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ПАРТІЯ
НОВОГО
ТИПУ

Ви пропонуєте організацію
політичної партії нового типу,
заснованої за принципом
субсидіарності…
- Наш принцип побудови
партії акцентує увагу
на: міцні лідери – міцні
організації – міцна партія”

с. 4-5
“В яких умовах і коли в Україні
затвердиться такий стан
суспільства, в якому стане
можливим культивування
самоповаги у громадян? Апеляції
до виховання в цьому контексті
можуть визвати хіба що сміх,
який держить в собі нездоланне
протиріччя: виховати самоповагу
можна лише самою самоповагою”

СУД
ПРИЙШОВ
с. 3

ЗБЕРЕГТИ
І
ПРИМНОЖИТИ
с. 7

ПРИВАТНА
ДУМКА
с. 8
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“… якщо не взятися насправді
за реформування ЖКХ, не
зробити повного аналізу стану
всієї комунікаційної мережі і
споруд, ревізії газопроводів,
газорозподільних пунктів та ГРС,
та житлових будинків, які вже
давно знаходяться в аварійнонебезпечному стані… лихо може
бути значно більше теперішньої
кризи”

“… людям нічого
не залишається іншого,
як самим взяти в свої руки
питання утримання і будинків
та прилеглих до них дільниць.
Думаю, таке розділення
функцій між державою
та органами самоврядування
піде тільки на користь всім”
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Шановні
співвітчизники!

З Днем народження,
газета!

В

В

Україні існує понад півтори сотні партій. Однак з року в рік, хоч би кого з них
ми обирали до Верховної Ради, обличчя
влади залишається незмінним. Змінюються керівні прізвища, змінюються гасла й ідеологічні засади, однак влада була, є й залишається протиставленою українському суспільству, а іноді й ворожою йому. Інакше й бути не
може доти, доки за партійними списками туди
йдуть переважно олігархи, професійні чинуші
та політикани. За нашим переконанням, підкріпленим досвідом роботи, лише масовий прихід
у владу представників територіальних громад –
справжніх патріотів, які люблять свою землю,
є шляхом до позитивних змін в усіх напрямках
розвитку суспільства. Це вони щоденно стикаються з проблемами буденного життя громадян, мусять розв’язувати їх і знають що заважає їх розв’язанню.
Політичну Партію “САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА” створено саме для цього
– щоб змінити обличчя влади, будувати її знизу догори, а не навпаки, як зараз. Наше кредо – якнайширший розвиток самоврядування.
Саме тому партія відкрита для представників
усіх професій і соціальних верств, якщо вони
– небайдужі патріоти, яким несила далі жити
за брудними правилами, нав’язаними владою,
які більше не можуть миритися з чиновницькоолігархічним «бєспрєдєлом».
Якщо Вам болить чужий біль, якщо Ви –
«біла ворона», здатна за будь-яких обставин
прийти на допомогу іншому, якщо Ви власними
справами сповідуєте принципи співчуття й добра – приєднуйтеся!
Можливо, Ви – представник малого чи середнього бізнесу, який адресно допомагає
бідним родинам… Або правоохоронець чи викладач, якого за принципову позицію позбавили роботи… Або зоозахисник, який рятує тварин… Або Вам болить знищення природи чи
спотворення історико-культурного обличчя наших міст… Хоч би ким Ви були, Вам – до нас,
якщо Ви – небайдужій. І тоді можна бути певним, що, потрапивши до влади, Ви не зрадите
інтересів свого народу. І не допустите до влади
тих, хто вже довів свою безчесність.
Приєднуйтеся! Разом – переможемо!
Голова партії
“САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА”
Віктор Бичихін
З ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

