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З наступаючою весною тебе, Читач!
З Відродженням красок життя та співу птахів!
Весну в народі називають «весна-красна». Перше тепле сонечко і капель, боязкі паростки трави та набухаючі на деревах бруньки,
викликають щирі посмішки на обличчах та думки про прекрасне — про свято, про щасття і любов. Та про найпривабливішу половину
людства — про жінок. Їм, прекрасним та ніжним, турботливим і чуйним, присвячено перше весняне свято — 8 березня. Наші
українські жінки — визнані в світі красуні, переможниці міжнародних конкурсів, знамениті вчені та діячі культури, видатні
політики та державні діячі, лауреати різноманітних премій та тріумфатори спортивних змагань стали символом нації, її
гордісттю.
Але, — подивись навколо, читач! — тебе оточують і ті, хто не ставив собі за мету дасягнення суспільного визнання
та слави. Їх щоденна, клопітка праця іноді непомітна, як повітря,
яке вдихаємо. Але без нього — немає життя. Їх допомога
людям не кидається в очі, через те що вона- спосіб їх
життя та реалізації щиросердечних сил. Працюючи, вони не
очікують подяки, та життя кожної з них, на перший погляд
повсякденне, без помпезності та самореклами, насправді
заслуговують багатьох сторінок роману. Та взявші на себе
турботу про наш спільний лад голови ЖБК, ОСББ та
ОСН — всіх не назвати поіменно — теж в більшості своїй наші
матері, сестри та дружини.
Саме Вас, любі жінки, захистниці та берегині, хочеться
сьогодні від всієї душі поздоровити зі Святом Весни та
побажати Вам таких простих і таких рідких речей —
щасття, доброго здоров’я, вірних друзів, люблячих дітей
і внуків. Та сил залишатись жінками.
З глибокою повагою та вдячністтю
Голова партії
Віктор Бичихін

влада
міста Львова
та ОСББ
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Новий склад
кабміну
Верховна Рада України прийняла постанову про призначення Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра України.
За відповідне рішення проголосували 242 депутата з 434
зареєстрованих у залі.
Верховна Рада затвердила
склад нового уряду. За таке
рішення проголосували 240 народних депутатів.
Раніше новий прем'єр Микола
Азаров вніс пропозицію по кандидатурах членів уряду. Зокрема,
Рада призначила Андрія Клюева
на посаду першого віце-прем'єрміністра.
Віце-прем'єр-міністрами:
Бориса Колесникова, Володимира Семиноженко, Володимира Сивковича, Віктора Слауту,
Сергія Тігіпко, Віктора Тихонова.
Віктора Бойко – міністром охорони навколишнього середовища, Юрія Бойко – міністром
ПЕК, Костянтина Єфименко –
міністром транспорту й зв'язку,
Дмитра Колесникова – міністром
промислової політики, Михайла
Кулиняку – міністром культури й
туризму, Олександра Лавриновича – міністром юстиції, Зіновія
Митника – міністром охорони
здоров'я, Анатолія Могильова –
міністром внутрішніх справ, Василя Надрагу – міністром праці і
соцполітики, Олександра Попова – міністром ЖКГ, Михайла Присяжнюка – міністром аграрної
політики, Равіля Сафіулліна –
міністром молоді та спорту, Дмитра Табачника – міністром освіти,
Анатолія Толстоухова – міністром
Кабінету міністрів, Василя Цушко – міністром економіки, Федора
Ярошенко – міністром фінансів,
Володимира Яцубу – міністром
регіонального розвитку, Юрія
Ященко – міністром вугільної
промисловості, Нестора Шуфрича – міністром з надзвичайних
ситуацій.
Костянтина Грищенко міністром
закордонних справ, Михайла
Ежеля - міністром оборони.
За відповідне рішення проголосували 229 депутатів з 371
зареєстрованих в залі.
Верховна Рада України призначила Валерія Хорошковского головою Служби безпеки України.
За таке рішення в четвер проголосували 238 депутатів.

Історична місія
президента Януковича
Сто разів Русь утворювалась. І сто разів її руйнували

Щ

о прин е с е
Україні
п р е зидентство
Януковича? Для когось з
новим Президентом
пов’язана надія на
поліпшення
життя, закінчення економічної кризи. А
для когось, обрання
Януковича — це тривога за державний
суверенітет, за небезпеку поширення
«донецьких методів»
кримінальних
розбірок на всю країну.
Сподівання і побоювання, як одних, так
і других дещо завищені. Янукович буде
таким президентом,
яким йому дозволять бути об’єктивні
рамки
історичних
умов та суб’єктивні
замовлення корпоративних чинників.
Відомо, що в Україні
Володимир Федоро
вич представляє інтереси корпораційекспортерів,
на
противагу Юлії Во
лодимирiвни,
яка
представлє інтереси
корп орацій-імпор
терів. Відомо також,
що новий Президент
воліє бути представ
ником
інтересів
Кремля в Україні, аби
за рахунок політич-

них поступок і послуг
отримати економічні
преференції. Гадаю,
що перспективи цієї
діяльності В.Ф. Януковича будуть докладно
розглянуті
більш фаховими спеціалістами і більш
масштабно, ніж міг
би зробити ваш покірний слуга.
Я ж хочу звернути
увагу шановного читача, поглянути на
президентство Януковича з іншого боку.
Загальновизнано, що
минулі вибори пройшли під знаком беза л ьт е рн ат и в но с т і .
Люди не хотіли голосувати за фіналістів
виборчої
кампанії,
але альтернативи їм
не було. Тому доводилось обирати між
поганим і ще гіршим.
Констатуємо факт: на
поточний момент в
Україні немає не тільки загальнодержавного лідера, а навіть немає незаплямованих і
перспективних лідерів
не загальнодержавного масштабу, здатних
привернути до себе
увагу і довіру виборців. Третій і четвертий
призери також зайняли свої місця не через
те, що є виразниками
певного електорального сегменту, а за-

вдяки всеоб’ємлючої
всеукраїнської безальтернативності.
Що за часи такі настали? Повна безвихідь:
національних
лідерів немає, орієнтирів немає, соціального розвитку
немає, економічного
розвитку немає, національного розвитку
немає! І чому саме в
Україні таке становище? Адже поряд з
Україною, наприклад
в Білорусі, такого
становища немає. А
Польща взагалі процвітає, порівняно з
нами.
Відповідь на це питання можна знайти,
якщо допустити, що
Україна
наближається до найнижчої
точки свого падіння.
І цілком логічно, що
не можуть бути двигунами цього падіння
успішні люди. На всіх
рівнях влади ми бачимо керівників, які
проводять діяльність
не заради державних
інтересів, а заради
інтересів власних чи
корпоративних. З іншого боку, ми бачимо
людність, яка не може
створити громадянське
суспільство;
ми бачимо занепад
моралі і відсутність
людського розвитку.

Маємо
загальний
хаос — розвал економіки і соціальної
інфраструктури, надзвичайна залежність
від Росії і Заходу, величезні зовнішні борги, параліч державного управління, різке
зменшення народжуваності та зменшення
населення.
А загальний хаос
— це прояв трасформаційної системної
кризи. Трансформаційної — тому що
відбувається якісне
переродження суспільства.
Ну і, поскільки, ми
успішно
прямуємо
до найнижчої точки нашого падіння,
цілком логічно, що
країну очолює лідер,
призначення якого
довести країну до самого низу.
І коли ми пройдемо
найнижчу точку падіння, то з’являться
потрібні люди, які
очолять
процеси
щодо
генерування
пробудження
суспільства.
А поки що маємо
Януковича — свого
роду, теж потрібна
людина, в потрібному місці, в потрібний
час.

В Україні дві новини —
гарна і погана. Гарна
та, що Тимошенко не
стала президентом.
А погана, що
Президентом став
Янукович
(народна творчість)

Іван Перець

Лічильник включено

Т

ільки не треба думати, що ми повертаємось до «лихих
дев’яностих », час
назад не повернути. Хоча за
законом
матеріалістичної
діалектики: «заперечення заперечення» ми постійно повертаємось до минулого по
спіралі розвитку, тільки на
більш вищому рівні. Якщо
раніше «счетчики включали» дрібним бізнесмена, то
тепер «конкретные пацаны»
встановлюють
«конкретні
терміни» цілому парламенту,
де цих бізнесменів як колорадських жуків на картоплі,
і кожен другий міліонер. Верховна Рада , це законодавчий
орган, який приймає закони і повинен бути зразком
їх дотримання. Але, маже
п’ятнадцять років по тому,
ми вимушені бути свідками
«разборок по понятиям» на
самому вищому рівні, так
як все що там робиться, суперечить принципам права
та законності. А саме, перероблення Конституції «під
себе». Дев’ятого березня Голова Верховної Ради України
Володимир Литвин підписав

