адже такий крах боляче вда-
рить саме по олігархічній владі країни, коли мільйони 
українців, залишених без пенсій, вийдуть та знесуть їх. 
Про це свідчить, зокрема, неочікувана шалена активність 
в цьому напрямку, який мало хвилював владу всі роки 
Незалежності країни, як і добробут пенсіонерів. А також 
те, що фактично нам не планують дати вибір, скільки 
накопичувати, яким чином отримувати виплати в старо-
сті, впливати на інвестиційні інструменти, які буде вико-
ристовувати держава. Тож великий шанс, що на практиці 
нинішня реформа виявиться успішною лише в утриму-
ванні населення від “голодного бунту” в майбутньому. Та 
чи потрібна саме така реформа саме тобі?
____________________________________________________

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 
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-
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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 5: 
Хто такі «середній клас» та як він межує з 

«тупим люмпеном»? 
В одному фрагменті маємо: інтереси середнього 

класу вище за все, і тут же: найвища цінність - Гро-
мадянин. Чи витікає звідси, що Громадянська респу-
бліка = середній клас??

Відповідь:   Поняття «середнього класу» не має 
чіткого визначення. З’явилось воно ще в античні часи, до 
Нашої Ери.

Методик та принципів визначення дуже багато і вони 
всі відрізняються одна від іншої.

Логічно і історично, можна показати приклад серед-
нього класу на прикладі Древнього Риму. З того часу сам 
принцип не змінився. В Римі було три класи: нобілітет, 
громадяни та раби (або вільновідпущенники). 

Наприклад, по методиці Всесвітнього банку, середній 
клас обчислюється кількістю домогосподарств, в яких 
рівень доходу вищий в півтора рази, ніж мінімальний 
дохід.

Ми відносимо до середнього класу громадян не лише 
за фінансовою ознакою. Це спочатку думаючі люди, а 
вже потім заможні. Середній клас - це освітяни, медики, 
військові, інженерно-технічні працівники, працівники 
культури та мистецтв. Тобто люди мають освіту, в ідеалі 
вищу та мозок, що може аналізувати та правильні робити 
висновки. Люмпен - це категорія люду, що по своїй суті не 
здатна мислити, аналізувати, робити правильні висновки. 
Кількість середнього класу за таким підходом складає 
біля 70% від всього населення. І ця цифра є сталою для 
всіх країн і всіх часів. 

Все вірно, Громадянська республіка діє, в першу чергу, 
саме в інтересах середнього класу. І логічно витікає, що 
Громадянська республіка - це середній клас.
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