Мета Політичної Партії “САМОВРЯДНА
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА“ – це сприяння побудові в Україні демократичного
суспільства, сприяння забезпеченню стабільного та збалансованого соціальноекономічного розвитку регіонів, участь
у виборах та інших політичних заходах.
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землею та юридичною практикою – від міністрів
и тримаєте в руках перший номер газедо керівників на місцях. І ті з читачів та кореспонти «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРдентів, кому не байдуже, що більшість наших буЖАВА». Значна подія, оскільки прододинків та під’їздів нижче за будь яку критику. Що
вжує партійну стратегію, направлену на
на клумбах в наших містах та селах замість троянд
зволікання суспільної уваги до загальносвітових
та різних квітів, пишно буяє бузина, лобода, питенденцій розвитку самоврядування. В цьому відрій… Будуть мати можливість висловитися на стоношенні газета почне виступати в класичній ролі
рінках видання, як запитати, так і поставити зане тільки колективного пропагандиста, але й орпитання, на які обов’язково отримають кваліфікоганізатора. Бо праці над затвердженням норм савані відповіді профільних спеціалістів та юристів.
моврядування та устрою гідної сфери життя – неМатимуть можливість зрозуміти – чому в занедбапочатий край. Держава скрізь не встигає, у неї до
ному стані знаходяться гектари родючих ґрунтів,
всього не доходять руки. Достатньо озирнутися:
цілі низки сільськогосподарського виробництва,
тони сміття навкруги – політичного та побутового.
які здатні годувати та утримувати в достатку соСотні гектарів необроблених земель на багато кітні тисяч тих, хто може їх обробляти. Але замість
лометрів. Спустошення і безвихідь, які правлять в
того, вони ледве зводять кінці з кінцями. Ці люди
сільській місцевості. Зруйновані корпуси занедбатакож зможуть висловити свою думку та сумніви,
них підприємств. Брудні квартали та вулиці міст.
дати пропозиції та рекомендації, або просто подіПарки та сквери зрубаних дерев. Десятиріччями
литися життєвим досвідом. Саме про це, як і про
не ремонтовані будинки. Образливе сусідство прибагато іншого, в газеті буде йти мова. Ми закликанизливої бідності мільйонів та викликаюча розємо Вас до співпраці, яка може продемонструвати
кіш сотень. Непостійність в верхівках, коливання
різність поглядів та підходів при єдності цілей та
в низах… Перелік продовжувати? Козьма Прутспрямувань.
ков, казавши: «Неможливо обійняти неосяжне»,
ПРІОРИТЕТ. Для нас він один – влада. На місбув правий. Чиновникам Козьма не указ. Тому і
цях та в центрі. Але не заради її самої, і не зарапродовжують з наполегливістю, гідним держави,
ди коштів, що знаходяться за нею, попереду та назагинати лінію, яка давно зламалась. Вибачте за
вколо. Ціль партії – влада заради людей. Їхні інбезтактність, що не про радості життя мова, а про
тереси повинні бути в центрі уваги при організанаболіле, але язик не повертається співати дифіції нового для України порядку речей. В яких деррамби, коли балом править розчарування. І тому
жава буде для людей, а не навпаки, як це є зараз,
б’є в набат проза, що поезія стала обманом. Верколи в центрі уваги знаходиться державний, а точхівки по інерції запевняють – шляхи наші праведніше сказати, бюрократичний інтерес. Як цього
ні і ведуть до благоустрою – але низи давно зняли
добитися? Зрозуміло, не одразу. Зрозуміло, евошори, які п’ять років тому з захватом надівали. І
люційним шляхом, долаючи перешкоди та провід того, що там, зверху, не звертають увагу, голотидії бюрократії. Зрозуміло, усвідомивши марву попелом вже не посипають. Кажуть – в них своє
ність та безперспективність сподівань на чиновжиття, в нас – своє. Просто пропонують свої форми
ників. І усвідомивши, що для оперативного ріпаралельного співіснування з державою в вигляді
шення незначних, з точки зору державних оргапервинних господарсько – управлінських органінізацій, але важливих, з точки зору рядового грозацій обмеженої сфери їх компетенції. Ця сфера –
мадянина проблем, люди стануть організовувати
комплекс питань по утриманню та благоустрою
структури самоврядування. Цим структурам на
власного житла та прилеглих до нього територій.
законодавчому рівні згодом буде передана частиСказати відверто? Де чиновники не перешкоджана господарчо-адміністративних функцій в тій обють здоровим ініціативам громадян, там результаласті, де влада вже зараз показує свою неспроможти вражаючі. А люди хочуть змін. Для них це приність. Але щоб закріпити зміни, що намітилися,
родньо. Але тепер вже змін не особистостей, западовіреним особам від народу необхідно йти до влакованих в стрази стандартних передвиборчих обіди: законодавчої та виконавчої, у центрі та на місцянок, а принципів взаємовідносин, що лежать в
цях. Депутатська трибуна може стати в цьому виплощині «людина – держава». Але, щоб там не гопадку їх головним глашатаєм та провідником ідей
ворилось, епоха «людина для держави» своє відсамоврядування та самоорганізації населення, як
жила. Нові координати гуманістичних цінностей
одного з визначальних умов подальшого демокрадиктують нові правила. І хочуть того, чи ні вітчизтичного та стабільного розвитку держави. Ще одняні претенденти на «шинель батька народів», з
ною формою розвитку та закріплення тенденцій
побоювання залишитись на узбіччі інтересів цистане Школа депутата, з можливістю проходженвілізованої політики, їм доведеться з народом діня практики та стажування в країнах розвинутої
литися та відмовлятися від деякої частки центрадемократії. Газета в межах її інформаційних можлізованих владних вповноважень. Газета ж в міру
ливостей буде підтримувати ініціативи на місцях,
своїх скромних можливостей за тієї необхідності
публікувати юридичні роз’яснення, висвітлювабуде нагадувати регулярно, як і про насущне в діти практичний досвід, характеризувати ті чи інші
яльності партії в цілому, так і партійних структур
громадські акції та заходи, за допомогою яких
зокрема. І про тих, від кого залежить прийняття
було досягнуто позитивного результату.
кардинальних, та не дуже, рішень в загальнодерПЛАНИ. Їх багато, нескінченно багато, так як
жавному та місцевому масштабах також.
нескінченно багато запитань, з яких, що пісня зі
Життя продовжується, та зі всього її
слів, складається наше життя. Втілювати ці пларізнобарв’я ми будемо прагнути взяти лише найни, робити пісню життя гарною та світлою, ми заголовніше та цікаве, насущне. Що мається на увакликаємо вас разом із нами. Тому що нам по
зі? Перш за все, інтерес до того, що найдорозі. Наприклад, Вас бентежить пиближче до тіла. А що найближче?
тання: як можна зробити навкоЗвісно ж , сорочка. Але не в буклишнє середовище достойним
вальному розумінні. «СорочЗабезпечення
своїх сподівань? Вас турбує
ки» редакційного інтересу –
стійкого місцевого і
відсутність тепла у квартипитання партійного життя,
регіонального розвітку,
рі зимою та безперебійність
тенденції, проблеми самоводопостачання
влітку?
організації та самоврядуреальної організаційної
Або питання користуванвання громадян, рефорта фінансової самостійності
ня народним надбанням
ми в управлінні жит– лісами, землею, лугаловим фондом та комутериторіальних громад і
ми та ріками, які вже занальними,
комунікарегіональних органів місцевого
раз намагаються відібраційними, транспортнисамоврядування, наближення
ти без усякого докору сумми мережами, водопостаління? Нас це також турчання та водовідводу, подо європейських стандартів
бує. Це означає, що кому,
ставки тепла та газу. А тапотребує комплексного
як не нам самим вирішувакож – земля, яка нас годує,
ти питання? Гуртом. Якщо ми
і на якій ми живемо. Головне
вирішення
разом, то й почують нас швидпитання: як? Маємо надію, що
ше, звернуть увагу, і рішення прина це, та багато інших запитань,
ймуть правильне, тому, що ми разом –
газеті дадуть відповідь ті, які за спеце сила, яку не можна не помітити, від якої
цифікою своєї діяльності займаються еконікуди сховатися.
номікою та житлово-комунальним господарством,
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СУД ПРИЙШОВ
На політичному обрії України рік тому
зійшла зірка нової партії –
САМОВРЯДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
– Ще одна партія, – зітхне розчарований у політиках і політиці
український громадянин, той самий виборець, руками якого вже не
один десяток партійних формувань
різного кольору й спрямованості потрапляв у владу й майже негайно
забував про того, кому завдячував
цим «місцем сидіння», і про всі дані
йому обіцянки. Їх так багато – лівих
і правих, червоних, рожевих, помаранчевих, блакитних, зелених, безбарвних… Після багаторічних розчарувань їхні кольори, що символізують певну ідеологію або прикривають її відсутність, цікаві хіба що
професійним політологам. Адже рекламний заклик, що перетворився
на прислів’я – «Відчуйте різницю»,
застосовуваний щодо вітчизняних
політичних партій, втрачає сенс,
коли спостерігаєш практичну реалізацію їхніх програмних цілей через
діяльність у структурах влади. Цілі
й завдання партій (те, що має безпосередній стосунок до ідеології) можуть бути хоч якими різними й хоч
якими привабливими для виборця.
Однак спосіб утілення цих різних
аж до взаємовиключення цілей напрочуд однаковий – той самий, що
перетворився на причину відрази
пересічного громадянина до політики й політиків.
Тож у наших умовах, як, на
жаль, показала практика, спрямовані до чергової партії запитання
щодо задекларованої нею мети й засобів її досягнення, ба навіть щодо її
знакових персоналій, не є найважливішими. А отримана відповідь
на них, хоч би яка вичерпна, ще не
дозволяє ані розпізнати цю партію
з-поміж решти, ані спрогнозувати
її поведінку, ані, зрештою, повірити їй (після всього, ЩО ми зазнали й чому навчилися). Кардинальне
питання сьогодні полягає в іншому:
чи пропонує якась політична сила
щось таке, що дозволить запобігти
усталеній уже тенденції зрікатися
своїх обіцянок, ледь потрапивши до
влади? Чи є в її арсеналі щось таке,
що може послугувати ефективним
лікувальним засобом від хвороби
знеособлення партій-у-владі, раптового перетворення їх з політичних
опонентів чи колег на «спільниківподільників» – у тому самому
злочинно-бандитському сенсі цього
вислову? Чи є щось таке, вдавшись
до чого отримуєш принаймні вагомий шанс на перетворення політики з брудної справи на діяльність з
організації й упорядкування спільного суспільного життя? Або, іншими словами, чи пропонує нам якась
політична сила – не на словах і в обіцянках, а у власних справах – утілення такого способу її організації
й діяльності, який би був запобіжником для того, щоб прихід до влади цієї сили не перетворився на чергові між- і внутрішньопарітійні торги за портфелі й власність?
Видається, позитивна відповідь
на це питання перебуває в парафії
фантастів і мрійників. Наша найновітніша політична історія демонструє протилежне: за всього розмаїття політичного спектру країни не
було, нема й нібито не передбачається політичної сили, яка б вирізнялася серед решти способом своєї діяльності. Однак надія помирає
останньою. Та й як може бути інакше, якщо часи змінюються, і те, що
було неможливим вчора, може стати можливим завтра. Чи сьогодні.