Закон України «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про регламент Верховної
Ради України», який дозволяє
формування парламентської
коаліції на основі окремо
взятих депутатів, без згоди на
те фракції. При цьому депутатів ніяк не турбує той факт,
що після внесення цих змін
ст. 61 даного Закону вступає
в протиріч з с ст. 83 Конституції України в якій чітко
говориться: «Коаліція формується на основі фракцій».
Напрошується висновок, що
у діючому складі вищого законодавчого органу країни
відсутні справжні фахівці, а
основним керуючим принципом є не «законність», а «доцільність». Як би там не було,
це дозволяє швидко сформувати уряд. У теперішній
історичній період це позитивно сприймається доброю
половиною виборців, які очікують приходу «месії з жорсткою рукою». Так можливо
і насправді варто знехтувати
принципами права та демократії задля наведення порядку у державі?! Бо старий
та розбитий віз української
економіки ось вже котрий
рік не просто стоїть на місці,
а поступово сповзає донизу,
ризикуючи бути втопленим
у річці під назвою «дефолт».
Тому ще й сприяла щільно
«поміркована» зовнішня політика попереднього прези-

дента. А сам гарант спритно
зіскочив з некерованого возу,
та на рятувальному човні подався до протилежного берега, подалі від політичних
свар. Хто і яким чином буде
ремонтувати, та витягувати
воза на дорогу стабілізації та
розвиту? З першого погляду
здається, що цю нелегку роботу повинен зробити новий
президент та його команда.
Але завдяки компромісу 2004
року, у вигляді «політичної
реформи», за яку так пильно
боролась і «Партія регіонів»,
теперішній президент не має
достатніх повноважень щодо
здійснення своєї передвиборчої програми. Та і сама
політреформа, яка була покликана сформувати владну
вертикаль, по суті представляє собою політичний недоробок. З точки зору демократії, це був крок у перед.
Але згідно з українською аксіомою: « хотіли як краще, а
вийшло як у Кравчука», така
реформа утворила тільки
плутанину та хаос. Цікаво
було б дізнатися, у якій такій світлій голові трапився
інтелектуальний «викідиш»
у вигляді розподілу повноважень таким чином, що влада
на місцях має повне право не
підкорятися розпорядженням Кабміну, так як голови
держадміністрацій підпорядковані виключно президенту.
А президент та прем’єр схожі

на персонажі байки Крилова
«Лебідь, рак та щука». Треба,
або розширити повноваження президента, що потребує
багато зусиль та часу, або
президенту Януковичу мати
кишенькового прем’єра, що
значно легше. Рухаючи такими шаховими фігурами як
КПУ, Блок Литвина, та деякими «членами» НУ-НС, нарешті вдалося поставити мат
прем’єру, та її команді. Дуже
приємне придбання, без якого перемога Януковича була
б неможлива, це семеро «відморозків» з фракції БЮТ, які
набули цей синдром від колишнього спікера парламенту Олександра Морза. Але
Тимошенко не втрачає оптимізму, и бачить себе ефективною опозиціонеркою. Наша
білокрила лебідь у другій
половині березня збирається
випурхнути до Брюсселю на
саміт Європейської Народної
Партії, де буде мати зустрічі з лідерами європейських
країн.
І судячи з усього вона
спроможна чинити опір
всім добродійним починанням нового гаранта. Але, як
тільки, втомившись від довгих перельотів лебідь спуститься на водну гладь, щука
не втратить моменту, щоб
схопити її чіпкими зубами
за «помаранчеві» лапці, та
утягнути на дно політичного
життя України. А перспек-

тиви такого приземлення
промальовуються в зв’язку з
тим, що багато депутатів від
фракції БЮТ потрапили до
парламенту завдяки спискам
«Партії Батьківщина». А як
відомо, місця в цьому списку
продавалися на відкритому
«аукціоні», де рахувала до
трьох, та стукала молотком
сама Юлія Володимирівна.
Можливо, що «ідейний» натхненник програми блоку —
«Український прорив», член
Ради Національного банку
України та народний депутат
Юрій Полунєєв, якого колеги
по фракції так безжалісно
обізвали «зрадником», також був одним з переможців
«аукціону»?! Що стосується решти персонажів з цієї
сімки: Барвиненко, Задирко,
Каплиєнко,Савченко та Черпицкого, то їх економічний
статус знаходиться під завісою тумана. Але схоже на
то, що всі члени того списку
мають повне моральне право
розпоряджатися приватними місцями у парламенті на
свій розсуд.
І так лічильник включено.
Але на який термін, чи то 30
або 60 діб, сказати ніхто не
може. Ясно одне: «Регіони»
явно налаштовані вирішувати проблему консолідації влади через теперішній
парламент. Адже навіть абстрактна перспектива його
розпуску діють на нерви

більшої частини слуг народу. Але, надав цей козир
президенту, НУ-НС, Блок
Литвина, та «відморозки» з
фракції БЮТ, ставлять себе
в повну залежність від нього. Якщо 15 членів НУ-НС і
19 членів Блока Литвина ще
якось вписуються до ідеологічного контексту, то «великолепная» сімка з БЮТ, буде
прийнята в «нову родину» на
особливих правах — «ненадійних». Бо, якими намірами не керувався б зрадник,
він залишиться зрадником,
як для свої, так і для чужих.
Мета, абияк зліпленої коаліції — швидке формування
уряду. Але будуть в цьому
уряді фахівці, спроможні
витягнути країну з того глибокого місця, де вона зараз
знаходиться? Схоже, що ні.
Тому, що Янукович не сам
по собі, він не одного себе
представляє. Ключові посади
в уряді очолять представники економічних та сімейних
кланів, або, як це модно зараз казати «еліт». Уряд буде
представляти інтереси далеко не населення, а тих груп,
які делегували до влади міністрів та самого президента.
А так як ці групи не консолідовані та знаходяться у жорсткій конкуренції між собою,
то і результатом їх впливу на
уряд буде безлад.
Олексій Стоянов
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«маски» як рушийна сила
або «третя сила»

« Маски-Шоу»

Мова не про відомий комедійний колектив. І не про рейдерскі
захоплення об’єктів власності.
А про маскаради у вітчизняній
політиці. Хоча щось загальне
між всіма трьома «видами діяльності» є.
Політичні маски надіваються
для маніпуляції суспільною свідомістю. Робиться це так. Якщо
народ не дуже любить дві партії — вони об’єднуються в блок
з новою назвою. Те, що у цих
партій були різні ідеології, прихильники й супротивники — не
має значення. Головне, що домовилися їхні лідери, побачивши
нібито політичну доцільність..
А насправді для маніпуляції
суспільною свідомістю. Запускаючи проект «Блок», політикум сприймає електорат не як
суспільство, з яким необхідно
рахуватися, а як стадо.
Яка там ідеологія! Цвіте махровим цвітом система подвійних стандартів. Гарна або,
принаймні — легко перетравлювана, упаковка політичного
маскараду оформляється для
виборців, «піпла», «біомаси». А
самі кукловоды, міняючи маски, ділять портфелі, бюджетні
грошові потоки, домовляючись
про розподіл ролей і правила
гри, для продовження свого
знаходження у владного корита.
Давайте згадаємо «партії влади» у вітчизняному політикумі:
Громада, НДП, СДПУо, Де вони?
Їх немає. А де ті особи, з якими
ці партії асоціювалися? Так от
вони! Вони нікуди й не пропадали. Увесь час на очах і «правлять бал». Тільки тепер це: Блок
Тимошенко, Блок Литвина, Блок
Наша Україна, Блок Януковича,
Блок Черновецкого, Блок Кличка — маски одягнені.
Блок забезпечує проходження
маски за списком. Блок забезпечує неможливість відкликання маски. Блок не несе відповідальності за дії маски. Система
створена, щоб гарантувати масці, що купила місце в списку,
неможливість позбавлення її
депутатського мандата.

Але саме в середовищі міських
голів і попадаються люди, що
вболівають за свої міста й працюють на благо своїх громад,
як ніякі інші представники влади. Це наслідок того, що вибори
міських голів є результатом прямого волевиявлення громадян.
Парадокс: громадяни України
регулярно користуються своїм

— це все результат нашого волевиявлення. Гектари київської
землі, на яких наживаються чиновники — це теж результат нашого волевиявлення. І мільйон
за «наречену для Лесика» — це
теж на нашої з вами совісті.
А ми незадоволені! Ми критикуємо! І не тільки владу.
«Бандерівцы» — «москалів».

світогляду, що дісталася нам від
«винтиків» радянської ідеології?
Тим, що «від мене нічого не залежить». Це як мантра, звучить
у нашім мозку в кожному випадку, коли потрібно змінювати не
тільки глобальні речі, а й у звичайних життєвих ситуаціях.
Комусь треба було, що б ми
стали такими. Але це ще не все.