gazeta_SUD_ua.indd 3

У пошуках здійснення надій ми, попри весь
скептицизм, усе ж продовжуємо стежити за
політичними гравцями
й, далебі, за новачками
тієї гри. А раптом?
Тим-то й привабила
до себе цікава й багатообіцяюча назва нової
партії – САМОВРЯДНА
УКРАЇНСЬКА
ДЕРЖАВА, що несподівано наріжним її каменем стало досі не бачене в контексті професійної політичної діяльності поняття «самоврядності». Чого ж
прагне політична партія, головною засадою якої є розвиток самоврядування? Який
практичний сенс приховано за цим терміном?
Сьогодні самоврядування в країнах з усталеною демократією перетворилося на одну з найпринциповіших загальнодемократичних цінностей. Державна політика стосовно місцевого самоврядування спрямована передусім на збереження
розмаїття його форм, що існують не
лише в різних країнах, а й в окремих частинах країн. Більш того:
сьогодні у світі набуває сили тенденція до підсилення ролі самоорганізації населення – як окремих груп,
складників громадянського суспільства, так і територіальних громад. Поширення так званої безпосередньої демократії виявляється як у
широкому залученні структур громадянського суспільства до вироблення управлінських рішень, так і
в якнайширшому контролі громадськості над здійсненням владних
повноважень обраних нею представників.
Сучасний світ дійшов обґрунтованого практикою висновку: стосунки держави з територіальними громадами мають бути засновані на засадах мінімізації її втручання в самоврядну діяльність громад
(так званому «принципі субсидіарності»). Держава має відмовитися
від звичної ролі «суворого, однак
турботливого батька» і вдаватися до
застосування передусім економічних важелів налагодження співпраці не лише з органами місцевого
самоврядування, а й з органами самоорганізації населення, забезпечивши передачу їм значної частини
контрольних щодо органів місцевого самоврядування й господарських
функцій.
Хто більше за всіх зацікавлений
у тому, щоб владні структури працювали якнайефективніше і на користь людям? Ясна річ, що самі
ці люди, на чию користь і має працювати владна машина. Хто здатний забезпечити якнайпильніший
і найнепідкупніший контроль над
діяльністю владних структур з метою запобігання й недопущення
будь-яких порушень? - Теж вони,
громадяни. Хто, зрештою, краще
за самих громадян знає їхні спільні проблеми та больові вузли в їх
розв’язанні? Отож, якщо громадяни, об’єднавшись, прагнуть і беруться ці завдання розв’язувати,
держава має забезпечити їм режим
найбільшого сприяння в цьому благому починанні.

Саме в такому напрямку намагаються діяти європейські держави, змінюючи своє законодавче поле
так, аби не стримувати громадські
ініціативи, а навпаки, заохочувати
їх. І не тому, що такою є світова політична «мода», а передусім тому, що
це вигідно самим державам. Адже
перебирання громадянами на себе
управлінських і контрольних функцій значною мірою «розвантажує»
тягар державних витрат і, головне,
підвищує їх, цих витрат, «ККД».
І що цікаво: надання органам самоорганізації населення широких
повноважень у сфері контролю за
владою (як державною, так і місцевою), звільнення їх від жорсткого

них як до найвищої цінності, у яких
самі громадяни привчені до САМОчинності, до САМО-врядності і не
сприймають нехтування їхніми правами з боку будь-якого чиновника чи структури як звичний і неуникний стан речей. Іншими словами, існує вельми відчутна кореляція
між «потужністю» самоврядування в країні і тим, наскільки ця країна є правовою, здатною забезпечити
дотримання власних – чинних для
всіх – законів і прав громадян, усіх
громадян, незалежно від їхніх посад
і статків. Видається, такого зв’язку
не бачать чи впритул не хочуть бачити ані вітчизняні помаранчеві, ані
синьо-білі, ані сіро-буро-малинові.
За яких умов можливе і в Україні виникнення такого середовища,
в якому культивуватиметься самочинність громадянина? Апеляція
до «виховання» в цьому контексті
може викликати хіба що сміх, позаяк містить у собі непереборну суперечність: виховати самочинність
можна лише самою самочинністю. Поки не забезпечене середовище, в якому самочинність можлива
й необхідна, жодне виховання, жодні заклики до неї нагадуватимуть
лише ритуальні танці. Необхідна
зміна взаємин держави й структур
громадянського суспільства, держави і громад, за якої держава втрачає
функцію «головного начальника»,
що всім керує й за всім наглядає, і
за нею залишається передусім роль
розробника «найзагальніших правил гри».
Зрозуміло, що досягти такої архітектури соціального простору, яка б
каркасом своїм мала самочинність і
самоврядність його елементів, можна тільки рухаючись із двох сторін,
коли, з одного боку, «природним
шляхом» здійснюватиметься процес
розвитку і зміцнення громадянського суспільства, а з другого, – відбуватиметься зміна правового поля держави на засадах її свідомої відмови
від ролі «патрона» й верховного роз-

Необхідна зміна взаємин держави й структур
громадянського суспільства, держави і громад,
за якої держава втрачає функцію «головного
начальника», що всім керує й за всім наглядає, і
за нею залишається передусім роль розробника
«найзагальніших правил гри»
регламентаційного тягаря в діяльності, спрямованій на розв’язання
буденних проблем громад, означає й відмову від уніфікації здійснення місцевого самоврядування, оскільки спосіб його функціонування в будь-якому разі не може
бути вичерпно, в усіх деталях розписаний державою. Отже завдання
держави в таких умовах полягає в
тому, щоб створити сприятливі для
самоорганізації населення спільні
«правила гри», в межах яких самі
громади з урахуванням конкретних місцевих умов, їхньої специфіки, випрацюють правила власного функціонування. Держава ж дбатиме і про збереження різноманіття
культурно-історичних форм і систем
самоврядування.
У нас поки що про такі стосунки держави й громад можна хіба що
мріяти. Попри всю позірну демократичність чинного українського законодавства, у питаннях організації й функціонування самоврядування ми значною мірою залишаємося в полоні радянських стереотипів і традицій. При тому якось затушовується очевидний зв’язок: лише
ті держави суворо охоронятимуть
права громадян і ставитимуться до

порядника. Перший процес у нас,
попри все, іде: множаться і починають дедалі більше відігравати відчутну роль у суспільно-політичному
житті різноманітні громадські організації й об’єднання і, що прикметно, множаться не лише «клуби за інтересами», а передовсім ті структури й рухи, які за їх родом діяльності
можна визнати належними до сфери самоорганізації населення. А от
з відмовою держави в особі її представників з усіх гілок і рівнів влади
від своїх необмежених прав і повноважень значно сутужніше. Єдиний,
хто насправді життєво зацікавлений у такому самообмеженні держави – самі громади. І варто припустити, що представники тих самих громад є якраз тією верствою населення, яка, прийшовши до влади, працюватиме на її обмеження. Саме з
цього й виникла ідея масового «походу у владу» людей, що мають колосальний практичний досвід упорядкування суспільного співжиття,
бажання його застосовувати й знання, ЩО слід змінити в законодавчому полі, аби перетворити державу
з пана на партнера.
Тетяна Мєтєльова
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принцип побудови партії:
міцні організації –
ДИТИНСТВО
– Вікторе Миколайовичу, поріг,
від якого починається шлях людини – його дитинство. Яким воно
було у Вас?
– Суперечливим. Я не знав маминих рук. Вона пішла з життя, коли
мені не було й двох років. Але діяльна відповідальність батька, який
взяв на себе турботи про моє виховання, його мужня рішучість – всупереч незгодам і обставинам зро-
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бити з мене людину, вольова послідовність і неухильність, з якими
він ішов до наміченої мети – в остаточному підсумку сприяли і моєму
становленню, і моєму вибору тих
моральних цінностей, які батько
сповідував усе своє життя. Одним
словом, батько не зламався сам і
не дав оступитися мені.
– Вам загрожувала така небезпека?
– Загрожувала. Залишившись зі
мною на руках, батько приїхав до
Кривого Рогу, куди після закінчення

технікуму він був направлений на
будівництво вовнопрядильної фабрики. Сьогодні можна лише уявити, які труднощі довелося йому подолати – від побутової невлаштованості до проблем з вихованням.
Але, наскільки я його пам’ятаю,
батько не втрачав присутності
духу, не опускав рук, не нарікав,
а йшов усупереч всьому вперед –
настійливо і терпляче, з вірою в добро і справедливість, не поступаючись принципами порядності й поваги. Він і стосовно мене намагався бути не строгим батьком, а вірним і надійним другом. Це тепер
я розумію, що він вів мене, не тягнучи за руку і не штовхаючи в спину, а йдучи поруч – де потрібно
підказуючи або поправляючи, а
тоді… Тоді іділічного розуміння з мого боку не було, я чинив опір.
– Яким чином?
– Раніше атмосфера промислових міст була перенасичена культом сили,
яка робила специфічний відбиток на взаємні стосунки і в підлітковому середовищі. Уникнути його було неможливо.
Але й потрапити під контроль культу сили теж було
небезпечно. Саме тому,
коли вплив вулиці став переходити усі допустимі норми,
батько з харатерною для нього рішучостю вирвал в мене з
цього розпутного кола, завдяки чому я зміг вистояти. І трохи пізніше зрозуміти – чим завдячую йому, зрозуміти, що
“вуличні університети”, які я проходив на межі підліткового заперечення і юнацького максималізму – ніщо порівняно з батьківською школою життя. Вони швидше здатні завести в глухий кут, ніж
допомогти розв’язати більш-менш
складне питання, і якщо розпочати
пливти проти течії, ризик зупинитися в розвитку більш ніж великий.
– Як я розумію, Вам пощастило
переломити себе…
– Не одразу і не в усьому. Остаточно розірвати
зв’язки з вулицею мені
допомогли боротьба й напруга всіх
моїх моральних
сил.
Першим рішучім кроком був
момент істини,
коли я підійшов до батька
і, дивлячись
йому в очі,
попросив
вибачення.
За все.

– Що стало другим?
– Його смерть. Повідомлення про
неї застало мене на Далекому Сході, де я проходив строкову військову службу. Смерть здалась мені
такою незбагненною, неможливою, що я відмовлявся вірити в те,
що сталося. Потім впав у відчай.
Пам’ятаєте слова: “Спешите делать добрые дела”?
В сліпій самовпевненості людина
відкладає на потім здійснення чистих душевних порухів, а коли, нарешті, починає “сяти добре, вічне”,
виявляється, що нічого вже не треба. Поїзд пішов. Ти зупинився.
Зате нездійсненні прекрасні пориви душі каменем лягають на серце.
Коли я замислився над цим, несподівано прийшло розуміння другого моменту істини: батько хотів,
щоб я здобув вищу освіту – здобуду; хотів, щоб я став людиною
– стану; вірив у непорушність ідеалів добра і справедливості – робитиму все, щоб вони й надалі залишалися непорушними. Так розпочалося моє нове життя, народжене відповідальністью перед світлою
пам’яттю батька.
НОВЕ ЖИТТЯ
– Чим воно відрізнялося від попереднього?
– Усвідомлена цілеспрямованість.
Чіткість пріоритетів. Опора на власні сили. Першим кроком до здійснення замисленого став вступ до
Одеського економічного університету. Одержавши ступінь магістра банківської справи, я я почав
працювати в сфері, яка принесла
матеріальний добробут, відкрила можливість професійного зростання і навчання в Київському національному університеті.
– Одного диплома Вам здалося
замало?
– Не в дипломі справа. Освіта це
така сфера, поринувши в яку один
раз, прагнеш опанувати її повністю.
У тобі немов прокидається інстинкт
завойовника. А якщо серйозно, то
цінність освіти – у систематизації
знань як бази для аналізу і узагальнень, які впевнено ведуть до висновків, а відтак до їх реалізації в області практичного здійснення. Бо,
як казав філософ, теорія без практики – суть сухе листя, що ніколи ні
зеленіло.
– Це означає, що перехід до практичної діяльності визначений наперед самою логікою розвитку…
– Звичайно. Інакше й бути не може.
Інше питання, який пріоритет переважить – особистий чи громадський. Це залежить не лише від
зовнішніх факторів, але й від психологічних особливостей людини. Переважна більшість людей,
що природно, живе і діє, не виходячи за рамки особистого. Незначна частина, перейшовши Рубікон,
за яким особисті інтереси починають соціалізуватися, трансформуватися в область інтересів громадських, займає активну громадянську позицію.
– Ваш вибір активної громадянської позиції можна кваліфікувати
як новий етап життя?
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міцні лідери –
міцна партія
– Я б сказав, не етап, а крок. Він був
зроблений в 2002 році, коли я був
обраний депутатом Деснянської
районної ради в м. Києві. Ставши
заступником голови постійної комісії з питань соціально-економічного
розвитку району, бюджету і фінансів, дістав можливість зосередити
увагу на розвитку і функціонуванні різноманітних об’єднань мешканців району, фактично – органів
самоврядування. Крім того, громадська робота дозволила чіткіше
структурувати політичні принципи і виробити послідовність їх пропозиції, відстоювання і ствердження. Накопичений досвід виявився
досить актуальним і зіграв визначальну роль під час навчання в аспірантурі Національної академії державного управління при Президенті України.
– Які проблемні питання Ви, з урахуванням напрацьованого досвіду, висуваєте тепер на перший
план?
– Передусім основоположний, а
саме: ні ЖБК, ні ОСББ досі не разглядаються в правовому полі нашої
країни як органи самоврядування
громадян, хоча в дійсності вони такими є у сфері діяльності. Як мовиться, якщо ми хочемо йти курсом євроінтеграції, то ще вчора
слід було юридично закріпити цей
статус.
– Що б дало таке визнання з боку
державної влади?
– А що дає можливість мешканцям ЖБК чи ОСББ свої водопровідні, каналізаційні мережі, прибудинкову територію, самі будинки
утримувати на порядок вище, ніж
аналогічні ЖЕКівські? Не цікавились
питанням – чому? А чи не тому, що
не чекають державних благодіянь,
а маючи свої кошти, примушують
державні органи, той самий ЖЕК
працювати так, як це потрібно громадянам? Кому від цього гірше?
ПАРТІЯ НОВОГО ТИПУ
– Відповідь очевидна, як очевидно й ігнорування насущної потреби. Втім, ігнорування також
зрозуміле-хто буде добровільно повністю чи частково віддавати владу, на яку всі звикли дивитися, як на особисту дійну корову?
Але не буває лиха без добра – Ви
дійшли до усвідомлення необхідності створення політичної партії.
Чи можете детальніше розповісти,
як це відбулося?
– Ближче до закінчення депутатської каденції, я став одержувати
пропозиції про внесення мене до
виборчих списків політичних партій.
В ході спілкування з їхніми представниками, як правило, первинна мета переговорів дуже швидко
зосереджувала навколо головного питання – скільки ти готовий заплатити за внесення твого прізвища
у виборчі списки, починаючи від народних депутатів Верховної Ради?
Або ж одразу, без будь-яких образ, називалася сума, яку слід
було заплатити за так званий прохідний номер – що ближче до першоі десятки, то вища. І якщо відвертий цинізм спискових пропози-
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цій просто дивувало мене, то сьогодні він викликає сум, особливо коли чую, як народні обранці в
черговий раз збираються знищити
гідру корупції. Гідру, яка їх породила… Відрубуванням шиї, на якій
вони так комфортно сидять. Абсурд. Вторинне питання – за який
час депутатства і як “відіб’ються”
вкладені кошти – вони часто “делікатно” залишали за рамками. Але,
хоч і не озвучувалося, це питання
малося на увазі, надаючи парадоксальної, хоч і мінорної тональності
моїм висновкам: кишенькові партії, побудовані на грошових вливаннях спонсорів, ніколи не будуть захисниками інтересів виборців з тієї
причини, що той, кому дають гроші, зобов’язаний їх відпрацьовувати з урахуванням інтересів передусім спонсорів, а вже потім, якщо
буде можливість… Ось приблизно в такому невеселому супроводі і відбулося народження думки про створення політичної партії,
побудованої не на принципах донорства, субсидіарності і мінімізації сторонього впливу. Чи можливо
це? Так, якщо структурні підрозділи партії будуть формуватися не
зверху вниз, як це прийнято, а знизу вгору, коли низові ланки, опира-