правом приведення своїх представників у владу, але ця влада
їх постійно не задовольняє. Громадяни України владою не задоволені! Не більш й не менш.
Тому наші громадяни владу
критикують. Критикують незабаром уже 19 років. Вважай, з
тих пір, як стало можна критикувати.
Свою участь у створенні
об’єкту критики громадяни
якось умовчують. В будь якому
випадку мені жодного разу не
доводилося бачити громадянина, що рве на собі волосся й посипає попілом свою голову від
розпачу за результати власного
волевиявлення.
Але ж стан наших умов існування: нашого харчування,
нашого здоров’я, умов проживання, благоустрій дворів і
мікрорайонів, наше працевлаштування й освіта наших дітей,
а також багато -багато іншого

«Москалі» — «бандерівців».
Коло замкнулося. Розімкнути
його можна, тільки звернувши
свій погляд на себе самих. Переборовши свою пасивність.
Задуматися про своє призначення. Хіба наше призначення
— жити в запльованому, заповненими непотрібними міазмами під’їзді? Хіба призначення
людини — рахувати копійки від
одного випадкового заробітку
до іншого? Хіба гідна старість —
жити на 700 грн пенсії?
Але навіть те, що ми самі можемо зробити для себе, не очікуючи уваги до себе від влади,
ми не робимо.
А що я можу? — скаже багато
хто з нас. Багато чого! Насамперед потрібно брати участь у процесі змін. І тоді зміни прийдуть.
Зміни потрібно почати із себе.
А для цього потрібно зрозуміти — що ж міняти? Ну, от чим
характерна закостеніла форма

На наше несформироване суспільство було звалено стільки
інформації й такої суперечливої
властивості, що ми вже не можемо білого відрізнити від чорного: усілякі вади й перекручення з усіх боків трактуються, як
свобода особи; сімейні цінності,
вірність подружжя, виховання
дітей і повага до батьків — уже
багато в чому втрачені; патріотизму стали соромитися; втрачені християнські цінності, як
основа моральності, а християнські свята — це тільки привід
випити й закусити; у суспільстві
вихована неповага до інституту
державної влади, Президента,
суду, а вони, у свою чергу, того
варті.
Наступив хаос у головах, що
не дозволяє того, що б ми були
хазяями на своїй землі й господарями свого життя.
Ми стали маріонетками, а
хтось одяг «маски». І комусь

Чи право маю?

Факт — українці владою не
задоволені. Не задоволені своїми президентами. Жодним. Не
задоволені Верховною Радою в
цілому й депутатами зокрема.
Тими — кого знають. Не задоволені депутатами обласних,
районних і міських рад у цілому. Могли б бути незадоволені
ними й зокрема. Але, на жаль,
не знають їх. Така реальність
виборчої системи «закритих
списків». А от мерів українці
знають. Деяких переобирають.
Наприклад мер Сєвєродонецька
«добиває» уже четверту каденцію. Хоча це навряд чи можна
трактувати, як результат виправданих очікувань. Скоріше
— безвихідності. Мер Алчевска
заморозив своє місто під кінець своєї третьої каденції. Та
й багато мерів депресивних міст
правлять не по одному терміну. Мер Києва теж номінально
«має» свою другу каденцію. Але
навряд чи це говорить про «виправдані надії» виборців.

треба було, що б ми стали такими.
Кожний з нас може почати
зміни, усвідомлено ставлячись
до виборчого процесу. Не піддаватися зомбуванню «масок»
з екранів телевізорів, а підготуватися до участі у виборах, розібравшись, хто ж захований за
«масками» з назв виборчих партійних списків. Згадати, а якщо
не пам’ятаєте, то уточнити, ким
були носії «масок» до цього й
ви обов’язково побачите, що на
них були одягнені інші «маски».
Побачите, кому вони служили, а
служили вони не суспільству, а
«золотому тельцю», побачите —
хто їх просував, з подивом згадаєте, що ще раніше ці «маски»
були комсомольськими секретарями.
І наше завдання — не дати їм
знову прийти у владу. Критерій простий — заглянути під
«маску» і якщо її носій уже був
у владі — не голосувати за неї.
Необхідно провести народну
люстрацію під гаслом: хто вже
був у владі — тим там робити
більше нема чого. Результати
їхньої діяльності — від президента до місцевої ради — ми всі
відчули на собі й не задоволені
цими результатами. Ми повинні привести у владу нових людей. А якщо ці люди вже мають
результати роботи на користь
суспільства й довіру своїх співгромадян, та до того ж — організовані у всеукраїнському
масштабі, то це шанс для зміни
нашого суспільства.
Ці люди мають досвід роботи
в органах самоорганізації населення (ОСН), організаціях
власників
багатоквартирних
будинків (ОСББ), житловобудівельних
кооперативах
(ЖБК) і організовані в партію
СУД (Самоврядна Українська
держава). Вони вийшли з надр
суспільства, завдяки своїй громадянській позиції, ініціативності, яких не вистачає нам усім.
І ці люди не були при владі, а на
суспільство вже працюють.
У партії СУД (Самоврядна
Українська держава). ви не побачите «масок», у наших списках ви не побачите олігархівспонсорів і нашу партію ви не
побачите ні в яких блоках.
Дорога в партію СУД, а через
неї, шлях у владу — відкрита
для активних представників
громадськості.
Політологи вже довго говорять
про необхідність появи «Третьої сили», шукають її із збільшуючим склом, намагаються
застосувати цей термін до «яценюків» і «тигипок», які є типовими «масками».
А слона-то, як сказав дідусь
Крилов, наші політологи й не
помітили.
Ситуація в державі почне змінюватися на краще, тільки якщо
її змінювати почнемо ми, наші
сусіди й родичі. Якщо ми самі
почнемо брати відповідальність
за свій будинок, місто, країну.
Якщо ми самі почнемо створювати органи самоорганізації
населення (ОСН) і організації
власників багатоквартирних будинків (ОСББ) — таку очікувану «Третю силу». Цим самим ми
починаємо процес становлення
(Окончание на 5-й стр.)
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Берегиня
Роль жінки в житті суспільства для одних має
визначальне значення, для інших — щось на зразок
допоміжного механізму. І ті, і інші помиляються.
Істина завжди посередині, тобто там, де центр
стабільності.
Таким центром стабільності можна без
перебільшення назвати керівника Центрального
Секретаріату Політичної партії «САМОВРЯДНА
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» Невзорову Наталію
Іванівну, бесіда з якої проходила напередодні свята
8 березня в резиденції партії на столичному бульварі
ім. Т. Шевченка.
Відразу хочу повідомити: що-що, але легковажність,
тим більше, поверхневість суджень не притаманні
керівникові Секретаріату. Так, м’яка. Так, жіночна й
чарівна. Але за білою пухнастістю — принциповість
до жорсткості, вимогливість до розділового знаку.
Особливо що стосується функціонування партії.
— Чи Не тому, що її зародження, становлення й розвиток
відбувався й відбувається не
тільки на Ваших очах, але й з
особистою участю?
— Тому, — відповідає Наталя
Іванівна.
Я подумки погоджуюся, і думаю
— не тільки. Звичайно, треба
віддати належне самовідданості справі. Але виховання, але істини, виплекані з дитинстаі
рідними й близькими, цінності,
які жодного разу не піддавалися сумнівам, не могли не стати
основою формування характеру
твердого, так само як і чіткого,
без градацій, ставлення до добра і
зла, обов’язку та відповідальності. Щодо цього Наталії Іванівні
поталанило. У її житті, з її слів,
зустрічалося більше гарних і чудових людей. Серед них — батьки,
бабусі, хрещені. А також чудовий
тренер, вихователь і людина —
Валентина Іванівна Неманіхіна.
— Як усі, я навчилася в школі, — згадує Наталія Іванівна,
— але тільки у великому спорті,
потрапивши в команду, що вела
Валентина Іванівна, я зрозуміла,
що таке колектив і що означає
бути частиною команди. Це коли
ти, зробивши своє, повинен допомогти іншому, не заважаючи
йому при цьому. Зібраність, організованість, відповідальність —
якості необхідні для досягнення
високої результативності в спорті. Згодом — і в повсякденному
житті. Це теж від Валентини Іванівни. Знаєте, до спорту я була
такою собі пофігісткою, а після....
— Стали зразком для наслідування, — іронізую я, і отримую
у відповідь несподіване:
— Маячня. Наслідувати когось
означає не мати власного обличчя. Сама нікого не наслідувала та
й в інших цього не терплю. Просто під час важкої хвороби, коли
мені спочатку говорили, що жит-

тя в мені залишилося на два тижні, потім на місяць, рік, десять
років, я прийшла до переоцінки
багатьох цінностей і пріоритетів.
І диво, якого ніхто, крім мене, не
чекав, відбулося. Воно прийшло,
коли місце розпачу — не зробила те-те, не досягла цього-того,
не посадила, не побудувала, не
виховала — зайняли віра та переконаність, що я повинна зробити те, що мені заповідане, і я
буду робити все, скільки б мені
це не коштувало. Знаєте, життя
полюбляє вибудовувати комбінації, у яких ти — або білий вовк,
здатний заради намічених цілей
подолати всі обставини, навіть
всупереч протилежним, усталеним думкам, або.... Або залишаєшся сірою вороною, підстреленою на злеті. До хвороби я жила
як би на півподиху — на першому місці в мене було матеріальне
благополуччя. Я відчувала себе
зіркою, для якої поняття «закриті двері» не існувало. Беручись
за виконання роботи, намагалася вичавити максимум, тому що
любила заробляти, а не одержувати. І якщо не бачила перспективи, просто йшла. Так я змінила
чотири місця роботи, тому, що
не одержувала матеріального задоволення. Але коли мені оголосили вирок — два тижні — світ,
яким я жила колись, розвалився.
Як картковий будиночок. Мені
відкрилася марність матеріального, і я усвідомила: з того, що
в мене є, я нічого не заберу з собою. Усе, що тут є цінністю і має
хоч якесь значення, ТАМ навіть
не прах і навіть не ніщо. Так я
прийшла до розуміння первинності духовності. І не тільки до
розуміння. Хоча гроші й продовжують для мене відігравати
певну роль, але лише як необхідні кошти для забезпечення життєдіяльності й задоволення побутових потреб родини загалом і
дітей зокрема.