чення, сімейність,клановість, фаворитизм, інтриганство, жорстокість підкилимовой боротьби і, як
опофеоз, панування приципу особистої відданості лідеру. В умовах
постійного головного болю зі збереження влади, нейтралізації посягань чи залишається у нього час на
інше – державні інтереси, економіку, реформи, суспільство? Наш
принцип побудови партії виходить з
посилання: міцні лідери – міцні організації – міцна партія. Що діяльніші, ініціативніші, практичніші регіональні організації, то стрімкіше
буде їхнє просування, аж до центральних керівних органів, то більшу популярність, підтримку вони
будуть мати. Жодних вікових і/або
інших обмежувальних бар’єрів.
Максимальний ККД – ось єдине мірило. Звідси наш пріоритет: підтримувати тих, хто висувається з народу і самим народом. Питання: хто
глибше і точніше розуміє проблеми будинку, двору, вулиці? Чиновник державної адміністрації чи той,
хто тут живе? До кого швидше прийдуть по допомогу і підтримку? Не
думаю, що в чиновницький кабінет, двері якого завжди відчинені
вчора, або будуть відчинені завтра
і майже ніколи – сьогодні. І кому

– Вікторе Миколайовичу, останні роки країна перебуває в стані
перманентних виборів. На черзі –
президентські. Чи є консолідована
позиція партії в цьому питанні?
– Ми – реалісти. І розраховувати на
успіх в однорічному віці – це навіть
не самообман. В травні відбулася
політрада з питання наступних президентських виборів. Було ухвалено рішення вислухати думку регіональних структур партії. Нині розглядається два варіанти: підримати
стороннього кандидата, чия програма максимально відповідатиме
нашій, або висувати свого кандидата, якщо сподіваємось добиватися реальної зміни характеру влади.
Дискусія продовжується.
– Які перспективи у партії?
– Підняти значущість партії в громадській свідомості до рівня пізнавальності і ототожнення її з безкомпромісністю в сфері захисту
інтересів громадян країни, членів
ЖСК,ОСББ, контролера виконавчої влади в центрі і на місцях. Наша
партія не має тимчасових, на кшталт
п’ятирічок, меж; вона має постійну
спрямованість на майбутнє. Скільки часу існуватимуть питання розвитку самоврядування громадян,
стільки буде існувати і партія.

Наш принцип побудови партії виходить з посилання: міцни
лідери – міцни організації – міцна партія. Що діяльніші, ініціативніші, практичніші регіональні організації, то стрімкіше
буде їхнє просування, аж до центральних керівних органів,
то більшу популярність, підтримку вони будуть мати.
ючись на своє право, обирають вищий (читай – керівний) орган зі свого середовища і одночасно зберігають дійове право контролю за
його діяльністю та мають реальне
право відкликання в разі відходу від
генеральної лінії.
– Вікторе Миколайовичу, фактично Ви пропонуєте організацію політичної партії нового типу, базовану на принципі субсидіарності, повної відмови від зовнішнього
спонсорського фінансування. Ви
вже торкнулися проблеми виборності і звітності, але якщо торкнемося такої гострої теми, як лідери...
– То визначим, що ахілесовою
п’ятою абсолютної більшості партій є ретельно приховуваний страх.
Перші особи, побоюючись втрати впливу і керівної одноосібної
влади, не допускають появи ні поруч себе, ні на регіональному рівні
яскравих, неординарно-мислячих,
незалежних від загальноприйнятих стандартів мислення особистостей, здатних генерувати нові
ідеї, ставити перспективні завдання, ухвалювати відповідальні рішення. А якщо до того ж виявиться, що така людина ще й небезпечна як потенційний тіньовий лідер… звідси – гнітюча сірість ото-

довірять вирішення проблем свого двору і своєї вулиці при наявності рівноцінних можливостей – депутатові з Києва чи депутатові зі свого під’їзду?
– Чи є у Вашому проекті “слабка
ланка”?
– Якщо це можна назвати слабкістю: у нас нема професійних політиків. За великим рахунком, я поки
що з підозрою ставлюся до визначення “професійний політик”. Чимось віддалено нагадує воно професійну любов до кліента. Або,
що ще гірше – до Батьківщини.
– А як думає решта?
– Аби знати точно, треба запитати цю решту. Ми однодумці. Наприклад, тепер у партії проходить
жвава дискусія, яка покликана або
відкинути, або закріпити на правах прецеденту можливість прямої
апеляції членів партії до її голови.
Спектр питань, з моєї точки зору,
не повинен мати обмежень. Але
й повинна виконуватися необхідна умова: звернення мають носити
діловий, конструктивний характер
й містити позитивні, практичні рекомендації по суті поставлених питань. Таким чином, ми робимо ще
один крок в бік формування нової
ідеології, базованої не на декларативних, а дійових принципах.

Завершуючи нашу розмову, я б
хотів додати декілька слів стосовно одного питання: ми належимо до кількості небагатьох партій
в діяльності яких важливе значення мають членські внески. Більш
того, скажу з великим відсотком
вірогідності:наша партія є єдиною
в Україні, що здійснює свою діяльність, спираючись на членські внески. І це принципово. Таким чином, ми забезпечуємо незалежність партійної генеральної лінії,
а це означає, що будемо твердо
знаходитись на тих позиціях, які є
відображенням почуттів, настроїв та очікувань більшості. Запитайте самі в себе, яка з політичних
партій може з впевненістю сказати, що вона незалежна? Не може
бути незалежності там, де першу скрипку відіграють гроші, які
мають властивість вимагати працювати на себе, а не на будь-який
суспільний інтерес. Саме тому, за
нами не стоять у черзі «акули капіталізму», оскільки деяким ми вже
вказали на неспівпадіння бізнесових та суспільних інтересів. Ось
чому ми надаємо такого важливого значення саме членським внескам.
Віктор Васильєв
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Заможні громади –
квітуча держава!
В

ідповідальність перед народом, прагнення зробити його
щасливим та заможним, а
країну – демократичною,
сильною, гідною поваги в світовому
співтоваристві держав, надихнули нас
на створення нової Політичної Партії
«САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА».
Демократична країна, яка дійсно
турбується про можливість здійснення
народного волевиявлення та прагне забезпечити реальну участь своїх громадян в управлінні державними процесами, здійснює для цього всі необхідні умови та досягає ефективної роботи
відповідних демократичних інституцій. В цьому прагненні держави найголовнішим об’єктом його уваги є інститут місцевого самоврядування.
Сучасне світове демократичне співтовариство розглядає місцеве самоврядування як форму безпосереднього народовладдя. Дякуючи цьому факту, народ має право здійснювати обмежені владні повноваження на основі Конституції країни. Народ може реалізовувати свої владні повноваження шляхом самостійного обговорення
питань та прийняття під свою відповідальність рішень місцевого значення,
обов’язкових до виконання, як громадянами, так і підзвітними структурами органів місцевого самоврядування. При цьому він виходить з інтересів спільноти та спирається на історичні та культурні традиції.
Теоретичні та наукові обґрунтування місцевого самоврядування були
сформульовані та розроблені в першій
половині ХІХ сторіччя французьким
державним діячем та істориком Алексісом де Токвілем, а також німецькими вченими-юристами Лоренцо фон
Штейном, Рудольфом фон Гнейсотом,
Паулем Лабандом… . Потрібно сказати, що принцип самоврядування має
більш давнє сиве історичне минуле.
Виникло воно ще за часів Римської імперії в першому тисячолітті до Різдва
Христового, коли римський сенат затвердив зведення законів, які дозволяли громадянам Вічного міста володіти окремими житловими приміщеннями в так званих «багатосімейних» будинках. В середні віки, в містах, оточених кріпосними спорудами, почали з’являтися об’єднання мешканців,
які можна трактувати, як зачатки теперішніх кондомініумів. В Новий час,
що прийшов на зміну середньовіччю,
ідеї загальної власності та самоуправління особливого розвитку не отримали. Але на початку ХХ сторіччя в
Західній Європі через дефіцит землі в містах знову почали формуватися об’єднання власників – прообрази
сучасних ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків) та
ЖБК ( житлово-будівельних кооперативів). Пізніше ідея об’єднання власників поширилась в країнах Латинської Америки та США.
Досвід США в цьому напрямку нараховує більше 40 років. Американці на практиці переконалися, що саме
такі об’єднання можуть вирішувати
багато нагальних проблем. Тому вони
є справжніми власниками помешкань,
отримують також частку з загального
майна, дякуючи цьому в декілька разів підвищується вартість їхніх квартир.
У Росії, а саме в Москві, почали
створюватися ОСББ, та вже в 1992
році ці об’єднання мешканців функціонували в різних організаційноправових формах. З 1994 року, коли
інформація про об’єднання власників житла отримала широке розповсюдження в країні, ОСББ з’явились і в ін-
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ших містах. Створення об’єднань власників житла в російських містах проходило з ініціативи місцевої влади або
безпосередньо з ініціативи самих мешканців. На даний час і в Україні, і в Росії існують законодавчі бази, які регулюють діяльність цих об’єднань.
Отже, можна констатувати, що
дім сьогодні – це не тільки частина
житлово-комунального господарства,
але й первинний елемент громадянського суспільства.
У нашій країні з 2006 року йде
глибока цілісна реформа житловокомунального господарства. Починалася вона здебільшого з ініціативи центральної влади. Але ще до цього, з 2002 року, на основі Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків», в містах та
селах нашої країни почали з’являтися
такі об’єднання. Виходячи з досвіду ,
процес цей непростий, вимагає концентрації та консолідації зусиль влади на всіх рівнях і найголовніше –
об’єднання з зусиллями та ініціативами громадян, бажаючих узяти управління будинком, в якому вони мешкають, до своїх рук і, таким чином, навести лад у ньому, у місцях загального користування, на прибудинковій
території. Крім того, нагальними питаннями залишаються реальний стан
об’єднань, зміцнення їх технічного та
фінансового стану. Вирішення цих питань без залучення механізмів та можливостей з боку персоналу об’єднань
– неможливо.
Віктор Бичихін, навчаючись в аспірантурі і працюючи над своєю дисертацією, мав можливість особисто та ґрунтовно вивчити існуючий досвід. Він багато зустрічався з представниками місцевої влади в містах і селах, з керівниками самоврядних об’єднань майже в
кожному регіоні країни. Констатував
очевидне: змін на краще з’являється
все більше і більше. Накопичуються
цікаві напрацювання, які потребують
підтримки та подальшого розповсюдження. Але існують і проблемні питання, які є системними та вирішити
які можливо тільки в тісній співпраці
з владою та при повній зацікавленості громадян – власників житла. Причому, з владою не тільки місцевою,
але і центральною. За цей період ним
було зібрано та систематизовано багато різних ділових пропозицій від представників зацікавлених сторін, які в
свою чергу стосуються і форми, і змісту змін у бік покращення діяльності
об’єднань, наповнення реальним змістом законодавчих норм, стосовно ідей
самоврядування місцевих спільнот.
Потрібно окремо зазначити, що перед виборами будь-якого рівня, представники різних політичних організацій – партій, об’єднань, блоків і т.п.,
дуже уважно вислуховують від виборців багато різних зауважень, що стосуються питань покращення умов проживання в будинках, ефективності
житлово-комунальних послуг. Демонстративно записуючи їх, щедро засипають обіцянками розглянути, вивчити, направити, вирішити. Деякі навіть
включають до політичних програм,
але… Вибори закінчуються, партії та
блоки йдуть до коридорів влади, і з часом забувають про свої обіцянки. Підбиваючи підсумки, ніхто з нас не помічає гучно продекларованих кардинальних змін на краще. В усіх, хто давав обіцянки, з’являються більш важливі цілі, і проблеми виборців для них
втрачають свою важливість до наступних виборів. Не дивлячись навіть на
те, що ці проблеми мають властивість
періодично загострюватися, в період

опалювального сезону, наприклад, та
згасати з приходом весни.
У противагу таким представникам
партій від влади ми рішуче відхиляємо
припущення різних фінансових магнатів та фінансових китів, особливо їхні
обіцянки дати великі гроші, для спонсування нашої діяльності, з погано
прихованим розрахунком прибуткового повернення у вигляді переференцій та просування. Цей шлях не є для
нас дієвим. І тим більше, перспективним для вирішення багатьох проблем,
з якими щоденно стикається кожна територіальна спільнота. Тому, спираючись на існуючу законодавчу базу,
місцеву ініціативу, досвід, науковотеоретичні напрацювання, а головне,
відверте бажання однодумців. Віктор
Бичихін у 2008 році висунув ідею заснування нової політичної партії, яка
б узагальнила процеси самоорганізації
населення та спрямувала його в русло
дійсно всенародної участі в розвитку
самоврядування, яке не буде залежати ні від
бізнесового вливання, ні від необхідності
підкорятися сторонньому
меркантильному інтересу. Вибір стратегії та пріоритетів розвитку дав свій
врожай. За перші шість місяців було
зареєстровано 22 обласних та регіональних організацій.
Таким чином, в жовтні 2008 року
була зареєстрована та розпочала свою
діяльність Політична Партія «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖА-

ЗУЛЬТАТУ НА ПРОТИВАГУ МЕТОДАМ НАШИХ ОПОНЕНТІВ, ЯКІ ЗВИКЛИ БАГАТО ОБІЦЯТИ, АЛЕ НІЧОГО НЕ РОБИТИ.
В цілому, Політична Партія – «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» - ЦЕ КОЖЕН З НАС, ПАТРІОТ І
ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, що мешкає в селі або місті, в квартирі або будинку. Він турбується про благоустрій, чистоту та порядок, про безпеку навколишнього середовища, про
ефективні витрати коштів, що йдуть
в рахунок оплати за надані житловокомунальні послуги та благоустрій територій, прилеглих до будинків. Ми, і
тільки ми зможемо потурбуватися про
те, щоб наболіле не стало просто політичними лозунгами та предметом політичних маніпуляцій в боротьбі за виборчі відсотки тих чи інших партій.
Об’єднавшись в політичну партію
та об’єднавши свої зусилля, спираючись на її підтримку та, в першу чергу, на підтримку місцевих громад та
їх членів, будь-який авторитетний серед місцевих мешканців представник
громади зможе відстоювати її інтереси. Під час виборів він зможе висувати своїх кандидатів в місцеві, районні, обласні ради – та в Верховну Раду
України, успішно проходити крізь передвиборчі бар’єри.
Партія зацікавлена в тому, щоб надії громадян не були марними – до влади повинні прийти не гастролери, які
заїхали з торбами грошей, а ЛЮДИ ві-

ВА». Ініціаторами створення партії
виступили Віктор Бичихін та ряд керівників київських об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
та житлово-будівельних кооперативів, які потім були включені до складу центрального керівництва. Метою
партії були вибрані напрямки побудови в Україні демократичного суспільства, забезпечення стабільного збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, участь в виборах та інших політичних заходах.
Основною ланкою в здійсненні проголошеною партією мети будуть територіальні громади, як первинні
об’єкти місцевого самоврядування.
Втілюючи поставлену мету в життя,
партія буде збільшуватися, в основному, за рахунок представників громад,
носіїв та активних захисників ідеї самоврядування. Вони повинні вміти
відстоювати генеральну лінію та затверджені партією принципи вирішення проблем в цілому та конкретно тих,
які накопичились та які хвилюють нас
кожного дня.
МИ БУДЕМО ВИРІШУВАТИ ПИТАННЯ КОНКРЕТНО ТА ПОСЛІДОВНО, ПРАГНУЧИ ПОЗИТИВНОГО РЕ-

домі в громаді, яким можемо твердо
вірити: в основі їхніх програм не пустопорожні слова обіцянок, а наслідки
конкретних дій. Таке не можна купити та не можна продати, не виміняти
на купку тієї чи іншої крупи, не можна пропити, тим більше за пляшку.
На даний момент перед партією поставлене відповідальне завдання: донести свою мету до кожної територіальної спільноти, кожного куточку
України. Якщо кожен з вас поділяє
наші пріоритети, об’єднається навколо нашої партії не за окремі дивіденди,
а заради реальних, конкретних змін в
найближчому майбутньому, то ми всі
разом здобудемо політичну та моральну силу і зуміємо досягнути нашої загальної мети. Давайте не будемо марно
сподіватися на когось, а спираючись
на власні сили та можливості, підтримаємо себе. Партія «СУД» ПРОПОНУЄ МЕХАНІЗМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ кожному громадянину України в
ім’я процвітання її міст та прилеглих
до них регіонів.
Приведемо все до ладу в своїй оселі –
побудуємо міцну квітучу державу
з європейськими цінностями!
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МИХАЙЛО
ЖУРАКІВСЬКИЙ:
РОЗМІРКОВУВАННЯ ПО СУТІ
Держава – це населення з територією і її кордонами. Таке визначення державності трактується
в конституціях усіх держав. Як бачимо, першим словом цього визначення є ЛЮДИНА.