— Наталіє Іванівно, Ваша принципова позиція безкомпромісного й безкорисливого служіння інтересам партії була такою з
самого початку?
— Так, як тільки приступилася до
виконання обов’язків керівника
Секретаріату.
— Скажіть чесно, Ваша безкорисність зумовлена труднощами
формування, звичайними для
молодих організацій, міркуваннями ідеологічного порядку або
морального?
— Безкорисність від ідеології або
розрахунку вже не безкорисність.
Виходить, залишається мораль?
Але давайте пройдемося по черзі. Перше — труднощі росту. Думаю, поки вони для нашої партії
більше обумовлені міркуваннями матеріального порядку. Адже
як було спочатку задумано, так
і понині зберігається основне:
рівновіддаленість від олігархічних і бізнесових структур. Наша
партія, єдина із числа зареєстрованих в Україні, що може із твердою впевненістю говорити своїм апологетам — ми ні від кого
не залежимо, нікому нічим не
зобов’язані. Тому чистота генеральної лінії, основи партійної
ідеології й діяльності ніколи не
стануть предметом торгу і не перетерплять змін з чиєїсь примхи.
Наша партія фінансується тільки
із власних ресурсів, основу яких
становлять внески та пожертвування членів партії.
Друге — ідеологія. Тут постулат — служіння народу — не декларація. Я це прийняла відразу,
як тільки побачила, що в рядах
партії немає жодної людини,
пов’язаної з великим, олігархічним капіталом. А коли так, то й
завдання — змінити свідомість
людей через служіння інтересам
громади на місцях не здається
мені таким вже недосяжним. І
знаєте — чому?

— Чому?
— Тому що в нашій партії зняте
штучне протиставлення лідера й маси, тому що ми усуваємо
страх недовіри в людей — мовляв, за нас уже всі вирішили. Ні,
не вирішать, якщо кожен твердо
засвоїть — мій голос повинен
вирішувати мої проблеми й проблеми моєї громади, а не туза з
банкнотами.
Тепер про мораль. Без лишнього пафосу скажу просто: я люблю Київ, люблю землю, на якій
народилася сама й народилися
мої діти, люблю країну, якій зараз дуже важко. Так, багато безладдя, безглуздості, і що ж тепер
— ненавидіти її? Тікати з неї? Це
однаково, що ненавидіти своїх
батьків, які дали тобі життя, за
те, що не купили автомобіль або
поїздку на Багами, залишити їх
без допомоги, коли вони занедужали. Абсурд. Нехай у Голландії
тротуари чистіші, ніж у нас, нехай у Швейцарії порядку більше,
але я не хочу, щоб мої діти виїхали жити в Голландію або Швейцарію, я хочу, щоб і голландська
чистота, і швейцарський порядок відбулися на нашій землі.
Тому що тільки вдома діти можуть почувати себе хазяями, а

не в чужій країні, що назавжди
для них залишиться чужиною
і де вони будуть чужинцями й
прибульцями. Знаєте, є таке провокаційне питання: де й ким ти
хотів би бути: бідним у багатій
країні або багатим у бідній країні? Я б, звичайно, хотіла б, щоб
мої діти жили багато в багатій
Україні. Бо для цього багато не
потрібно — професіонали на керівних державних посадах, щоб
глави місцевих рад і адміністрацій разом з народними обранцями ходили в ті ж магазини, у які
ходить їх «улюблений народ», і
відпочивали там, де відпочивають всі, не побоюючись за свої
життя. І ще, щоб наші керівники
нарешті припинили нехтувати й
боятися свого народу.... За це ми
вже почали боротьбу, і я вірю, що
такий час наступить. Рано чи пізно, але обов’язково наступить.
— Початок нового етапу, пов’я
заного з однієї з керівних посад
у партії, Вам видався легким,
чи, все ж замість млинця вийшов комок?
— Щодо комка нічого не можу
сказати, все-таки за освітою я —
організатор. Просто, коли я прийшла сюди, тут було порожньо.
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з нас...
людей комсомолу вступила з «виробничої необхідності» — було
прямо заявлено, що без членства
у ВЛКСМ дорога до інститут мені
буде закрита. А тут політика, очищена від користі, стала раптом переді мною як можливість донести
цю чистоту до інших.

Не було нічого. Взагалі нічого. А
партія тільки народилась і, як та
дитина, вимагала поштовху, щоб
почати дихати, а значить — жити.
Зрозумійте правильно, я не хочу
сказати, що завдяки мені справи
пішли добре. Без прямого, вольового й рішучого керівництва з
боку голови партії Віктора Миколайовича Бичихіна важко уявити,
як могла б зрушитися з місця така
машина. А я й інші ентузіасти
скоріше виконували роль групи
забезпечення, тої самої команди,
принципи діяльності в якій збереглися в мені із часів занять великим спортом.
— Що було далі?
— А що могло бути, крім роботи, що захопила мене з головою?
Спасибі Вікторові Миколайовичу,
він надав моєму існуванню новий
зміст. Причому, мені не просто хотілося працювати, а щось робити.
З дитинства я з політикою не те
що не дружила, але, як і більшість,
ставилася до неї насторожено,
вважаючи її справою брудною,
цікавою лише тим, хто в цьому
бруді готовий був полоскатися, як
говориться, з ранку до ночі. Я точно не хотіла. Навіть у радянський
час до обов’язкового для молодих

— Якісь інші мотиви тут відігравали роль?
— Якщо негативні — те ще як!
Подивіться на країну. Від виборів
до виборів ми п’ємо той самий
дурман популістських обіцянок.
Потім п’ять років випробовуємо найжорстокіший синдром
суспільного
похмілля,
коли
з’ясовуємо, що, добравшись до
влади, черговий «народний президент» займається вирішенням
особистих справ, а не суспільним
благополуччям.
За 18 років незалежності з країни майже пішла духовність. Гроші
стали найважливішим показником, і вже ними розміряється не
стільки якість життя, що було б
природно, скільки моральні якості
особистості. Уявляєте? Немає грошей — ти повний нуль, зібрання
всіх негараздів. Є гроші — ти все!
Причому, чим більше, тим ти досконаліше, доброчесніше. Абсурд,
та й годі. Чи не звідси відомі перекоси, пов’язані з так званою «суспільною мораллю по-українськи»,
що дає підстави тим же європам і
америкам дивитися на нас, м’яко
кажучи, зі здивуванням?
Але Бог з ними! Подивіться на
те, називаємо «підростаючим поколінням»! «Подспившееся поколение» я б уже назвала. Десяток
пиво й алкогольних компаній
гроблять країну на очах, а ми байдуже спостерігаємо. Більше того
— мовчимо. Ціною алкогольних
мільярдів стали й стають сотні
тисяч покалічених і приречених
юних життів, а нам і правителям
однаково? Запитаєте у влади — де
дитячі й спортивні майданчики?
Де спортивні школи, будинки
творчості, клуби за інтересами
для дітей і юнацтва? Можете не
запитувати, всеодно відповіді не
буде. Просто подивіться, де стоять пивні бари й подібні заклади
і вам все стане ясно.... И чим далі
від центру столиці, від самої столиці, тим ясніше буде ставати. Не
сумнівайтеся.
— Наталіє Іванівно, змилуйтеся
заради Бога, позитивні моменти
в нашій країні хоча б якісь є?
— Можуть бути, якщо одна третина від доходів пивних, алкогольних і тютюнових магнатів
стане направлятися на підтримку й розвиток дитячо-юнацького
спорту, творчості, організацію
літнього оздоровлення учнів.
— Ну, щоб такі надії стали реальністю, необхідні кардинальні зміни.
— Правлячі й опозиційні парламентські партії таких змін не запропонують, і запропонувати в
принципі не можуть. Інші в них
інтереси. Виходить, залишається
одне — самим людям пробиватися у владу й піднімати занедбаний
пласт і працювати над рішенням
питань, від яких, без перебільшення, залежить майбутнє країни. А для цього необхідні ініціативність, небайдужість, які ми