Людина своїм розумом, вмінням і наполегливістю створює духовні, матеріальні,
технічні і життєво необхідні ресурси, оберігає територіальну цілісність своєї країни.

Основним завданням державної влади кожної країни є охорона здоров’я і благополуччя
людини, життєвий добробут в кожній сім’ї, упевненість в завтрашньому дні, обладнане
власне житло і всі інші життєво важливі умови для її роботи, навчання, відпочинку тощо.
Незалежно від того, де людина проживає, умови її життя мусять відповідати всім стандартам, які гарантуються конституцією кожної держави.

Щоденно з екранів телевізора ми бачимо, в якому ритмі проходить життя в нашій державі, спостерігаємо, які відбуваються коливання у внутрішній економіці і політиці та дивуємося, як може бути таке, що в основному питанні, яке стосується життєдіяльності
людини, всі говорять, але ніхто нічого не робить. Таке враження, що кожний чекає коли
станеться якесь нещастя, щоб почати шукати образ ворога і навалити на нього шквал
вогню, критикувати його, але самому навіть мізинцем не поворохнути для допомоги.
Зате себе виставити напоказ і вихвалятися: “Якщо б ми були при владі, такого не допустили б”.

Театр політичного життя в Україні продовжується понад десять років. І трагічним є те,
що ніхто не хоче визнати своїх помилок, виправити ситуацію на взаємне співіснування і
взаємне вирішення загальних проблем, особливо в покращенні життя і добробуту населення країни.

Пригадую той час, коли ішла підготовка до вироблення проекту конституції. Комусь
прийшло в голову, що її повинні творити тільки економісти і юристи. Здійснилася мрія, а
конституційного ладу не видно ще й сьогодні. Кожний тягне свого воза. І найприкрішим
є те, що така ситуація набирає жорсткості найбільше тоді, коли в повітрі вже пахне виборами. Саме тоді починається повне розмаїття всього політичного бомонду і тут не
гребують нічим. В повному арсеналі бруду одне на другого його є більше, аніж сміття
в цілому по Україні.

Практично толерантність, порядність, ввічливість сьогодні важко побачити і почути не
тільки в повсякденному оточенні, й на радіо, телебаченні і в друкованих виданнях.

Біда вся в тім, що на виборах нам всі обіцяють золоті гори, а прийшовши до влади, на
другий же день діють за принципом “де влада є там гроші є” і чим глибше копне, тим
більше поглинання в трясовину. А такі дії, звичайно, є образою до виборців і злочином перед державою в цілому. Тим більше вражають людей передвиборні плакати,
а по суті покращення немає, і злодій не сидить в тюрмі.

Комунальна система України прийшла до повного самознищення. Старі цінності і надбання Міністерства житлово-комунального господарства, які створювалися роками,
планомірно руйнувалися практично кожним урядом. Фінансування були не цільовими,
здебільше стихійними, на подолання тих чи інших недоліків в роботі. Не було зроблено повного моніторингу всієї системи МЖКГ, не виявлено першочергових етапів покращення або повної заміни устаткування і відповідних мереж постачання. Кошти
виділялися стихійно на подолання лиха, здебільшого фінансування робилося тим, хто
ближче був до тієї чи іншої влади всіх рівнів.

Зараз ми бачимо, як поглинає фінансова криза нашу державу, як з кожним днем
зубожіють знедолені люди, збільшується армія безробітних, це все дійсно приводить
кожну людину до неадекватних дій. Але якщо не взятися по справжньому за реформування ЖКГ, не зробити повного аналізу стану всіх комунікаційних мереж і споруд,
ревізії газопроводів, газорозпридільчих пунктів і ГРС, житлових будинків, які вже давно перебувають в аварійно-небезпечному стані, біда може бути набагато більшою за
сьогоднішню кризу.

Минулий рік показав нам, що всі повинні подивитися правді в вічі і по дієвому взятися
до берегоукріплень від малого потічка до великих басейнів, і на це постійно треба
виділяти кошти і вести дійсний контроль виконання робіт. Не проста справа з водопостачанням в малих містах, селищах і селах. Тут майже біля кожної оселі роками експлуатуються власні криниці, водяні колонки та природні струмки, з яких населення
споживає воду. Окрім самого власника, на аналіз води місцева влада зовсім не звертає
уваги. Не надає жодної допомоги в перевірці чистоти води на санітарну придатність
її для споживання. Пройтися по лузі, чи якоюсь окраїною населеного пункту - всюди купи сміття, здебільш привозного. І місцева громада з такими наслідками постійно
бідує.
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Михайло Жураківський,
проректор Західноукраїнського економіко-правничого університету

Самостійно згуртувати громаду довкола якоїсь ідеї - справа нелегка. Кожний мешканець здавна звик, що держава, чи ще хтось повині створювати йому всі умови і блага.
Для того, щоб змінити такі настрої, потрібен певний час та ініціатива з місця. Під лежачий камінь вода не тече - і це правда.

Приклад ОСББ “Сучасне життя”, яке ми створили в 2000 році. Зразу після його створення ми взяли в оренду прибудинкову земельну ділянку. Виготовили проект її упорядкування. Зібрали потрібну суму коштів і провели таку роботу. Закупили різні квіти
і зелені насадження та провели озеленіння. За власні кошти облаштували дитячий майданчик. Коли все було готове, ми подали заявку на участь в конкурсі за кращий двір
до Дня міста. В 2006 році вибороли перше місце і отримали 6000 гривень премії. Ця
сума зразу покрила наші витрати на майданчик. Влада нас вже побачила, а міський голова п. Анушкевичус В.А. у своїх виступах наше ОСББ наводив як приклад. Через певний час ми попросили владу провести освітлення прибудинкової території і дитячого
майданчика. Міський голова не тільки включив нас в план робіт, але й особисто взяв
це на контроль. В лютому ц.р., з метою забезпечення ефективної співпраці ОСББ і
будинкових комітетів, створена Рада голів цих формувань при міському голові. В
березні нас внесено в загальний план озеленіння за кошти місцевого бюджету.

Ми почали згуртовувати будинкові комітети, житлові кооперативи і ОСББ в напрямку роботи з комунальними підприємствами, які надають послуги, проводимо
моніторинг їх розрахунків і раз на півроку будемо розглядати їх обґрунтованість.
Одночасно ведемо роботу з виявлення ідейних менеджерів для залучення їх на
виборах до всіх Рад. Коли депутатами стануть представники таких комунальних
формувань, тоді вони зможуть втілити здорові ідеї реформування всієї комунальної системи України як в містах, так і сільській місцевості, яка потребує найбільшої
уваги в покращенні життя на селі.
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НАРОДИЛИСЯ У ЛИПНІ:
01 липня
Касьянов Анатолій Григорович,
голова Подільської районної партійної
організації у м.Києві
03 липня
Вишневський Валерій Валентинович,
голова Вінницької обласної партійної
організації
05 липня
Северенчук Петро Олександрович,
голова Дарницької районної партійної
організації у м.Києві
23 липня
Билінська Олена Олександрівна,
голова Солом‘янської районної партійної
організації у м. Києві
29 липня
Васильківський Андрій Володимирович,
голова Івано-Франківської міської
партійної організації
З днем народження, шановні соратники
та однодумці!

З ДНЕМ ВЕСІЛЛЯ
Щиро вітаємо Бурштина Андрія
Степановича, голову Чернівецької
обласної партійної організації, з
нагоди його одруження. Бажаємо
багато років щасливого спільного
життя!

Що ми пропонуємо?
Н

аша партія не є комерційним або
політичним проектом, заснованим
для задоволення амбіційних стратегій фінансових кланів, олігархів та
окремих громадських діячів, які хочуть досягти до узурпації владних коридорів. Політична партія «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА
ДЕРЖАВА» створена із представників територіальних громад, і діяльність її спрямована,
перш за все, на успішне вирішення тих проблем, з якими вони щодня стикаються при
виконанні своїх функціональних обов’язків.
А це достатньо складні питання – утримання в належному стані будинків та прилеглих
до них територій за рахунок бюджетних та
інших коштів. Їх надходження, як управлінський та гарантований процес, можливо поставить під жорсткий громадський контроль лише через особисту участь в депутатському корпусі вихідців із общин. Ось
«три кити», на яких буде триматися партія:
це – житлово-будуючі кооперативи (ЖБК),
об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) та органи самоорганізації
населення (ОСН). Тільки Вам, як представникам територіальних общин первинного ланцюжку потрібно формувати депутатський
корпус в радах всіх рівнів, а також організаціях законодавчої та представницької влади.
Ми закликаємо Вас особисто знайти більш
ефективне призначення своїм знанням та
досвіду, починаючи практичну діяльність з
вирішення проблем Вашої спільноти. Доко-

рінно змінити ситуацію в цій області є можливим лише за допомогою особистої та неодмінної участі в роботі депутатського корпусу. А для цього єдиним виходом ми бачимо утворення в усіх регіонах України, її містах, передмістях та селах первинних осередкових партій, які будуть об’єднувати в своїх лавах рядових та керуючих представників
ЖБК, ОСББ та ОСН. До нашої партії не будуть входити ні «весільні генерали», ні «грошові мішки», ні безжалісні функціонери.
Ніхто за нас не буде вирішувати наші ж
проблеми, хто б це нам не обіцяв!
Виходячи з набутого досвіду, ми впевнені:
тільки масовий прихід до влади представників
територіальної спільноти, не на словах знайомих з проблемами буденного життя громадян, є шляхом для позитивних змін у всіх
напрямках розвитку суспільства.
У кожного із Вас є особисте видіння виборчої кампанії. До теперішнього часу Ваші
досвід та сили безсоромно використовувались в чужих інтересах. Тепер у Вас є можливість розпочати працювати на себе, в інтересах своєї територіальної спільноти. При
її активній підтримці Ви зможете приймати
участь в виборах всіх рівнів та перемагати на
них, утворювати депутатські фракції та керувати різними організаціями виконавчої влади
в центрі та на місцях, відповідально застосовувати свої знання та вміння в практичному
рішенні багатьох проблем. І не тільки своєї
спільноти, але й села, і міста, району та об-

ласті, всієї країни. В сфері Вашої компетенції
будуть розглянуті питання формування відповідних бюджетів, здійснення відповідного
контролю за виконання програм соціальноекономічного розвитку, вирішенні побутових проблем співгромадян та Вашої спільноти, а також благоустрій будинків та прилеглих до них територій, дитячих майданчиків,
праці комунальних служб, транспортних комунікацій і т.п.
Тільки ми – та Ви особисто – разом зможемо подолати глобальну проблему розкрадання громадської та державної власності.
Враховуючи те, що сказано раніше, ми закликаємо Вас порадитися з колегами та членами керівничого органу, який очолюєте
або до якого входите з сусідами по під’їзду
або з жителями Вашого будинку на предмет заснування первинного осередку політичної партії СУД. Якщо Ви прийдете до правильного та зваженого рішення, тобто виявите бажання розпочати з конкретних страв по
партійному будівництву в своєму регіоні, пишіть, телефонуйте, приходьте до нас, ми завжди готові допомогти Вам в повному обсязі надати консультаційні послуги та організаційну допомогу.
ТЕЛЕФОНУЙТЕ:
8 (044) 360 11 27, 8 (044) 360 11 37
ПИШИТЬ, ЗАХОДЬТЕ:
01004, м. Київ, бульвар Т. Шевченко, 4б, оф. 5

МОЯ ДУМКА
Тетяна Валентинівна Антоненкова
Самоврядування? Тяжке питання. Як людина старої формації, я більше звикла до того, що багато питань, які стосуються утримання будинків , вулиць, подвір’я, водо та каналізаційних мереж в минулому достатньо успішно вирішувала держава. Пам’ятаю, в інші часи, в
ЖЕКах практикувались змагання за право отримати звання «Будинок зразкового порядку». Потрібно сказати, що в більшості випадків,
присуджували його достатньо обґрунтовано. Зараз ЖЕКи самі ледь існують, і вже не взмозі впоратися з підвищеними вимогами. Таким чином, людям нічого не залишається, як самим взяти в свої руки питання утримання і будинків, і прилеглих до них ділянок. На мою
думку, таке розподілення функцій між владою та органами самоврядування піде всім тільки на користь.

Олександр Миколайович Соломоденко
Питання енергозберігаючих технологій загострилося з приходом в наше життя так званих базарних відносин. Перш за все, тому, що
зараз потрібно сплачувати за все, тим паче, коли більшість енергоресурсів для нас – вже за кордоном. А там також думають категоріями коштів: вранці гроші, ввечері стільці. І по іншому, навряд чи, буде. Нам не кивати у бік сусідів потрібно, звинувачуючи в своїх негараздах, а керуватися принципом, який працює в усьому світі: економіка повинна бути, це по-перше. По-друге – економіка повинна
бути економікою енерго- та ресурсозберігаючих технологій. І по-третє – своя економіка не повинна служити продовженням політики
третіх країн. Не будемо дотримуватися цих простих правил, перспективи нашої країни в такому випадку виглядають мені доволі сіро.

Любов Андріївна Пулюй
Я якось чула, що в новому будинку по сусідству мешканці заснували свою контору з не дуже зрозумілою назвою, начеб то, кондомініум, якщо я
не помиляюся. Справа не в цьому. Головне, вони уклали угоду з ЖЕКом, сплачують йому кошти, і тепер вимагають від них виконання обов’язків
з обслуговування будинків за всіма належними правилами. Що не так, розмова коротка – суд. І ті крутяться, розуміють, хто в будинку господар,
стараються. У нас в під’їздах ремонту вже років п’ять як не було, від тварин, вибачте, одні неприємні запахи , а у них, будь ласка, тільки що акваріуми на площадках не стоять – все пофарбоване, все вибілене, все вичищене… Та й біля під’їздів чистенько, прибрано, приємно пройтись. Про перебої з горячою та холодною водою, не дай тобі Боже, навіть подумати: тільки що, летять усією конторою, як на пожежу, усувають недоліки, вибачаються. Не те, що в нас, згадують тоді, коли платіж прострочений. Загалом, маю намір запропонувати заснувати свою контору, укласти угоду з
ЖЕКом та нарешті відчути себе людьми. Тільки знаю, що не одразу всі погодяться, стануть канючити, – з написаного мовлять гладенько, та від слів
чай не буває солоденьким. Вірно, від слів не буде. Працювати потрібно, якщо хочеш солодкого чаю.

Розмова
на тему
ТЕ, ЩО ПОБАЧЕНЕ В ІНТЕРНЕТІ
– Ось і я кажу, наш пріоритет – це енергозберігаючі технології, а не альтернативні джерела енергії. Заходи по енергозбереженню дадуть економію фінансування більше ніж
удвічі. А впровадження альтернативних джерел, якщо і можуть збільшити виробництво
енергії, то всього лише на 15 відсотків, зате наскільки підвищиться капіталоємкість, підрахувати ніхто не береться. Очевидно одне, колего: потрібно направляти сили та інвестиції на реалізацію програм з енергозбереження. І коли вони будуть реалізовані, дадуть очікуваний ефект, тоді можна казати про альтернативні джерела енергії.
– Повністю підтримую Вас, колега! Якщо каструля в дірках, то на якій печі її не підігрівай,
втрати все рівно будуть великими.
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