обов’язково підтримаємо. Необхідні талановиті люди, здатні
консолідувати навколо себе інших. І такі люди є. Інша справа,
що вони не знають, як це можна
зробити. Свій обов’язок я бачу в
тому, щоб допомогти їм.
— Організаційно?
— Саме так. Діяльність Керівника Центрального Секретаріату,
чітко визначена Уставом партії,
обертається навколо організації
поточної роботи, підготовки пропозицій для розгляду, забезпечення взаємодії всіх структурних
підрозділів партії, починаючи із
центрального апарата й закінчуючи первинними організаціями,
надання їм організаційної й методичної допомоги.
І це лише частина роботи Наталії Іванівни як керівника Центрального Секретаріату, що,
треба сказати окремо, багато
хто сприймають через призму
специфік, обов’язків секретаря —
принеси, віднеси, надрукуй. Так
і хочеться сказати — добродії,
ваші пізнання далекі від дійсності! Навіть далі, ніж декабристи
від народу.
Лише тому, що не представляєте, що значить сто п’ятдесят і
більше раз на день підняти трубку телефону, сто п’ятдесят і
більше раз відповісти невидимим
співрозмовникам, сто п’ятдесят
і більше раз нагадати, доручити, проконтролювати, запитати, посміхаючись при цьому й
пам’ятаючи, незважаючи на настрій і особисті почуття, про
головне — інтереси партії.
— Здрастуйте, — говорить Наталія Іванівна, — я слухаю вас. І
на тім кінці проводу невидимий
співрозмовник із Сімферополя
просить роз’яснити йому, що необхідно зробити, щоб створити
первинну організацію. А поруч уже
розривається інший телефон. І
так щодня без перерви на обід.
— У мене з голови не йде розмова з Віктором Миколайовичем,
у якому він, викладаючи своє
бачення щодо завдань партійного будівництва, сказав слова, що
йдуть від душі: «За великим рахунком, я однаково доб’юся того,
що кожен член партії, маючи
власну точку зору, упевнений у її
правоті, зможе без страху перед
моїм статусом, підійти до мене й
заперечити, що в даному питанні я не правий, що для успішного
руху вперед варто звернутися до
таких заходів — і все аргументовано, обґрунтовано, переконливо». У той момент мені стало
чітко зрозуміло, що це та людина,
що не потерпить подвійних стандартів ні в політикі, ні в житті, що
він не стане «кишеньковим лідером» і не стане робити партію під
власний кишеньковий формат. І
коли мені відкрилося це, я повірила й пішла за ним. Бо яким же
ж може бути рух уперед без віри?
— Шановна Наталіє Іванівно,
дякую за відверту розмову. Завершуючи бесіду, дозволите
поздоровити Вас зі святом 8
березня й побажати виконання
всіх надій, як особистих, так і
суспільних.
— Спасибі.
Віктор Васильєв

«маски»
або «третя сила»
як рушійна сила
(Окончание на 5-й стр.)

держави де-факто. Починаємо
процес заміни збанкрутілої радянської жековскої системи на
самокеровану суспільну систему. Це і є створення громадянського суспільства. Цей процес
висуне активних людей, які,
ставши головами, ініціаторами, активістами ОСББ і ОСН
почнуть ставати депутатами
рад всіх рівнів. А от як організувати процес переходу громадських активістів в органи
влади — піде мова далі.

Рушійна сила
суспільства

Ми живемо в умовах формування незалежної національної
держави.
Тобто, де-юре держава як би
оформлена: є територія, бюрократичний апарат, армія,
громадяни. Але результати
функціонування цієї держави
громадян не задовольняють. А
якщо кого й задовольняють, то
таких громадян дуже небагато,
одиниці.
Якщо оглянутися назад в історичному контексті, то не можна
не погодитися з тим, що територія, що називається Україною й етнос, що проживає на
ній, були присутні завжди, а
от національна держава існувала далеко не завжди. Ризикну стверджувати, що держава
складалася тоді, коли на основі етносу формувалася нація.
Тобто, етнос починав самоідентифікувати себе єдиним і неповторним, відмінним від інших,
що має природні права й т.д.
Із цього приводу відома фраза Гарібальді : «Ми отримали
Італію, тепер нам треба отримати італійців».
І головне, у середовищі етносу повинна з’явитися рушійна
сила, що перетворює етнос у
націю.
Так при становленні держави
Київська Русь рушійною силою
були варяги.
Після
татарського
ярма,
склалася держава, що по праву можна назвати козацькою
республікою, рушійною силою
якого було запорізьке козацтво.
Хто ж є рушійною силою зараз, при становленні незалежної держави після довгого
періоду перебування в складі
різних імперій?
На перший погляд, такої сили
немає, і в цьому криється причина того, що держава не відбулася де-факто. Адже не є
рушійною силою суспільства
політичні партії, під яких побудована політична система. У
тому то і справа, що партії це
інструмент, а не рушійна сила.
Ну хто ще може бути? Горезвісна «сильна рука»? Так ні, це
теж інструмент — альтернатива «багатопартійності». Якщо
згадати «Народний Рух України за перебудову» зразка 1989
року, то це інша рушійна сила,
що завершила незавершену

національно-визвольну революцію 1917-1920 років. Свого Гарібальді або профспілки
«Солідарність» у нас теж немає
й поки не передбачається.
А рушійна сила в нас все-таки
є. Вона народжується, набирає
потужність і шириться по всій
країні. І народжується вона з
активності мас, яка виявляється в створенні органів самоорганізації населення (ОСН),
організацій власників багатоквартирних будинків (ОСББ),
житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).
Судіть самі, люди відходять
від безвідповідальності радянської системи й беруть на себе
відповідальність за свій будинок. Людей не влаштовує реалізація владних повноважень
їхнім місцевим органом влади
— радою, і для вирішення місцевих проблем вони створюють об’єднання громадян. Це
перший крок, у результаті якого висуваються активісти —
голови органів самоорганізації
населення (ОСН), організацій
власників
багатоквартирних
будинків (ОСББ), житловобудівельних
кооперативів
(ЖБК). От це і є рушійна сила
нашого суспільства.
І до речі, на відміну від діючих органів влади, пріорітет
демократії в органах самоорганізації населення (ОСН),
організаціях власників багатоквартирних будинків (ОСББ),
житлово-будівельних кооперативах (ЖБК) гарантований
тим, що керівництво цих громадських організацій переобирається щорічно.
Тепер потрібний наступний
крок, щоб ця рушійна сила
прийшла в місцеві ради й стала
впливати на реалізацію влади
в містах і районах. Для цього
другого кроку й приготовлений інструмент — партія СУД
(Самоврядна Українська держава).. Партія ОСББ, ЖБК,
ОСН, що покликана узагальнити процес всенародної участі в розвитку самоврядування,
що не буде залежати від будьякого бізнесу й підкорятися
будь-якому меркантильному
інтересу. Користуючись даним
інструментом будь-який активіст ОСББ, ЖБК, ОСН може
потрапити в партійний список
у свою місцеву раду й одержати
підтримку своїх об’єднань громадян. Таке не купується й не
продається. Давайте не сподіватися на когось, а опираючись
на власні сили й можливості,
підтримаємо самі себе. Партія
СУД (Самоврядна Українська
держава). пропонує механізм,
як самореалізації громадських
активістів, так і поліпшення
якості місцевого самоврядування. Ми закликаємо всіх
голів ОСББ, ЖБК, ОСН взяти
участь у виборах у місцеві ради
по списках партії СУД (Самоврядна Українська держава). і
самим формувати ці списки у
своїх містах і районах.
Ігор Орел
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Чи насправді

місцева влада
Львова сприяє
діяльності ОСББ?

У

місцевих медіа доводиться часто чути про
сприяння місцевої влади діяльності об’єднань
співвласників багатоквартирних
будинків, виділення значних коштів із місцевого бюджету для
функціонування ОСББ і т.д. Подекуди у таких повідомленнях
криється елементарна дезінформація та елементи маніпуляції
громадською думкою. Про проблеми функціонування ОСББ у
Львові краще знають представники цих ОСББ.
Якщо проаналізувати Програму
сприяння створенню та забезпечення функціонування ОСББ у
м.Львові на 2009-2012 роки, затверджену ухвалою № 2693 від
18.06.2009 та Програму створення
та забезпечення функціонування
ОСББ у м. Львові, від 11.07.2000
р. №328, яка втратила чинність,
то ми не знайдемо справді нових
і ефективних ідей чи механізмів,
інновацій, якісних підходів до
розвитку ЖКГ м. Львова, насамперед у частині утримання багатоквартирних будинків.
Мабуть, це пов’язано із тим, що
до написання Програми широко
не залучались представники самих ОСББ м.Львова.
Хто ж готував цю програму?
Можливо, міські посадовці і
представники
депутатського
корпусу. Невідомо також, яким
чином вивчались проблеми і
запити діяльності ОСББ міста
Львова. Внаслідок такої ситуації,
міські посадовці, маючи, інколи,
віддалене розуміння проблем діяльності ОСББ, не завжди реалістично могли викласти стратегію і механізми розвитку ОСББ
міста.
У програмі акцентовано увагу
на обмеженість коштів, які виділяються на ремонт житлового
фонду, та запропоновано вирішити це шляхом проведення
структурних реформ.
Аналізуючи програму, складається враження, що остання тільки декларує шлях проведення
структурних реформ, а не встановлює механізмів накопичення
коштів для подальшого їх спрямування на ремонт та утримання
житлового фонду, не дано відповідь, які ж це мають бути структурні реформи і хто їх має здійснювати?
Текст програми містить численні переписування положень
Закону України «Про об’єднання
співвласників багатоквартирного
будинку», зокрема в частині прав
та обов’язків членів ОСББ.
Завдання, які ставить дана програма носять декларативний характер, при цьому самого механізму їх здійснення Програма не
визначає. Виключенням з цього
переліку можна визначити — фінансування робіт з капітального
ремонту будинків, у яких створено ОСББ, що в свою чергу потребує детального розгляду.
Фінансування робіт з капітального ремонту будинків, у яких
створено ОСББ потребує окремого аналізу з вивченням процедури надання коштів окремим
ОСББ. Нам не вдалось, хоча б на
сайті міської ради, відшукати відповідь на питання, яким чином
витрачаються кошти для цих же
ОСББ? До речі, кошти міської
громади, які повинні використо-

вуватись в інтересах територіальної громади.
Наприклад, в 2009 році на ремонт будинків з бюджету виділено
близько 3 млн. грн. на 35 ОСББ. З
цих 35 ОСББ, найбільшу кількість
коштів у сумі 2 млн.грн. отримала Асоціація «Сихівчанка», яка
об’єднує в собі 15 будинків, середній вік яких не більше 25 років, решта коштів спрямовано на інші 34
ОСББ, середній вік будинків яких
понад 40 років. Тобто 34 будинки
в середньому отримали не більше
30 тис.грн., а 15 будинків з ОСББ
«Сихівчанка» понад 130 тис.грн.,
що загалом в 4 рази більше.
Хто ж приймає рішення про
критерії і співвідношення коштів, що перераховуються для
підтримки ОСББ? Чому й досі не
розроблено чітких правил і механізмів їх отримання ОСББ? Чому
міські посадовці не звітують перед представниками усіх ОСББ
про витрачання коштів міського
бюджету на розвиток і підтримки
діяльності ОСББ?
Мабуть, у місті Львові визріває
потреба у створенні за ініціативою самих ОСББ дорадчого органу — громадської ради представників ОСББ, яка б вирішувала
питання виділення коштів, здійснення контролю за їх витрачанням, проведення оцінки виконання цієї програми.
Окремої уваги потребують проблеми діяльності підрядних організацій, які здійснюють перший
ремонт будинку з моменту передачі на баланс. ЛМР мала б визначити на прозорих і відкритих
засадах чіткий перелік підрядних
організацій, які здатні виконувати відповідні роботи за адекватними розцінками. Інколи складається враження, що під соусом
допомоги ОСББ відбувають дуже
прості фінансові махінації на користь «своїх» підрядників, але не
задля самих ОСББ.
Варто було б передбачити фінансування питань розробки

документації для проведення
конкурсу з відбору підрядних
організацій, які здійснюватимуть
утримання та ремонт будинків,
вивезення твердих побутових
відходів, аварійні роботи для
ОСББ, за ставками визначеними
за результатами відповідних конкурсів, але не більше ніж граничні ціни для аналогічних об’ємів і
видів робіт.
Програма жодним чином не закладає підвалин для покращення
процедури передачі будинку з
балансу комунального підприємства на баланс ОСББ, що є
ключовою складовою правильного управління будинку. При
передачі будинку з балансу на
баланс ОСББ керуються постановою Кабінету Міністрів України
«Про реалізацію Закону України
«Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку»» №
1521 від 11.10.2002 року, в якій
викладено порядок передачі та
надано типовий Акт прийманняпередачі. Але у даних нормативних актах чітко не визначено усіх
процедур передачі будинку, тому
є необхідним прийняття окремого рішення/положення ЛМР про
порядок передачі будинків які
належать територіальній громаді
м. Львова на баланс ОСББ.
Аналізуючи локальне законодавство можна натрапити на рішення Севастопольської міської
ради від 12.09.2006 г. N 654, «О
внесении изменений в Положение о порядке передачи, списания
основных средств, являющихся
собственностью территориальной громады г. Севастополя». В
даному рішенні Севастопольська
міська рада детально описала всю
процедуру передачі будинку з балансу громади міста на баланс
новоствореного ОСББ.
У Львові фактично відсутня
процедура проведення розрахунків між комунальним підприємством та ОСББ, у випадку переплати мешканцями комунальних

платежів. Даний недолік можна
назвати фатальним з огляду на
повернення коштів добросовісного власника з комунального
підприємства на рахунок ОСББ.
У зв’язку з неврегульованим питанням проведення розрахунків
та довготривалим конфліктом по
цьому питанню з ЖЕКом, власнику необхідно звертатись в суд
за захистом своїх прав і інтересів,
щодо повернення наперед сплачених сум квартирної плати.
В Програмі вказано про ускладнену та фінансово затратну процедуру передачі у спільну сумісну
власність об’єднання прибудинкової земельної ділянки.
ОСББ повинно звертатись в
спеціалізовану
землевпорядну
організацію для виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право на
земельну ділянку. Умови і строки
розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документа, визначаються
договором, укладеним ОСББ з
виконавцем цих робіт.
Тому варто у локальних нормах окреслити механізми виготовлення технічної документації
в комунальних підприємствах
Львова за найнижчим тарифом,
або взагалі передати функцію
платника за договором на Львівську міську раду.
Дійсно, підготовка документів
по передачі у спільну сумісну
власність об’єднання прибудинкової земельної ділянки є дуже
затяжною процедурою, та потребує внесення значних змін,
зокрема щодо терміну розгляду
питання, та грошових видатків в
цілому.
За весь 2009 рік Львівською
міською радою прийнято всього
лиш 5 рішень щодо надання у користування або власність земельних ділянок для ОСББ, хоча підготовлених пакетів документів до
розгляду на сесії є понад 25.

Таке зверхнє ставлення та упереджене ставлення, закритість у
питаннях про надання земельних
ділянок у власність ОСББ потребує якнайшвидшого втручання і
вирішення.
Актуальним питанням є також
надання приміщення під діяльність ОСББ. Мабуть, у разі наявності у багатоквартирному
будинку вільного приміщення
(квартири), яка є власністю м.
Львова, дане житлове приміщення має переводитись за рішенням
ОСББ в нежитловий фонд і передаватись в користування ОСББ
по мінімальній ставці орендної
плати для реалізації функцій
управителя
багатоквартирним
будинком належного забезпечення його експлуатації. Ба-більше,
забезпечення ОСББ приміщеннями має здійснюватись в пріоритетному порядку для ОСББ.
Також варто передбачити механізми кредитування ОСББ у
зв’язку з проведенням останніми
робіт з утеплення фасаду будинку,
та внутрішньо будинкових систем
центрального опалення та гарячого водопостачання, що дасть
можливість в майбутньому значно
економити на енергоносіях.
Варто також передбачити механізм щодо страхування, зокрема
страхування
відповідальності
ОСББ, або управителя, включаючи страхування відповідальності
підрядних організацій залучених
для проведення робіт по утриманню та ремонту загального
майна, за заподіяння шкоди житловим і нежитловим приміщенням і об’єктам загального майна
в будинку під час виконання робіт. Страховою компанією за даним видом страхування має бути
державне підприємство.
На локальному рівні потрібно
впроваджувати спрощену процедуру прийняття рішення про
відключення споживачів будинку від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання.
Адже, на загальних зборах новостворених ОСББ, у членів ОСББ
завжди виникають питання про
відключення від мереж центрального опалення через необґрунтовано високу вартість таких послуг. Адже в тариф опалення ще
включено двохставковий тариф,
кошти з якого спрямовуються
на ремонт та обслуговування обладнання комунальної котельні.
Звичайно краще витрачати кошти на обслуговування власної
котельні (дахової або індивідуальної), ба більше, позитивним
моментом цьому є значно менші
затрати на транспортування теплової енергії.
Отож, програма загалом не вирішує і не закладає механізмів
розвитку ОСББ у місті Львові,
а навпаки — фактично гальмує
розвиток ОСББ і створює чергові можливості для нецільового
використання коштів міського
бюджету. На жаль, не помітно
жодних поштовхів у питаннях
набуття у власність прибудинкової території, прозорості щодо
отримання і використання, коштів на ремонт будинку, покрокової процедури передачі будинку з балансу на баланс.
Андрій ГЛУХОВСЬКИЙ,
голова ОСББ «МАЙОРІВКА»,
Центр «НАШЕ ПРАВО»

енергетика

Прийшов час

Щ

о таке енергетика? Більшість
людей розуміє
її як струм, що
«мешкає» у розетці. За його
допомогою можна зробити
багато корисних для себе
речей. Такий споживацький
підхід, як свідчить теперішня енергетична ситуація у
країні, домінує. Наше суспільство має низький рівень
культури споживання енергії. Так само, як людина, що
втратила культуру споживання алкоголю, губить своє
здоров’я та репутацію.
Як це не сумно, ми повинні
подивитися в очі тому факту, що запаси нафти та газу
закінчуються, і нашим дітям
доведеться жити за іншими
правилами, тому важливо
усвідомити зараз, що час
ставати енергетично жадібними.
Якщо
озирнутися
на
енергетичні
потрясіння,
що відбуваються в Україні
останні кілька років, проста істина про те, що здорова енергетика є головним
рушієм конкурентноздатної
економіки, стає очевидною. У свою чергу, конкурентноздатна економіка не
можлива без внутрішньої
конкуренції, а відтак — без
інновацій. Серед них найважливішими є енергетичні інновації, оскільки вони
створюють нові можливості
для розвитку в десятках інших галузей.
Тільки інновації у сфері
енергетики можуть дозволити Україні мати конкурентноздатну
економіку.
Доказом цього стала фінансова криза. Вона продемонструвала, що українські
товари все меншою мірою
можуть змагатися на світових ринках через занадто
великі обсяги енергії, що
витрачаються на їх виготовлення, а відтак через зависоку ціну.
Згідно підрахункам проекту Insight, який проводила Українська мережа
енергетичних
інновацій
Greencubator (громадська
організація, спрямована на
збільшення конкурентоздатності України через інноваційний розвиток енергетики шляхом реалізації
проекту «Енергоефективні
Університети» та інших),
на сьогодні Україна могла
б економити на енергозбереженні 2 мільярди доларів
на рік. Це означає, що кожного дня державний бюджет втрачає 5,5 мільйонів
доларів. Величезні кошти!
І як ми розуміємо, ці гроші
Україні наразі зовсім не завадили б. Більше того, їх є
куди інвестувати в енергетичному секторі економіки.
Для України тема інвестицій
у нову енергетику є більш
ніж актуальною. Зараз саме
час для створення в Україні
інвестиційних вузлів, ділових майданчиків у секторі
відновлюваної енергетики,
зорієнтованих як на наш ринок, так і на весь регіон Цен-

тральної та Східної Європи.
Справді, без нових ідей та
проривних проектів у сфері енергетики українські
підприємства приречені на
втрату зовнішніх та внутрішніх ринків, а українські
громадяни — на переплату
за неякісні енергоносії та
практично відсутні комунальні послуги. Енергоефективність, без сумніву, є
викликом для українського
суспільства. Проте кожен
виклик також несе в собі
можливість.
Для мене інновації у сфері
енергоефективності є тим,
що перетворює загрозу на
можливість. Йдеться перш
за все про можливості економічні, адже енергоефективність в Україні необхідна у всіх галузях. Відтак
йдеться про можливість
створення нового ринку, на
якому є близько 46 мільйо-

тільки подолати наслідки
фінансової кризи, але й вивести економіку на принципово новий рівень за рахунок:
• створення сотень нових
виробництв;
• приходу великої кількості інвесторів (як українських, так і з інших держав);
• створення сотень тисяч
робочих місць;
• збільшення надходжень
до бюджету.
Якщо існують такі суттєві
проблеми, які можна перетворити на такі великі можливості, то чому ми їх не
реалізуємо? Цілком логічне
питання. Відповідь на нього
також проста — відсутність
культури.
Те, що в культурі українця
до цього часу не закладено
необхідності рахувати вартість енергоресурсів, і призводить до сучасної ситуа-

• надлишкова зарегульованість енергетичного сектору.
Ситуацію можна покращити діями спільноти, свідомої своїх завдань і методів роботи по вирішенню
цих завдань. Наприклад,
у своєму проекті «Енергоефективні
Університети»
команда Greencubator поставила за мету створити
спільноту університетів, постачальників рішень енергоефективності та фінансових
установ, кожен із учасників
якої розумітиме і з повагою
ставитиметься до потреб
інших учасників, при цьому
роблячи спільну справу —
знижуючи витрати енергії
в університетах, дозволяючи останнім більше грошей
вкладати в те, чим вони повинні займатись — в освіту.
Такі точки росту енергоефективності повинні стати

Коли віє вітер змін, будуй не укриття, а вітряк.

Китайська народна мудрість

нів споживачів. Окрім того,
на цьому ринку є більше
300 мільйонів квадратних
метрів житла, яке потрібно
утеплювати, 460 населених
пунктів із централізованою
системою опалювання, величезна енергетична інфраструктура, що потребує
оновлення і модернізації.
Інновації у сфері енергоефективності створюють
ринок, який дозволить не

ції, яка виявляє себе у такі
способи:
• дотаційні підходи ВСІХ
українських урядів, починаючи з 1991 року;
• покоління, виховані у
дусі «халяви»;
• роздратоване небажання платити реальну ціну за
енергоносії та економити;
• енергомонополії та багатошарова корупція в енергетичній сфері;

прикладом для всієї України. До цих точок росту належать і громадські організації, і бізнес, і представники
медіа, і місцеві спільноти та
громади, а також навчальні
заклади. Саме вони повинні
навчити все суспільство й
державу стати енергоефективними. Для цього потрібно об’єднати їхні зусилля, а
також донести до суспільства думку про те, що по-
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ставати
енергетично
жадібними

трібно брати приклад із таких точок росту.
Комунікативна, просвітницька політика у цьому
напрямі є вкрай важливою.
Населення має знати про
стан справ в енергетиці, про
те, що на сьогодні в Україні є
монополії, котрі встановлюють перешкоди для «зеленого тарифу» та гальмують
розвиток
альтернативної
енергетики, що політики, на
жаль, приймають закони, не
спрямовані на енергозбереження.
Що ж таке «зелений тариф»? Наприклад, для мешканця Німеччини, який
встановив сонячні батареї у
своєму господарстві, тариф
за споживання енергії є значно нижчим. Чому? Та тому,
що відтепер він стає виробником енергії, що надходить
до централізованої мережі.
В Україні про такі підходи
ще й не йшлося.
Йдемо далі. У більшості
країн світу на освітлення
витрачається близько 13%
виробленої електроенергії,
у нас же переважають неекономічні джерела світла
— лампи розжарення, які перетворюють на світло лише
5-8% енергії. У розвинених
країнах використовуються
люмінесцентні лампи, корисна віддача яких становить
20%, а найновіших типів —
до 30%. Розрахунки свідчать,
що масове впровадження таких ламп заощадило б майже
70% електроенергії.
Україна дістала у спадщину від СРСР надзвичайно
неефективну, енерго- й матеріалоємну промисловість,
що породжує цілий комплекс проблем. Наприклад,
для отримання 1 т цементу
ми витрачаємо 274 кг палива, а японці — 142. Питомі
затрати енергії у чорній металургії Японії на 20-30%
нижчі, ніж у нас, головним
чином за рахунок впровадження таких передових
технологій, як безперервна
розливка сталі, сухе гасіння
коксу, утилізація тепла газів
доменних печей. Ці технології були розроблені у нас,
японці ж придбали ліцензії
на них і мають із цього неабияку користь, а у вітчизняній металургії вони майже
не застосовуються.
Будь ласка, ось ще один
приклад можливості зробити нашу енергетику більш
ефективною та економічною. Будівельна компанія
береться утеплити (не частково, як заведено в Україні
зараз, а суцільно) квартири,
встановити теплоізоляційні вікна, і мешканцю, який
платив, скажімо, 300 грн.
на місяць за опалення, пропонується платити ті ж самі
300 грн. протягом 3-5 років,
частина з яких буде перераховуватися компанії, що забезпечила енергозбереження будинку. Ті самі кошти
для окремого мешканця,
але ж яка економія енергії
у масштабах будинку! А будинки складають квартали,

райони та міста… То, може,
час відходити від принципу
«моя хата скраю»? Риторичне питання.
2-го лютого у рамках проекту «Платформа. Свідомо»
на відкритій лекції «Енергозбереження та ефективна енергетика» виступав
перший заступник міністра
з питань ЖКГ та колишній (тричі) мер Кам’янцяПодільського
Олександр
Мазурчак. Він висловив
таку думку: якщо держава
видасть населенню кредити
у 7 млрд грн. на утеплення
своїх квартир, і жодна людина не поверне ці гроші, користь все одно переважить
втрати — лише на енергозбереженні держава зекономить десятки мільярдів гривень. Суттєва економія.
Як відомо, сьогодні населення України платить за
спожиту енергію у перерахунку на абстрактні кубометри. Однак справедливою
була б система вимірювання
об’єму споживання енергії у
кілоджоулях, для чого варто встановити лічильники
на будинках. Але для цього
треба обійти безліч інстанцій, підписати купу угод,
отже суспільство й тут стикається з протидією звиклої
жити за старими звичаями
бюрократії.
Інший аспект цієї проблеми — морально-етичний.
Якщо замислитися глибше,
ми оточуємо себе безліччю
маловживаних, а то й зовсім
невживаних речей. Але ж на
їхнє виготовлення витрачають дорогоцінні ресурси — енергію. Вся система
реклами побудована на цих
споживацьких інстинктах:
нас настирливо закликають
купувати нові «престижні»
моделі одягу, автомобілів
тощо. І багато людей увесь
сенс свого життя вбачають у гонитві за новими й
новими «благами». Жодна
економія ресурсів та енергії
не допоможе, якщо людина
не усвідомить необхідність
самообмеження матеріальних потреб і задоволення
натомість потреб духовних.
Коли видатного астронома
В. А. Амбарцумяна якийсь
недоброзичливець запитав
на лекції: «А для чого взагалі потрібна ваша астрономія?», той відповів спокійно:
«Людина відрізняється від
свині тим, що інколи піднімає голову вгору й дивиться
на зорі».
Тому прийшов для нас час
усвідомити, що традиційна
модель споживання енергії веде в нікуди, і краще це
зрозуміти зараз, аніж через
кілька років, коли ціни на
нафту та газ будуть зависокими для нашої економіки.
Про джерела альтернативної енергетики (сонячну, вітрову, геотермальну
енергію, малі ГЕС та інші),
а також про особливості їх
використання читайте у наступному номері.
Юлія Кульбабська
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В кІнці номерУ
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ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

з днем народження!
27.03.1964 рік
Невзорова
Наталія Іванівна
Керівник Центрального
Секретаріату Партії

28.03.1976 рік
Гагаріна
Євгенія Юріївна
Дніпровська районна партійна
організація у місті Києві

09.03.1986 рік
Лубенченко
Наталія Анатоліївна
Деснянська районна партійна
організація у місті Києві

01.03.1982 рік
Кузуб
Юлія Петрівна
Дніпровська районна партійна
організація у місті Києві

26.03.1986 рік
Петренко
Микола Миколайович
Деснянська районна партійна
організація у місті Києві

юридичНа консультацІя

ХТО ВИНЕН?!
О

станнім часом преса та телебачення повідомляють, що на
голови мешканців м.Києва падають бурульки, інші мешканці м.Києва провалюються у колодязі, на
яких відсутні люки. Водії, пересуваючись
по місту, псують свої транспортні засоби,
наїзжаючи на численні ями у дорожньому
покритті.
Вищевказані пригоди як мінімум псують настрій, а у деяких випадках завдають
шкоди здоров’ю та майну постраждалих
осіб.
Потрапивши у вищезазначену ситуацію, постає питання що робити та яким
чином невілювати негативні наслідки пригоди, у яку ви потрапили?
Для того щоб знайти відповідь на наведені питання необхідно познайомитись із
законодавством України, яке регулює правовідносини, що виникають у вищезазначених ситуаціях.
Основним нормативно-правовим актом, що регулює цивільні правовідносини
в Україні є Цивільний Кодекс України, надалі ЦК.
Стислий витяг норм права ЦК України,
які регулюють правовідносини, що виникають у зв’язку з причиненням шкоди наводиться у додатку даної статті.
Ознайомимось коротко з цими нормами права.
Ст.1 ЦК України встановлює, що цивільне законодавство регулює особисті немайнові та майнові відносини їх учасників.
Учасниками цивільних відносин є фізичні та юридичні відносини (ст.2 ЦК
України).
Підставами виникнення цивільних відносин між їх учасниками, а саме прав та
обов’язків зокрема є договори, завдання
майнової (матеріальної) та моральної шкоди та ін. (ст. 11 ЦК України).
Порушені майнові та немайнові права захищаються судом (ст.ст. 3,15, 16 ЦК
України).
Зокрема ст.16 ЦК України, що способами захисту цивільних прав є:
8) відшкодування збитків (майнової
шкоди)
9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди.
Ст. 22 ЦК України встановлює поняття
«збитки» та порядок їх відшкодування.
Ст. 23 ЦК України встановлює поняття
«моральна шкода».
Порядок відшкодування шкоди встановлюється главою 82 ЦК України, зі змістом якої необхідно ознайомитись з метою
правильної поведінки в ситуації, коли Вам
було завдано шкоду.
Ст. 166 ЦК встановлює загальні підстави відповідальності за завдану майнову
із змісту вказаної статті слідує, що шкода
майну може бути завдана діями чи безді-

яльністю. Бездіяльність полягає в тому, що
особа, яка повинна була виконати покладені на неї обов’язки, не виконує ці обов’язки,
а саме: не ремонтує дорогу, не чистить від
снігу дах будинку та не збиває бурульки,
не слідує за технічним станом обладнання
(наявністю люків на колодязях).
Підставою для звільнення від відповідальності за завдану шкоду є відсутність
вини у особи, яка завдала шкоду і саме ця
особа повинна доводити факт відсутності
її вини, а саме що місце падіння бурульок
було огороджено, яма на дорозі була огороджена та був встановлений знак обмеження швидкості, колодязь без люку був
огороджений.
Також потрібно брати до уваги, що
якщо дії особи, що зазнала шкоди сприяли
виникненню шкоди, то особа яка спричинила шкоду може бути звільнена від відповідальності за спричинену шкоду, або буде
зменшено розмір її компенсації.
Ознайомившись з законодавством, що
регулює порядок відшкодування шкоди необхідно визначитись із своєю поведінкою,
коли Вам чи Вашому майну завдано шкоду.
1. Насамперед необхідно зафіксувати
місце спричинення шкоди та факт спричинення шкоди. Для цього необхідно сфотографувати місце, де сталася пригода та
сфотографувати наслідки пригоди.
Бажано, а навіть необхідно взяти телефони свідків, які бачили пригоду та її наслідки.
Також бажано викликати на місце пригоди ДАІ, якщо це пов’язано з транспортною пригодою, чи викликати працівників
органів внутрішніх справ, якщо це падін-
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ня бурульки чи падіння в колодязь тощо,
та наполягати щоб вказані особи склали
протокол, де чітко вказано місце пригоди,
намальована схема, а також записано до
протоколу свідків та їх адреси. Крім цього необхідно записати прізвище, посаду,
місце роботи та адресу установи, де працюють співробітники МВД, що виїздили
на пригоду.
Якщо є необхідність, то варто викликати швидку допомогу та записати прізвища
працівників швидкої та попрохати їх розписатись на складеній вами схемі пригоди,
де зазначити місце пригоди по відношенню до об’єктів рельєфу будівель, стовпів
тощо.
2. Необхідно встановити особу, яка відповідає за причинення шкоди.
3. Необхідно встановити розмір матеріальної та моральної шкоди.
Матеріальна шкода — це ті втрати, які
Ви зазнали через пошкодження майна, на
придбання ліків, на посилене харчування
тощо. Всі витрати повинні підкріплюватись
фіскальними чеками закладів торгівлі.
Розмір моральної шкоди встановлюється Вами та експертом, який визначає шкоду завдану Вашому здоров’ю та моральному стану.
4. Після підготовки вищевказаних документів Ви маєте можливість звернутись
до особи, що спричинила шкоду за досудовим її відшкодуванням.
5. Якщо у досудовому порядку шкоду не
відшкодовано, то звертайтесь до юриста та
до суду.
Викладений матеріал носить публіцистичний характер, а тому деякі юридичні
терміни подано у спрощеному для сприйняття виді.
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Дорогі друзі!
Наша з Вами газета робить перші кроки. Багато її недоліків можна довго пояснювати труднощами зростання, але на
поверхні однаково залишається очевидне:
без Вашої підтримки, без Ваших підказок,
без Вашої прямої зацікавленої участі в
інформаційному наповненні редакція ще
дуже довго буде неспроможна зробити
газету корисною та цікавою для тих, кому
призначена першочергово. Тобто для Вас,
дорогі наші читачі й автори.
У цьому контексті Ваша підтримка має доленосне значення. Кому, як не Вам, «зсередини» відомі проблемні питання місцевого
самоврядування й самоорганізації, ЖБК
і ОСББ? І хто, як не Ви, може запропонувати дієві варіанти вирішення багатьох питань нашого складного буття? Ваш досвід
і підходи до вирішення — ось головне, що
може й повинно скласти основу невичерпного інтересу до газети керівників місцевих
рад, ОСББ, ЖБК, ЖЕКів, інших органів самоврядування й самоорганізації населення.
Ми запрошуємо Вас влитися в дружне
співтовариство авторів газети, надсилати свої статті й поради, рекомендації й
підказки. Повірте, Ваш досвід гідний того,
щоб про нього знали по всій Україні, у
кожному її районі, місті та селі. Багато хто
із вдячністю застосує на практиці Ваші
напрацювання. В остаточному підсумку,
якщо замість того, щоб нагромаджувати помилки, ми будемо працювати на
результативний успіх, життя наше стане
благополучніше, рух уперед стрімкіший, а
народ заможний. Разом — ми сила, порізно
— розчеплені пальці!

Звертаємо Вашу увагу
Газета розповсюджується
за передплатою. Передплатні індекси
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Листи читачів не повертаються, в листування з
читачами редакція вступає на сторінках газети.
Редакція залишає за собою право стилістичної
правки листів, звернень, інших друкарських та
письменних авторських матеріалів без виправлень
значення змісту. Думка редакції може не співпадати
з думкою авторів публікацій. Відповідальність за
зміст, топографічних назв, хронологічної дати,
вірогідність фактів і т.д. несуть автори статей.
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